
Uit de kerkenraad van 15 februari 2018…… 
 
Zoals al meerdere malen gemeld is in verslagen van onze kerkenraads-
vergaderingen, is wat betreft de inzet van de predikanten de Abdijlocatie nu 
duidelijk “onderbedeeld”. Daarom heeft de kerkenraad besloten de verdeling 
van de predikanten over de drie locaties wat betreft de pastorale zorg, te 
wijzigen. Zowel ds Nico Riemersma als ds Nicolle Pronk zullen op korte termijn 
een (blijvende) bijdrage gaan leveren aan de pastorale zorg voor kerkleden in 
het gebied rond de Abdijkerk. De gemeenteleden die onder de zorg van deze 
predikanten zullen gaan vallen, zullen daar nog bericht van ontvangen. In ieder 
geval zal er op 18 maart na de kerkdienst een gemeentevergadering 
plaatsvinden in de Abdijkerk, waar ook deze nieuwe verdeling zal worden 
toegelicht.  
 
Opnieuw is het voornemen om een bijdrage te gaan vragen voor de inzet van 
een predikant tijdens een uitvaart, aan de orde geweest. 
Er zijn meerdere reacties binnen gekomen.  
Na uitgebreide discussie stelt de kerkenraad vast, dat het begeleiden van een 
uitvaart in principe hoort tot de basis werkzaamheden van de predikant. 
Daarvoor hoeft dus niet afzonderlijk betaald te worden.  
Hoewel het om een beperkte groep lijkt te gaan, wordt er ook regelmatig een 
beroep gedaan op onze predikanten voor het begeleiden van een uitvaart voor 
iemand die in het verleden financieel weinig tot niets heeft bijgedragen. 
De KKR besluit voor een proefperiode van één jaar dat de nabestaanden na 
ongeveer zes weken nog een keer door de predikant bezocht worden. Dan kan 
er geïnformeerd worden hoe het met de mensen gaat, maar kan tevens een 
beroep worden gedaan op de nabestaanden achteraf alsnog een gift te doen 
ter dekking van (een deel) van de kosten. De kerkenraad gaat er vanuit dat 
deze regeling ook daadwerkelijk substantieel voldoende opbrengt ter dekking 
van de kosten van de inzet van de predikant. 
 
Nogmaals is de zorgelijke financiële situatie van onze Protestantse Kerk in Den 
Haag overwogen. Op de begroting van de AK is er sprake van een tekort van € 
883.952,- Met onze wijkgemeente Zuidwest dragen we helaas ook fors bij aan 
dit tekort. Onze predikantsbezetting is nu nog 3,8 fte (plus tijdelijke bijstand in 
het pastoraat van 0,5 fte). Op basis van de betalende eenheden 2016 heeft het 
Kerkelijk Bureau doorgerekend dat er nog maar sprake kan zijn van 3,5 fte 
predikantsformatie in onze wijkgemeente. Op termijn zal de huidige bezetting 
predikanten plus pastoraal werker, wanneer de financiën niet verder 
verslechteren, zeker 0,8 fte minder bedragen. Gelet op de neergaande trend is 



dit helaas een optimistische gedachte en komt de predikantsbezetting 
vermoedelijk nog heviger onder druk te staan. De grote zorgen over het 
verlenen van pastoraat (veelal crisispastoraat) maakt dat er wat betreft een 
substantieel deel van het tijdsbeslag van onze predikanten (de uitvaarten) is 
gezocht naar een financiële bijdrage, met name in de situatie dat er niet of 
nauwelijks een kerkelijke bijdrage wordt geleverd. Nu de kerkenraad alsnog het 
principe heeft omarmd om de inzet van onze predikanten bij uitvaarten niet in 
rekening te brengen, wordt alle creativiteit gevraagd om onze financiën op 
orde te brengen. 

 
Op 15 maart a.s. zal een afvaardiging van de Algemene Kerkenraad te gast zijn, 
om met de kerkenraad van gedachten te wisselen over het Visie document van 
de PGG. De KKR besluit alle ambtsdragers en belangstellende taakdragers uit te 
nodigen om deze vergadering bij te wonen (het wordt dus een grote 
Kerkenraadsvergadering).  
 
In een drukbezochte dienst is op 11 februari j.l. het jubileum van Martin Koster 
gevierd. 
Op 6 februari was er een geslaagde vrijwilligersavond in de Shalomkerk. Met  
o.a. geslaagde cabaret uitvoeringen. 
Tijdens de veertigdagentijd zal er door de diakenen de actie “Vooruit met de 
geit” worden georganiseerd met als doel om drachtige geitjes te kopen voor 
mensen in Moldavië. 
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