
Uit de kerkenraad: 

Op 6 juli jl. was er een extra vergadering van de wijkkerkenraad.  Als eerste 

tekenden de voorzitter en ds. Wietske Verkuyl een intentieverklaring ter 

voorbereiding van een pioniersplek in Zuidwest. 

Vervolgens werd gemeld, dat door de Algemene Kerkenraad is benoemd tot 

ouderenwerker in onze wijkgemeente: Joost de Bruijn. Hij zal zijn 

werkzaamheden starten per 1 augustus a.s. Ds. Michiel Aten zal hem 

begeleiden en hem ook in een dienst in de Abdijkerk aan de gemeente 

voorstellen. 

Als volgende mededeling meldde de voorzitter dat Henk Valstar bereid is het 

scribaat op zich te nemen. De kerkenraad reageerde met applaus. Als er na de 

afkondiging geen bezwaren zullen zijn ingediend, zal Henk eind september 

bevestigd worden. 

Op de agenda stond verder de behandeling van een concept-plan om te komen 

tot de oprichting van een Buurt- en Kerkhuis in Zuidwest. De Centrale Diaconie 

heeft geld gereserveerd om op meerdere plaatsen in Den Haag te komen tot 

aan het op poten zetten van een Buurt- en Kerkhuis. 

Het gepresenteerde plan is opgesteld door ds. Kees Buist van Stek in nauwe 

samenwerking met onze diaconie. Doel is een aanbod voor vele doelgroepen, 

waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en waarin ze 

hun passies en dromen kunnen delen en successen vieren. Velen in Zuidwest 

hebben te maken met armoede, qua geld en mogelijkheden. Tegelijkertijd 

hebben mensen zichzelf en anderen meer te bieden dan zij soms beseffen. 

Allen zijn de moeite waard om mee samen te werken en daar zelf ideeën voor 

aan te dragen. Want zij allen zijn kostbaar in Gods ogen. Een Buurt- en Kerkhuis 

draagt ook bij aan een positieve uitstraling van de (wijk)kerk in Zuidwest en aan 

de zichtbaarheid van de kerk in de stad. 

De kerkenraad ondersteunt het plan van harte. Wat betreft de keuze voor een 

locatie voor het Buurt- en Kerkhuis, zou de kerkenraad het liefst kiezen voor 

een eigen kerkgebouw.  Daartoe is op korte termijn verder onderzoek binnen 

Zuidwest noodzakelijk. 

Henk Valstar, scriba ad interim Zuidwest 


