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De Algemene Kerkenraad heeft op 14 november vergaderd. 
 
Bericht van overlijden 
De algemene kerkenraad heeft kennis genomen van het overlijden van emerituspredikant Joop Zuur. 
Dominee Zuur was in het verleden predikant van de wijkgemeente Kruispunt. 
 
 
Procedure Beleidsvisie – Financiële architectuur 
Na de consultatieronde van alle wijkgemeenten is de beleidsvisie in juni 2022 door de AK vastgesteld. 
Vanuit deze basis kon de AK doorgaan met de financiële architectuur. De rapporten van de AK 
Commissie Financiële Toekomst PGG en de reacties op beide rapporten dienden als vertrekpunt voor de 
architectuur.  
 
Op 14 november heeft de AK de deelvoorstellen over de Financiële architectuur, die i.s.m. het CvK zijn 
voorbereid, goedgekeurd. Het besluit houdt in dat – onder voorwaarden – tekorten op de begrotingen 
van de wijken en van de PGG als geheel aanvaardbaar zijn. Tegelijkertijd zal € 1 miljoen uit de algemene 
reserve de komende 5 jaar ingezet kunnen worden voor ontwikkeling en vernieuwing. Tenslotte wil de 
AK een scan inzetten om de veerkracht van onze kerkplekken bespreekbaar en inzichtelijk te maken. 
Daarbij gaat het nadrukkelijk om meer dan alleen de financiën. De uitdaging is om ons – gegeven de 
situatie – te richten op de mogelijkheden om in deze tijd gemeente te zijn, gedenkend en verwachtend, 
vierend, dienend en lerend. 
 
Met deze goedkeuring door de AK volgt de fase van consultatie van de wijkkerkenraden als opmaat tot 
een definitieve vaststelling van de Financiële architectuur in 2023. 
Wijkkerkenraden ontvangen uiterlijk eind november de documenten Financiële architectuur. Alle 
wijkkerkenraden kunnen zich vanaf dan hierover buigen, de gemeente erbij betrekken en vragen 
voorleggen aan de voorzitter van de AK via een uitnodiging voor gesprek of  
telefonisch via 06-12602150 en per e-mail david_renkema@hetnet.nl  
 

 
1 februari 2023 

Uiterste datum indiening schriftelijke reactie wijkkerkenraden op de Financiële architectuur PGG 
 

 
De AK zal de Financiële architectuur tevens aan de PGG Pioniersplekken en buurtgemeente Kerk in Laak 
voorleggen voor advies. 
 
Dit beleidsontwikkelproces zal in 2023 worden afgerond met het bepalen van de communicatiestrategie 
van de PGG en een aanpassing van de Plaatselijke Regeling. 
  

Algemene Kerkenraad 
 

Kerkelijk Bureau, Parkstraat 32, 2514 JK ’s-Gravenhage, (070) 3858707 
svandenhout@pkn-denhaag.nl,  www.protestantsekerkdenhaag.nl 

 

mailto:david_renkema@hetnet.nl
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AK Commissie Haags Pionieren (CHP) 
Traditiegetrouw praat de CHP de AK jaarlijks bij over interne & externe ontwikkelingen en wat deze 
betekenen voor het pionieren vanuit de PGG.  
 
De nieuwe adviseur van de CHP, de heer Wout Schonewille was voor het eerst te gast. Samen met de 
voorzitter van de CHP -dominee Jaap van den Akker- is de AK meegenomen in het onderzoek naar 
Presentie, de ontwikkeling van de lopende Pioniersplekken (Hoopvol Transvaal, LichtDelen, LUX, 
ZinZoekers alsmede de uitgestroomde plekken zoals Geloven in Moerwijk verbonden met de 
Marcuskerk en Leven in Laak verbonden met buurtgemeente Kerk in Laak). De groeiende relatie en waar 
mogelijk samenwerking met het Missionair Platform Den Haag is aangestipt. Ook zijn belangwekkende 
ontwikkelingen binnen het PKN Landelijk Team Pionieren besproken.  
 
De CHP heeft de AK thans verzocht om nadere bezinning in 2023 op twee hoofdthema’s: 
-Duurzame inzetbaarheid van pioniers in relatie tot toekomstbestendig & getrouw investeren in 
menselijk kapitaal. 
-Inbedding van missionair werk binnen de definitieve Financiële architectuur van de PGG. Dit uitgaande 
van de missionaire opdracht van de PGG en van het AK besluit van 2020 om vanuit de CHP te blijven 
investeren in nieuwe vormen van kerk-zijn. 
 
