
Uit de kerkenraad van oktober en november: 

 

Even was er de dreiging dat de kerkdiensten in Houthaghe om financiële redenen zouden 

worden gestopt. Gelukkig is er toch een regeling getroffen, zodat de diensten in ieder geval 

in 2018 weer georganiseerd kunnen worden. 

De kerkenraad heeft besloten de verdeling van de adressen tussen de predikanten aan te 

passen. Daarvoor zal als basis het aantal betalende pastorale eenheden gaan gelden. De wijk 

rond de locatie Abdij is momenteel duidelijk “onderbedeeld”. De predikanten van de andere 

locaties zullen daar een groter deel van de pastorale zorg voor hun rekening moeten nemen. 

Het predikantenteam komt zelf met een voorstel. In december wil de kerkenraad definitieve 

besluiten nemen. 

In november zal het project “de Sociale Kruidenier” van start gaan. Er is inmiddels een “SRV-

wagen” aangeschaft. De scholing van de beschikbare  vrijwilligers is gestart. Er is nog 

behoefte aan meer vrijwilligers. Opgave bij Kees Buist. 

Het door de kerkenraad gesteunde voorstel om te komen tot de inrichting van een Buurt- en 

Kerkhuis op de locatie Shalom is inmiddels door STEK ( in nauw overleg met de wijkraad 

Zuidwest van de diaconie) gepresenteerd aan de Diaconie van de PGG Den Haag. De 

verwachting is dat op korte termijn duidelijk zal worden wanneer met de opzet van het 

Buurt- en Kerkhuis kan worden gestart. 

Omdat het redelijk is om in de huidige tijd van bezuinigingen, een vast bedrag voor de kosten 

van de inzet van de predikant bij een uitvaart in rekening te brengen, heeft de kerkenraad 

zich gebogen over een door de Taakgroep Pastoraat een Ouderenzorg  geformuleerd 

voorstel daaromtrent. Op verzoek van de kerkenraad zullen de kerkrentmeesters nog de 

details uitwerken, waarna er een brief zal komen om onze gemeenteleden te informeren. 

De aanvraag voor de bemensing van de Pioniersplek in Loosduinen is goedgekeurd. Er zal zo 

snel mogelijk met de sollicitatieprocedure gestart worden. De pionier zal in samenwerking 

met onze predikanten een grote bijdrage gaan leveren in de uitrol van “de Kliederkerk” 

Momenteel wordt er met subsidie van de Gemeente Den Haag een energiescan uitgevoerd 

in de Bosbeskapel en de Shalomkerk. Wellicht zullen daar haalbare aanbevelingen uit 

voortkomen om deze gebouwen nog energiezuiniger te maken. 

De kerkenraad is erg blij met het bericht dat Ineke Rhebergen bereid is om op de locatie 

Bosbes Jan Oosterveen op te volgen als diaken.  

Ingrid Kraaijveld is bereid gevonden om lid te worden van de Kleine Kerkenraad vanuit de 

locatie Shalom. Ook deze mededeling is met vreugde ontvangen! 

 

Henk Valstar, scriba Zuidwest 

 


