
Uit de kerkenraad van 17 oktober 2019 

De werkgroep ontwikkeling visie/ beleid Zuidwest is rond. Namens de Shalom hebben daarin 

plaatsgenomen: Aarnout Melis, Wim Munier en Wil Ouburg; namens de Bosbes: Gert-Jan de 

Raad, Gertjan de Jager en David Renkema; namens de Abdij: Christiaan Scheen, Kees 

Ockhuysen en Petra Oudshoorn.  

In de commissie van de Algemene Kerkenraad, die het zogenaamde scenario 3 (o.a. 

sluitende begroting wijken per 2025) zal uitwerken, zijn namens Zuidwest Kees Ockhuysen 

en Henk Valstar afgevaardigd. 

Onze diaconale predikant Kees Buist gaat in november met pensioen. We zijn hem veel dank 

verschuldigd voor het vele werk dat hij in Zuidwest heeft aangepakt. Het meest in het oog 

springend waren natuurlijk zijn inspanningen om te komen tot Kies! Sociale supermarkt en 

de opzet van het Kerk- en Buurthuis Shalom. 

    Inmiddels is er een sollicitatiecommissie gevormd om in zijn opvolging te voorzien. 

Namens Zuidwest hebben daarin zitting Ben Damen, Marja Hollander en Nico Tetteroo. 

Omdat we een onzekere toekomst tegemoet gaan, lijkt het niet verstandig om 

verbintenissen voor langere tijd aan te gaan. Het moderamen heeft de kerkenraad daarom 

voorgesteld om voorlopig een pastoraal werker aan te stellen voor een periode van twee 

jaar. De kerkenraad is daarmee akkoord gegaan en dit voorstel zal nu aan de Algemene 

Kerkenraad worden voorgelegd. Dat betekent dus dat de huidige predikantsvacatures 

voorlopig niet worden ingevuld. Hopelijk kan dat later anders worden als de besluiten op 

grond van de bevindingen van de werkgroep visie/ beleid Zuidwest en van de commissie 

scenario 3 daartoe aanleiding geven. 

Martin Koster wil op zijn vrije zondagen vijfmaal extra voorgaan in de Bosbes, mede omdat 

er zorgen zijn over het vermoedelijk teruglopende kerkbezoek bij inzet van veel 

gastpredikanten. Het is de bedoeling dat de diensten een bijzonder muzikaal karakter 

krijgen. De kerkenraad is heel blij met het aanbod. 

 

Goed bericht vanuit de locatie Abdij: Rien Wiegers wordt op 1 januari bevestigd als diaken. 

Op 30 november is er in de Abdijkerk een orgelconcert om 15.30 uur. Dan wordt ook het feit 

gevierd, dat Vincent Hildebrandt 50 jaar organist is! 

Henk Valstar 


