
Uit de kerkenraad van 20 september 2018 

De pioniersplek is van start gegaan. Louise den Hoedt (kerkelijk werker) is voor 14 uur/ week 

aangesteld om de “Kliederkerk” te ondersteunen. Op zondag 23 september wordt Louise in de 

Abdijkerk “in de bediening” gesteld. 

Margriet Wagner is benoemd tot cantor in de Bosbeskapel. Zij is bereid om met de cursus 

kerkmuziek te starten. De kerkenraad is erg blij met haar aanstelling.  

David Schiethart meldt een kort interview met hem door Nieuwsuur. Hij heeft aangegeven dat hij de 

nieuwe bestemming van de Thomaskerk als moskee positief beziet. 

Met Allerzielen (vrijdag 2 november) zullen de Abdijkerk(16.00- 20.00 uur)  en de Bosbeskapel 

(14.00- 18.00 uur) geopend zijn. Tevens is de begraafplaats bij de Abdijkerk de hele dag geopend. 

David Schiethart meldt, dat vanuit Haagse Gemeenschap van Kerken een petitie is opgesteld over het 

mogelijk bestaan van slavernij op ambassades en consulaten. Er is informatie daarover doorgestuurd 

aan de Haagse wethouder van sociale zaken. 

De kerkenraad heeft het verslag van de kloosterdagen van de predikanten besproken en is blij met 

alle initiatieven voor het komende seizoen, die daarin zijn beschreven. De predikanten hebben ook 

nagedacht over de financiële situatie van onze gemeente: Er zijn ideeën om fondsen aan te schrijven 

voor bepaalde activiteiten, vriendenstichtingen op te richten en om op andere manieren geld te 

genereren. 

Binnenkort zullen op alle locaties gemeentevergaderingen plaatsvinden. Daar kunnen, naast zaken 

die de locatie betreffen, ook onze financiën aan de orde worden gesteld. Wellicht komen er vanuit 

deze bijeenkomsten creatieve ideeën, waardoor onze kerkelijke financiën kunnen worden verbeterd. 

De door Vincent Hildebrandt en Henk Valstar opgestelde privacy verklaring, wordt door de 

kerkenraad goedgekeurd. De verklaring zal uitgangspunt zijn voor de richtlijnen die zullen worden 

opgesteld, om aan te geven hoe de verschillende commissies en organen binnen onze kerkelijke 

organisatie moeten omgaan met allerlei persoonsgegevens. De privacy verklaring zal binnenkort te 

vinden zijn op onze website(s). Op verzoek kan de scriba de verklaring ook toezenden per mail of per 

post. 

Nico Riemersma heeft de kerkenraad bericht gestuurd, dat hij besloten heeft om per 11 september 

2019 met vervroegd emeritaat te gaan. Tevens heeft hij verzocht om het komend seizoen wat 

minder preekbeurten te hoeven vervullen. De kerkenraad is daarmee akkoord gegaan. 

Wietske Verkuyl meldt dat er (nog steeds) vacatures zijn voor secretaris van het College van 

Kerkrentmeesters, penningmeester van de Centrale Diaconie en (2e) secretaris van de Algemene 

Kerkenraad. Het zou goed zijn als we vanuit Zuidwest kandidaten kunnen voordragen. 

Op 22 december is er een Dickens festival in Loosduinen. De Abdijkerk en de molen doen mee. 

 

Henk Valstar 


