
Uit de kerkenraad van december 2017 
De kerkenraad verleent Jeroen van der Heide (locatie Bosbes) per 1 januari 2018 
ontheffing uit het ambt van ouderling. Jeroen sluit gelukkig niet uit dat hij te zijner 
tijd een andere functie op zich zal nemen! 
Wietske Verkuyl geeft aan, dat het predikantenteam meer tijd nodig heeft om het 
voorstel over de verdeling van de pastorale eenheden uit te werken. De kerkenraad 
gaat er wel van uit dat het beloofde voorstel in februari behandeld zal kunnen 
worden. 
Ter tafel ligt de rapportage van de AdHoc commissie (Wil Ouburg, Hans Bergwerff en 
Johan Bovenlander). De KKR gaat akkoord met de conclusie van de commissie, dat 
er geen ingrijpende organisatorische en bestuurlijke wijzigingen in onze 
wijkgemeente doorgevoerd gaan worden. De structuur blijft dus zoals hij nu is. De 
KKR onderschrijft tevens de conclusie dat er nu gestart kan worden met het 
optimaliseren en actualiseren van de Plaatselijke Regeling van wijkgemeente 
Zuidwest. De commissie zal dit proces in gang zetten en kan zich daarbij laten 
adviseren door deskundigen. Nico Riemersma pleit er voor dat er ééns per jaar een 
bijeenkomst zal worden georganiseerd met alle ambtsdragers van Zuidwest. Er zou 
dan bijvoorbeeld over de grote lijnen van het te voeren beleid gesproken kunnen 
worden. Een prima suggestie: de AdHoc commissie zal dan ook verder bekijken hoe 
de betrokkenheid met alle ambtsdragers het beste vorm en inhoud kan worden 
gegeven. 
De naam Sociale kruidenier is veranderd in Sociale supermarkt. Veel vrijwilligers zijn 
inmiddels enthousiast actief binnen dit project. 
Het plan om te komen tot de oprichting van een Buurt en Kerkhuis is eind november 
gepresenteerd in Centrale Diaconie PGG. Het is daar enthousiast ontvangen. 
Inmiddels is de financiering verwerkt in de begroting van de Centrale Diaconie. Dat 
betekent dat er medio 2018 kan worden gestart met de opzet van dit project. 
De kerkenraad gaat akkoord met de benoeming van Ineke Pieters tot eerste organist 
op de locatie Bosbeskapel. Een felicitatie voor Ineke, maar ook voor de leden van de 
sollicitatiecommissie is op zijn plaats! 
Met veel vreugde worden drie nieuwe ambtsdragers benoemd: Ineke Rhebergen en 
Andre Stek tot diaken en Kees Ockhuysen tot ouderling-kerkrentmeester. Kees zal 
lid worden van het moderamen van het Centraal College van kerkrentmeesters 
namens Zuidwest. Als er geen bezwaren komen tegen deze benoemingen zal 
bevestiging van Kees plaats vinden op 14 januari in de Abdijkerk. Ineke en Andre 
zullen dan op 21 januari bevestigd worden in de Bosbeskapel. 
David Schiethart zal het werk van Nicolle Pronk waarnemen tijdens haar 
zwangerschapsverlof.  
Martin is op 25 februari a.s. 25 jaar predikant. Dit zal gevierd worden in de dienst 
van 11 februari in de Bosbeskapel en op zaterdag 17 februari voor genodigden. 
David Schiethart is lid van het bestuur van de Haagse Raad van Kerken: afgelopen 
zomer is mee gedaan aan de museumnacht. De RK kerk in de Parkstraat was 
geopend. Er waren veel bezoekers, ook uit de doelgroep: 30ers en 40ers! 
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