 
CHP - Rapportage project Presentie PGG (zie bijlage 1) 
De CHP presenteerde ook de uitkomsten van het project 'Presentie PGG'. Deze ontvangt u als bijlage 1 
bij de Waarvan AKte.  
Door middel van een online vragenlijst die door 88 respondenten is ingevuld, heeft de CHP meer inzicht 
gekregen in de missionaire presentie en het pionieren vanuit de PGG. Deze rapportage pretendeert niet 
de complexe werkelijkheid van meningen, visies en gedachten in cijfers te vangen en te presenteren als 
'de waarheid'. Dan overvragen we de data en het (relatief kleine) aantal respondenten. Het doel van de 
CHP is om naar aanleiding van deze rapportage het gesprek te voeren met de wijkgemeenten. Dit in de 
lijn van het AK besluit van november 2020. Het is dus geen eindpunt maar juist een startpunt waarbij de 
CHP de cijfers als 'gespreksstof' wil inzetten.  
 
Daarom wil de CHP zichzelf -vanuit de AK opdracht- uitnodigen voor een gesprek over 'Presentie'. Dit om 
ervaringen te delen en initiatieven te stimuleren. Als suggestie heeft de CHP twee opties, maar 
vanzelfsprekend is er ook ruimte voor maatwerk. 
1. Brainstorm van 30 tot 60 minuten tijdens een kerkenraadsvergadering.   
Hier zal een commissielid CHP en de adviseur aanwezig zijn voor het gesprek.  
2. Bezinningsavond met kerkenraad en/of gemeente (2 uur): complete bezinningsavond met 
werkvormen voor het onderling gesprek over presentie. 
Een commissie lid Haags Pionieren en de adviseur kunnen deze bezinningsavond verzorgen. 
 

 
De Commissie Haags Pionieren benadert alle wijkkerkenraden in 2022 

over de rapportage ‘Presentie PGG’ en het aanbod van een brainstorm of bezinning 
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Rondje langs de organen 
 
Wijkgemeente Zuidwest 
De AK stemt, met inachtneming van het positief advies van het CvK, in met het verzoek van de 
wijkgemeente Zuidwest om voor de periode december 2022 tot en met mei 2023 een ambulant 
predikant voor 0,5 fte tot 0,6 fte aan te trekken. Deze predikant m/v is voor de hele wijkgemeente 
Zuidwest in te zetten voor ook pastorale zorg en preekbeurten. De wijkgemeente heeft per eind 
november drie predikant vacatures. 
 
Vanuit de wijkgemeente Zuidwest wordt meegedeeld hoe bemoedigend het is dat bij de opvang van 
asielzoekers zich binnen twee dagen 40 vrijwilligers aanmeldden, ook mensen uit de wijk die spontaan 
met fietsen kwamen of een docent Nederlands voor anderstaligen e.a. die van betekenis wilde zijn. Ook 
de Duinzichtkerk deelt die ervaring. De gemeente die van harte  in opvang voorzag en de 
bereidwilligheid van mensen om iets te betekenen voor de naaste. 
 
 
College van Diakenen (CvD) en Stek 
Via deze Waarvan AKte heet de AK de heer Riccardo Fabrizi, de nieuwe managementassistent van Stek 
welkom.  
 
Marian Hoek van Dijke verlaat Stek in december na een dienstverband van ruim 20 jaar. 
 
Stek heeft nu een vacature voor Adviseur Communicatie & Fondsenwerving. Fijn als u de vacature onder 
de aandacht van potentiële kandidaten brengt. 
 
De AK sprak zijn waardering uit voor de zorgvuldige voortvarendheid waarmee ds. Derk Stegeman i.s.m. 
Fonds1818 een veelheid aan Haagse organisaties rondom armoedebestrijding wist te interesseren en 
mobiliseren. Op 20 oktober jl. hebben 130 personen nagedacht over het verlichten van armoede, met in 
het bijzonder inzet op energiearmoede. Vervolgacties vindt u op de websites van Stek en Fonds 1818. 
 
In de AK is verder gesproken over wat we zelf als kerk kunnen doen: 

• Vinger aan de pols houden of er Stek-locaties en wellicht PGG-kerkgebouwen nodig zijn als warme 
huiskamers met evt. een maaltijd voor inwoners van Den Haag. Een regeling voor het dekken van de 
extra energiekosten, vanwege nieuwe of ruimere openstelling van buurt-en-kerkhuizen en als nodig 
PGG-kerkgebouwen, is een punt van aandacht.  

