
Uit de Kerkenraad van 24 september 2020.  

David Renkema is de nieuwe voorzitter van de Algemene Kerkenraad geworden. Hij volgt Theo 

Hettema op. De kerkenraad wenst David veel sterkte toe en hoopt dat hij deze functie met veel 

plezier zal vervullen. David wordt benoemd tot ouderling met bijzondere opdracht.  

David Schiethart stopt per 1 oktober met zijn werkzaamheden in Boskoop en is per deze datum 

benoemd tot ambulant predikant te Haarlem. Zijn werkdagen in Haarlem worden maandag en 

donderdag. Voor de Shalom is hij doordeweeks op dinsdag en woensdag beschikbaar.  

Inmiddels vinden de diensten weer op zondag plaats. Vooral in de Shalomkerk zijn er veel bezoekers. 

In Bosbes en Abdij komen ongeveer 35 mensen, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de 

beperkte ruimte. In de Shalom is weer voorzichtig gestart met koffiedrinken na de dienst.  

De opnamen van de diensten worden ook nog door veel mensen beluisterd.  

De kerkenraad besluit het vastgestelde beleid te continueren. Registratie van de bezoekers blijft 

natuurlijk verplicht. Vooral zingen wordt door de gemeenteleden gemist. In de Abdij werkt men met 

een zanggroepje. Op de andere locaties zal bekeken worden op welke manier er meer ruimte kan 

komen voor zang tijdens de dienst.  

Mevr. Louise Moerbeke-Petri is bereid gevonden om ouderling-kerkrentmeester te worden op de 

locatie Abdij. Een verheugde kerkenraad gaat tot benoeming over.   

In verband met zijn nieuwe functie stopt David Renkema als secretaris van de 

beleidsadviescommissie Zuidwest. Christiaan Scheen gaat hem opvolgen. De commissie start begin 

oktober weer met de werkzaamheden.  

De activiteiten die Lerina Kwambo vanuit de Oase uitvoerde, zijn van daaruit gestopt. Ze gaat verder 

vanuit B&K huis Shalom!  

  

Als vervolg op het rapport verankering Jeugdwerk, wil de AK een commissie instellen die de AK 

gevraagd en ongevraagd gaat adviseren over het beleid m.b.t. de jeugd in de PGG. De AK heeft in de 

afgelopen vergadering een oproep gedaan om te komen met namen van mensen die in deze 

commissie plaats willen nemen. Wietske geeft aan lid te willen worden van deze commissie.   

  

Vanuit de diaconie wordt gemeld dat een grote delegatie heeft deelgenomen aan de diaconale 

beleid dag op zaterdag 5 september. Het was vooral een zinvolle terugkoppeling op het beleid van 

STEK.  

  

Per 1 december stopt de koster van de Abdijkerk. Er zal op korte termijn een sollicitatiecommissie 

aan het werk gaan om een nieuwe koster te zoeken.  

  

Henk Valstar  


