
Uit de kerkenraden van 18 april en 17 mei 2018 
 
Nogmaals is vastgesteld dat de sfeer in de Grote Kerkenraadsvergadering van 
15 maart, samen met een afvaardiging van de Algemene Kerkenraad, 
uitstekend was. De vraag rijst “hoe nu verder?”. De uitwerking van het 
visiedocument van de PGG, vooral m.b.t. de zichtbaarheid en presentie van 
onze wijkgemeente, zal in ieder geval nog de nodige aandacht verdienen.  
De liturgiecommissies van de locaties zijn akkoord gegaan met het beleidsplan 
Liturgie en Kerkmuziek. De KKR heeft het beleidsplan definitief vastgesteld. 
Een punt dat op stapel staat, is het vaststellen van een nieuwe plaatselijke 
regeling. De kerkenraad stelt vast de constructie waarin nu gewerkt wordt, te 
willen continueren. Dat kan frictie opleveren met de kerkorde. Er is echter ook 
een notitie vanuit de PKN (april 2016), die aangeeft dat de (wijk)gemeenten 
zoveel mogelijk de vrijheid moeten krijgen om zaken m.b.t. de inrichting van de 
organisatie zodanig te regelen, dat er een werkbare situatie ontstaat. Johan 
Bovenlander zegt toe dat de AdHoc commissie in de loop van de zomer met 
een voorstel zal komen om de organisatiestructuur van Zuidwest (als onderdeel 
van de Plaatselijke Regeling) opnieuw vast te stellen.  
Er zijn enige vacatures binnen de redactie van ons wijkblad Samenklank. Er 
wordt vooral ook gezocht naar een nieuw redactielid vanuit het oude 
Loosduinen. 
 
De nieuwe wet m.b.t. de regeling van de privacy heeft ook voor onze kerkelijke 
organisatie consequenties. Vanuit de PKN zijn notities beschikbaar om ons te 
helpen de juiste aanpassingen te doen. Direct in het najaar komt er een 
bijeenkomst waarvoor iedereen die werkt met gegevens van gemeenteleden, 
zal worden uitgenodigd om afspraken te maken m.b.t. de te hanteren 
procedures. 
Kies! De sociale supermarkt gaat m.i.v. 24 mei ook de locatie Shalomkerk 
aandoen. Dat zal tevens de datum zijn van de formele start van het Buurt- en 
Kerkhuis in de Shalomkerk.  
De herverdeling van de pastorale eenheden rond de Abdij is rond. De brieven 
aan de betrokken gemeenteleden zijn verstuurd. De nieuwe indeling gaat 
gelden per 1 juli a.s. 
Het gezin van Nicolle Pronk is verblijd met de geboorte van zoon Arthur. De 
voorzitter en scriba zullen op kraamvisite gaan! 
 
David Schiethart heeft namens de Taakgroep Pastoraat en Ouderenwerk 
gerapporteerd in de kerkenraad. De afgelopen jaren heeft de taakgroep het 
voorstel m.b.t. de kerkelijke uitvaarten afgerond en een belangrijke rol 



gespeeld in de aanstellingsprocedure van Joost de Bruin. Toen de groep van 
start ging, is er eerst geïnventariseerd wat er op pastoraal gebied nodig was. 
Vervolgens zijn de locaties waar mogelijk ondersteund. Er zijn ook nieuwe 
initiatieven geïnitieerd, vooral de uitrol van het project “de kerk komt naar je 
toe” is daar een voorbeeld van. Toch heeft de praktijk uitgewezen, dat op de 
locaties vaak een eigen weg in het pastoraat wordt gekozen en daar hebben de 
locaties natuurlijk ook de vrijheid toe. 
Hoe nu verder als taakgroep? Natuurlijk als “denktank”, maar volgens de 
kerkenraad kan de groep meer doen. Ze kan zelf altijd met adviezen komen 
richting kerkenraad of locaties.  
Het omgekeerde blijft vanzelfsprekend ook mogelijk: de kerkenraad vraagt de 
taakgroep om advies als er belangrijke ontwikkelingen op pastoraal gebied zijn. 
Omdat Joost de Bruin over een jaar weer vertrekt en omdat op langere of 
kortere termijn Nico Riemersma met emeritaat zal gaan, zal er een plan 
moeten komen hoe we verder gaan met een ongetwijfeld beperktere 
predikants- formatie. Daar moet zelfs op korte termijn een begin mee worden 
gemaakt en van de taakgroep mag worden verwacht dat zij in dit proces een 
belangrijke rol gaat spelen. 
Vooral vanwege dit laatste punt is op korte termijn uitbreiding van de 
taakgroep heel hard nodig! Wellicht is het ook zinvol om “deskundigen van 
buiten” om advies te vragen 

   
Vier jonge gemeenteleden gaan belijdenis doen met Pinksteren (dienst in de 
Abdijkerk): Marleen Wagner, Louize Petri, Jantine Wignand en Robin Vellinga. 
Een unieke gebeurtenis waar we erg blij mee zijn. Nico Riemersma hoopt dat 
de groep verder gaat als jongerengespreksgroep en dat ook andere jongeren 
zullen aanhaken. 
 
Martin Koster gaat ter gelegenheid van zijn jubileum de Bosbeskapel een 
drieluik cadeau doen. Van de kunstenares die ook tijdens de 
jubileumbijeenkomst heeft geëxposeerd. 
 
De actie “Vooruit met de geit” van de Diaconie in de veertigdagentijd heeft 
inmiddels ruim 6000 euro heeft opgebracht: goed voor 77 drachtige geitjes 
voor Moldavië! 
Tot slot: de sollicitatieprocedure voor de pionier in Loosduinen is gestart. Het 
streven is invulling per 1 september a.s. 
 
Henk Valstar 