• De wegwijzerfunctie van Stek voor behoeftige huishoudens intensiever inzetten omdat bestaande 
en nieuwe groepen de weg niet weten. Of omdat men door schaamte wordt tegengehouden. Of 
mensen die uit wantrouwen geen hulp van de overheid meer willen aanvragen of ontvangen, omdat 
ze bang zijn dat ze het terug moeten betalen. Als kerk kunnen we bijdragen aan een versterking van 
het vertrouwen. En door begrip en informatie de schaamte wellicht wat wegnemen. 

 
Ter informatie: 

• De actie ‘Den Haag geeft warmte’ wordt dit jaar opnieuw uitgevoerd, maar dit seizoen door 
Sociale Fondsen Den Haag. Op de website van Stek verwijst een donatieknop daarom door naar 
Sociale Fondsen Den Haag. Wilt u deze informatie a.u.b. ook overnemen in uw kerkblad en op 
uw website. Stek geeft in situaties van energiearmoede nog steeds hulp, die Sociale Fondsen 
niet biedt: broodnood en hulp aan mensen zonder papieren (die via de huur vaak hogere 
energiekosten zwaar krijgen doorbelast).   

https://www.stekdenhaag.nl/vacatures
https://www.stekdenhaag.nl/warmte
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• Weest er als gemeente alstublieft op alert en ontfermt u zich zo ook over mensen binnen uw 
eigen gemeente. Mensen die vanwege deze economische situatie het financieel niet meer 
redden. Draagt u als gemeente wijkgericht in uw eigen wijk of juist voor een andere wijk bij aan 
het verlichten van energiearmoede? Of biedt u warme verblijfplekken (misschien ook voor 
kinderen die daardoor geconcentreerd huiswerk kunnen maken)? Of allicht heeft u als 
wijkgemeente al het een of ander in gang gezet of heeft u ideeën die samen uit te voeren zijn? 
Neemt a.u.b. hierover contact op met Stek. 

• Houdt voor andere zaken ook de websites van Stek en de Diaconie in de gaten. 
 

 
Samen zorg dragen voor veilig kerk-zijn (zie bijlage 2) 
Alle wijkgemeenten, buurtgemeente en Pioniersplekken hebben actief gewerkt aan het VOG traject, 
waarvoor dank. Voor het eind van 2022 treden de twee interne vertrouwenspersonen (IVP) aan.  
Begin 2023 zullen zij de PKN basistraining voor IVP volgen. 
Als PGG werken wij aan doorgaande bewustwording omtrent veilig kerk-zijn. In dit kader nodigt de AK 
alle wijkkerkenraden uit aan de slag te gaan met een 30 minuten bezinning voor kerkenraden. Deze 
vindt u als bijlage 2 bij deze Waarvan AKte. 
 
Op woensdag 18 januari 2023 kunt u kennismaken met de interne vertrouwenspersonen tijdens een 
themabijeenkomst veilig kerk-zijn voor kinder- en clubleiding & ambtsdragers uit alle wijkgemeenten, 
buurtgemeente en pioniersteams en geïnteresseerde gemeenteleden. 
 
 
Vergaderdata Moderamen en AK 2022 

Moderamen AK Vergadering AK 

28 november 19 december 

De AK is dit kalenderjaar te gast bij de Christus Triumfatorkerk. 
 
Het vergaderrooster 2023 wordt in de AK vergadering van 19 december vastgesteld. Dan wordt ook 
bekend welke wijkgemeente als gastlocatie wil dienen voor de AK vergaderingen in 2023.  
 
 
Van harte uitgenodigd: 

Datum Bijeenkomst Meer informatie 
26 november Slotbijeenkomst ‘Zeven wegen naar compassie’ 

een serie van PGG Pioniersplek LUX – Academy 
Ook tieners zijn van harte welkom. 

Speciale toegangsprijs voor leden 
van de PGG omdat deze expositie 
mede mogelijk gemaakt is door het 
PGG Fonds voor Ontwikkeling & 
Vernieuwing. 
 
Volg deze link voor meer informatie 
 

24 december PGG Kerstnachtdienst in de Grote Kerk om 22.00 uur 
(werkgroep Bethlehemkerk) 
 

Volgt z.s.m. 

18 januari 2023 Themabijeenkomst Veilig kerk-zijn om 20.00 uur 
 

Volgt z.s.m. 

22 januari 2023 Alleen voor tieners: tienerdienst Marcuskerk & Escaperoom Volgt z.s.m. 

 

https://www.diaconiedenhaag.nl/
https://luxdenhaag.nl/events/zeven-wegen-naar-compassie-7-carola-schouten-erwin-olaf/

