
Uit de kerkenraad van 21 november 2019 

De Algemene Kerkenraad is akkoord gegaan met het verzoek om een pastoraal werker voor Zuidwest 

aan te trekken voor een periode van twee tot drie jaar. Deze pastoraal werker zal er komen voor heel 

Zuidwest. Er zal een sollicitatiecommissie van zes leden worden gevormd. Twee vertegenwoordigers 

per locatie, waaronder één predikant en ook een vertegenwoordiger uit de Taakgroep Pastoraat en 

Ouderenwerk. 

Omdat de redactie van Samenklank benieuwd is naar de mening van de kerkenraadsleden over het 

wijkblad,  zijn Loek Alting, Rinus van Delft en Christiaan Scheen aanwezig voor een bespreking. 

Voldoet het wijkblad? Zijn er redenen voor aanpassingen?  

Er is lof voor de inhoud en ook voor de lay-out. Het blad wordt door de kerkenraadsleden goed 

gelezen, de meeste artikelen worden interessant gevonden. Een frequentie van één keer per maand 

(10 keer per jaar) voldoet. De redactie geeft aan dat er regelmatig te weinig kopij komt van de 

locaties. De voorzitter constateert dat Samenklank in zijn huidige vorm zeker voldoet en dankt de 

redactie voor het vele werk dat steeds nodig is om het blad uit te brengen.  

Er is verheugend nieuws: ds. Heleen Joziasse is benoemd tot opvolgster van Kees Buist. Zij start op 15 

februari as. als diaconaal werker in Zuidwest.  

Tijdens de vergadering wordt het convenant Buurt- en Kerkhuis Shalom ondertekend. De voorzitter 

dankt ieder een die een rol heeft gespeeld in de totstandkoming ervan. 

Er is een uitnodiging ontvangen voor de intrededienst van Nicolle Pronk in Oppenhuizen/ 

Uitwellingerga op 8 december as. Namens Zuidwest zullen Henk Baarbé, Yvonne Casteleijn en David 

Schiethart de dienst bijwonen. 

De kerkenraad besluit mee te doen aan de Aktie Kerkbalans. Met gebruik van de algemene folder en 

een brief namens Zuidwest, die door het college van kerkrentmeesters zal worden gemaakt. Op 

verzoek van enige kerkenraadsleden wordt besloten om in het voorjaar uitgebreid te spreken over de 

invulling van de Aktie Kerkbalans voor de komende jaren. 

Met dankbaarheid benoemt de kerkenraad de volgende ambtsdragers op de locatie Abdij:  Paul van 

Gijzen (diaken), Rien Wiegers (diaken), Hans Bergwerff (ouderling-kerkrentmeester) en Petra 

Oudshoorn (ouderling). Dit zal worden afgekondigd op 8 en 15 december. Als er uiterlijk op 5 januari 

geen bezwaren worden ingediend, zal op 12 januari tot bevestiging worden overgegaan. 

 

Henk Valstar, scriba  


