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Uit de kerkenraad van 14 oktober 2021…… 
 
De voorzitter opent de vergadering en staat stil bij het overlijden van Rinus van Delft. Hij memoreert 
Rinus als een erudiet, aimabel en betrokken gemeentelid en bestuurder. Ter nagedachtenis leest hij 
een gedicht van Rinus zelf: “Perspectief”. 
 
Vervolgens heet hij ds. Julia van Rijn welkom, onze classispredikant. Zij leest een gedeelte voor uit de 
nieuwe Bijbel: Marcus 10 (de blinde bedelaar Bartimeüs) en gaat voor in gebed.  
 
Daarna start het gesprek tussen de kerkenraad en ds. Van Rijn. Bij de voorstelronde vertellen de 
ambtsdragers in een paar zinnen wat voor hen mooi en belangrijk is aan geloven. Waar verheugt een 
ieder zich over? Wat zijn ieders bronnen? 
Paul van Gijzen vertelt over het werk van de Diaconie. Er is een intensieve samenwerking met Stek: 
Professionele ondersteuning door o.a. de twee pastoraal werkers. Verder geeft Heleen Joziasse lei-
ding aan het Buurt- en Kerkhuis Shalom, waar steeds meer nieuwe initiatieven worden ontplooid. Op 
wijkniveau vinden natuurlijk ook veel activiteiten plaats. Er wordt gewerkt aan de verdere integratie 
van de drie (wijk)diaconieën. De diaconie Zuidwest is bezig met de opstelling van een nieuw beleids-
plan (oude inmiddels vijf jaar oud). 
Julia vraagt aan Paul of er voldoende diakenen te vinden zijn: dat lukt tot nu toe goed. 
Kees Ockhuysen vertelt kort iets over de opbouw van Zuidwest met de drie locaties. Er is sinds kort 
een financiële meerjarenbegroting beschikbaar (zowel op PGG- als op locatie-/ wijkniveau), als basis 
voor het beleid voor de komende jaren. Tussen Zuidwest en de Algemene Kerkenraad vinden mo-
menteel gesprekken plaats over de invulling van de financiële verantwoordelijkheid op wijkniveau 
met daarbij de beschikking over een deel van de financiële reserves/ het vermogen van de PGG. 
Martin Koster: De gemeentepredikanten houden zich bezig met de klassieke taken van een gemeen-
tepredikant: eredienst, pastoraat, kringenwerk en bestuurswerk. Daarnaast zijn er enkele specialisa-
ties: jeugdwerk, vorming en bezinning en pastoraat. De predikanten worden hierin bijgestaan door 
gemeenteleden uit het betreffende werkveld. Op de Abdijlocatie is met mede de inzet van enkele 
predikanten de pioniersplek Lichtdelen ontstaan. Op de Shalomlocatie is een Buurt en Kerkhuis opge-
richt waar een diaconaal predikant zich bovenal voor inzet. Met deze predikant wordt contact ge-
houden en er wordt mee samen gewerkt. Ook wordt samengewerkt met een ouderenwerker die 
aangesteld is vanuit Stek. De predikanten gaan jaarlijks twee dagen met elkaar op stap rondom een 
thema en verblijven dan meestal in een klooster. Op de vraag van Julia of de predikanten een team 
zijn, wordt gezegd: We kunnen op elkaar terugvallen als er waarneming nodig is, doen soms activitei-
ten samen en bespreken elke maand belangrijke zaken van de wijkgemeente en de locaties, met tijd 
voor persoonlijke ontmoeting. Ds. Van Rijn pleit voor versterking van de samenwerking binnen het 
predikantenteam. Daar liggen altijd belangrijke kansen. 
Nico Tetteroo wijst op de inzet om te komen tot de ontwikkeling van een visie voor de komende ja-
ren. Zowel gemeenteleden (ook twintigers en dertigers), als andere mensen in de wijken rond de 
locaties zullen worden geïnterviewd als basis voor het ontwikkelen van de visie.   
 
