
Uit de Algemene Kerkenraad (AK), 16 mei 2022 
 

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag heeft op 16 mei 2022 

vergaderd; een vergadering waarin is stilgestaan bij het overlijden van dominee Corrie 

van Duinen, oud-predikant van de Duinzichtkerk, en ons oud-gemeentelid Mient-Jan 

Faber, voorheen secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad. 

 

Kennismaking met de AK: Sandra den Hollander 

Mevrouw Den Hollander is kerkelijk werker voor 3 dagen per week, in de Bosbeskapel en 

de Shalomkerk. In december 2021 heeft zij haar opleiding HBO Theologie afgerond met 

een onderzoek naar pastoraat aan zelfstandig wonende ouderen met beginnende 

dementie. Zij is zich aan het oriënteren op het pastoraat aan deze groep mensen. Ze 

wijst hierbij op zogenoemde Odense-huizen. Een Odensehuis is een ontmoetingsplek 

voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. Hierbij wordt samengewerkt 

met o.a. zorgorganisaties en buurtverenigingen. 

 

Beleid 2021-2025 

De wijkgemeenten bespreken de beleidsvisie 2021-2025. Alle wijkgemeenten zijn 

uitgenodigd om vóór 1 juni een inhoudelijke reactie aan de AK voor te leggen. De 

definitieve versie van de beleidsvisie wordt in de AK-vergadering van 27 juni behandeld. 

In de AK-vergadering van 16 mei zijn drie documenten besproken die een meer 

praktische vertaling van het financieel beleid geven: Financiële architectuur; Fonds voor 

gemeenteopbouw; Veerkrachtige kerkplekken. Deze notities worden in de komende 

weken afgerond en gaan ter besluitvorming naar de AK.  

 

Rondje langs de organen 

Wijkgemeenten 

De AK inventariseert de stand van zaken inzake Groene Kerken (www.groenekerken.nl).   

In ZuidWest zijn de  Bosbeskapel en de Shalomkerk bezig met deze strategie. Andere 

kerken die hierop inzetten zijn: de Maranathakerk legt de nadruk op zowel het gebouw 

als acties die verandering teweeg brengen. Ook de Lukaskerk is hier wijkgericht mee 

bezig, zoals met praktische tips over bijvoorbeeld slimmer stoken. De Kloosterkerk heeft 

het thema duurzaamheid grondig aangepakt. Een student van de TU Delft heeft de 

Kloosterkerk als uitgangspunt genomen voor zijn afstudeeronderzoek. De adviezen 

worden hier voor zover de financiële middelen het toelaten, uitgevoerd. Het boek ‘Groene 

Theologie’ van Trees van Montfoort is aanbevelenswaardige literatuur bij dit thema. De 

website van de Raad van Kerken biedt daarnaast een ingang voor allerlei initiatieven 

(https://www.raadvankerken.nl/thema/duurzaamheid/);.   

De AK-leden merken op dat op dat het denken over omgaan met de schepping binnen de 

kerk meer zou moeten gaan over de kwaliteit van leven in plaats van ‘wat allemaal niet 

meer mag’.  

Het College van Kerkrentmeesters en de Centrale Diaconie hebben beide recent gekozen 

voor groene beleggingsstrategieën. 

 

Predikanten met bijzondere opdracht 

Op 2 mei jl. is Nico Binnendijk begonnen als straatpastor bij de stichting Straatpastoraat, 

als predikant met bijzondere opdracht onder thuis- en daklozen.  

 

Stek 

Stek blijft de situatie rond de oorlog in Oekraïne en de komst van vluchtelingen naar Den 

Haag nauwlettend volgen. Nieuwe informatie vanuit de wijkgemeenten is welkom; deze 

zijn welkom bij de beleidssecretaris. De directeur van Stek adviseert predikanten te 

vragen na te denken over een eventuele inzet voor traumapastoraat. 

De derde Wake voor Vluchtelingen vindt plaats op 18 en 19 juni aanstaande. De AK 

vraagt de leden om de wijkgemeenten hierover te informeren. 

 

Nico Tetteroo 
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