
Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad  

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag heeft op 31 januari 

jl. – opnieuw - digitaal vergaderd; een vergadering waarin allereerst de 

begrotingen voor 2022 zijn vastgesteld van het College van Kerkrentmeesters en 

van het College van Diakenen. 

De AK heeft in deze vergadering kennis gemaakt met ds. Thejon Bos, missionair 

predikant van de Bethlehemkerk. Een kennismaking die over en weer zeer is 

gewaardeerd! 

Gesproken is over hoe wijkgemeenten tot nu toe omgegaan zijn/omgaan met de 

beperkingen die covid-19 heeft opgelegd en nog oplegt. Boventoon in de reacties 

is de zorgvuldigheid die is betracht: niet de randen opzoeken van de regels, 

maar nieuwe communicatiewegen ontwikkelen, lijnen openhouden naar de 

gemeenteleden, heldere boodschappen waarin de (tijdelijke) veranderingen in 

beleid worden uitgelegd. Daarnaast zijn er wel degelijk zorgen over de toekomst 

en verdriet over de impact van de beperkingen. 

Uit het rondje langs de organen en de wijkgemeenten is gememoreerd: het 

vervroegde emeritaat van ds. Michiel Aten (Zuidwest), de naamsverandering van 

de Maranathakerk (“Protestantse wijkgemeente Maranathakerk”) en het overleg 

met de predikanten met een bijzondere opdracht dat in maart a.s. plaatsvindt.    

Het College van Diakenen heeft besloten een zogenoemde ‘diepgroene’ 

investeringsstrategie te gaan volgen. Dit wil zeggen, beleggen met een 

portefeuille gericht op optimale duurzaamheid. Het andere criterium waarop de 

portefeuille kon worden bepaald, is de maatschappelijke impact. Het College 

heeft besloten geen invulling te geven aan de additionele jaarlijkse inleg van 

circa € 40.000 ten behoeve van maatschappelijke impact. Hiervoor in de plaats 

kiest het College voor direct aangestuurde maatschappelijke impact op lokaal 

niveau in Den Haag.  

De AK is dit jaar voor zijn vergaderingen te gast in de Christus Triomfatorkerk in 

het Bezuidenhout. De hoop is erop gevestigd dat de vergaderingen zo snel 

mogelijk weer ‘live’ kunnen plaatsvinden. 
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