Johan Bovenlander geeft nog een toelichting op ons werk onder de jeugd: Hij wijst op het bestaan 
van de Taakgroep Jeugd- en Jongeren, waarvan predikant Wietske Verkuyl permanent deel uitmaakt 
en waarin ook Louise Den Hoed participeert, onze pionier in Loosduinen( LichtDelen). Er bestaan 
twee jeugdgroepen, waaraan ongeveer vijftien jongeren vanuit Zuidwest deelnemen. Ds. van Rijn is 
onder de indruk van alle activiteiten en blij dat er blijkbaar nog voldoende kader aanwezig is. Zij 
dankt voor de ontvangst en het open gesprek en wijst op het feit dat zij altijd beschikbaar wil zijn 
voor advies als daar behoefte aan zal zijn. 
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Namens de sollicitatiecommissie presenteert Henk Valstar het voorstel om m.i.v. 15 november te 
benoemen voor de periode van één jaar als pastoraal werker in de Abdijkerk: de heer ds. Meindert 
J.T.Burema. Ds. Burema is de afgelopen periode (samen met zijn echtgenote) wijkpredikant geweest 
in Alphen aan de Rijn en zal eind van deze maand met emeritaat gaan. Hij woont inmiddels in Leid-
schendam. Ook zijn vrouw zal binnenkort met (vervroegd) emeritaat gaan. Omdat zij nog een aantal 
jaren zal blijven werken als geestelijk verzorger, heeft ds. Burema op onze vacature gesolliciteerd. 
Ds Burema is ruim tien jaar (ook samen met zijn vrouw) als wijkpredikant verbonden geweest aan 
onze Ontmoetingskerk en is dus goed bekend met de wijk rondom de Abdijkerk. Het grote voordeel 
is dus dat er geen sprake hoeft te zijn van een ruime inwerkperiode en hij direct aan de slag kan! 
Ds Burema is zeer enthousiast en gemotiveerd en de commissie draagt hem heel graag voor benoe-
ming voor. Na de beantwoording van enkele vragen vanuit de kerkenraad m.b.t. de andere (twaalf) 
sollicitanten gaat de kerkenraad graag akkoord met de voorgestelde benoeming en dankt de leden 
van de sollicitatiecommissie voor hun inzet.  
 
Op 19 december a.s. zal in de dienst in de Shalom afscheid genomen worden van Tineke Spee en 
haar man Willem en na afloop daarvan zal er een receptie zijn. Tineke heeft zich als full-time koster, 
ondersteund door haar man, ingezet voor de Shalomkerk. De kerkenraad denkt daar met veel waar-
dering aan terug. 
 
Er zijn al namen binnen van gemeenteleden die als interviewer willen optreden. De uitkomst van de 
interviews zal dienen als basis voor het formuleren van een visie voor Zuidwest.  
 
De gewoonte om jaargesprekken met de predikanten te voeren, zoals die al plaatsvonden voor de 
coronatijd, zal weer worden opgepakt. Jaargesprekken voeren met alle ambtsdragers vindt de ker-
kenraad te tijdrovend en ook niet nodig. Wel pleit de kerkenraad er voor om aan het einde van een 
ambtsperiode een afrondend gesprek te voeren als daar behoefte aan is. De locatieberaden zal ge-
vraagd vragen om de jaargesprekken te organiseren, met bij voorkeur jaarlijks wisselende gespreks-
partners. Naast een vertegenwoordiger van de locatie zal een ambtsdrager vanuit de kerkenraad 
deelnemen aan de gesprekken. 
 
De voorzitter meldt dat er op 11 oktober een overleg heeft plaatsgevonden tussen ons moderamen 
en het moderamen van de Algemene Kerkenraad. Dit gesprek is in een goede sfeer verlopen. Nader 
verslag komt in de volgende vergadering. 
 
Op 14 oktober zal “Kies! Voedselbankwinkel” officieel geopend worden  door de wethouder. Ieder-
een is van harte welkom vanaf 16.30 uur. 
 
Martin Koster wil samen met Sandra den  Hollander en met medeweten van de liturgiecommissie, 
graag verkennen of de Bosbes een goede plek is om een expositie van religieuze kunst van Jaap Min 
in te richten. Op 12 november komen enkele vertegenwoordigers van de Stichting Jaap Min waaron-
der één van zijn dochters de Bosbeskapel en tuin bekijken.  
De voorzitter sluit om 22.40 uur de vergadering af met het lezen van lied 414. 


