
Uit de kerkenraad van 21 maart 2019……. 

Louise den Hoed en Nicolle Pronk zijn aanwezig om te rapporteren over de pioniersplek Kliederkerk 

in Zuidwest. Louise is als pionier aangeschoven bij het team dat al een goede start had gemaakt met 

de Kliederkerk in de dr. W.E. den Hertogschool. Zij wil zichzelf pionier noemen van de gemeenschap 

“Lichtdelen”, met als motto geloven en doen. “Lichtdelen” wil laagdrempelig zijn, geloofsverhalen 

creatief overbrengen en zich vooral richten op gezinnen met kinderen op de basisschool. De 

Kliederkerk (eens per twee maanden) start met het vertellen van een verhaal, presenteren van een 

thema. Daarna gaan de deelnemers creatief aan de slag. Er wordt afgesloten met een maaltijd. Er 

komen momenteel 40 tot 50 volwassenen en kinderen.                                       Een tweede activiteit 

die Louise heeft opgezet is de “Bijbelkeuken”. Vooral gericht op volwassenen. Tijdens het samen 

koken en eten ontstaat een goede gesprekssfeer. 

Meer lezen over “Lichtdelen”?:  

Website: https://lichtdelen.nl/ 

Facebook: https://www.facebook.com/LichtDelen/ 

Instagram: https://www.instagram.com/lichtdelen/ 

Twitter:https://twitter.com/louisedenhoed 

De voorzitter doet kort verslag van de gemeentevergadering van 11 maart j.l. waarin de nieuwe 

Plaatselijke Regeling is goedgekeurd. Er zijn door enkele gemeenteleden wijzigingsvoorstellen 

ingediend, die nog in de Adhoc commissie zullen worden bekeken. De commissie zal de kerkenraad 

vervolgens adviseren welke van deze voorstellen alsnog in de regeling zouden kunnen worden 

verwerkt. 

Tijdens de gemeentevergadering vroeg een gemeentelid om een  “plaatje” van  de organisatie van 

Zuidwest. Er bestaat al een zogenaamd organogram van Zuidwest. Dat zal worden geactualiseerd en 

vervolgens gepubliceerd worden.  

Zoals eerder gemeld heeft de Algemene Kerkenraad besloten om de predikantsformatie voor Den 

Haag voor 2019 te handhaven op 8 fte. Inmiddels is duidelijk dat dat voor Zuidwest een formatie van 

3,9 fte. betekent. Omdat er naar gestreefd wordt om per 2025 een sluitende begroting voor 

Zuidwest te realiseren, moet er een verstandige oplossing worden gekozen m.b.t. de invulling van de 

vacature Riemersma.  

De scholingsplannen van Michiel Aten en David Schiethart zijn besproken. De plannen sluiten aan op 

het door Zuidwest onderschreven visiedocument van de PGG.  

Bram van Dam (penningmeester van het Centraal College van Kerkrentmeesters) is bereid zijn 

ambtsperiode te verlengen met vier jaar. Daar is de kerkenraad erg blij mee.  

Henk Valstar 
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