
Uit de online vergadering van de kerkenraad van 17 december 2020…… 
 
De voorzitter opent de vergadering met gebed. Hij heet ouderling-kerkrentmeester Louise Moerbeek-Petri en 
pastoraal ouderling Gerard de Goeij welkom, die voor het eerst met de vergadering mee doen. 
Hans Bergwerff en Kees Ockhuysen hebben de meerjarenbegroting tot 2025 voor Zuidwest aangepast. Het 
betreft voornamelijk een andere verdeling van de predikantskosten over onze locaties. Voor de komende jaren 
blijven forse tekorten zichtbaar. Dat komt ook omdat de huidige predikantsformatie nog niet is aangepast. Er is 
grote kans dat dat op niet al te lange termijn zal moeten gebeuren, mede als vervolg op de aanbevelingen van 
onze beleidsadviescommissie en de vervolgens te maken beleidskeuzen. Overigens zullen ook de gemeenteleden 
zich daarover dan nog moeten uitspreken. 
 
Bij de Haagse commissie scenario 3, ingesteld door de Algemene Kerkenraad, ligt een concept rapport op tafel, 
dat uitgaat van een model waarbij alle financiële zaken centraal geregeld worden. Dat is niet de opvatting van 
onze kerkenraad. Henk Valstar heeft in de laatste vergadering van de commissie toegezegd te komen met een 
notitie voor eventuele aanpassing van het rapport en vervolgens onze BAC gevraagd of er op heel korte termijn 
suggesties kunnen worden gedaan m.b.t. het vergroten van de financiële verantwoordelijkheid van onze 
wijkgemeente in combinatie met zeggenschap over (een deel van) het vermogen van de PGG. Johan heeft, als 
voorzitter van onze BAC, toegezegd te proberen begin januari met een reactie vanuit de BAC te komen, die Henk 
kan inbrengen in de commissie scenario 3. 
 
In het kerkdienstrooster 2021 zijn de predikanten voornamelijk op de eigen locatie ingedeeld. De kerkenraad 
besluit om de predikanten m.i.v. 2022 weer meer op alle locaties in te zetten. Henk zal dit meenemen bij het 
invullen van het rooster 2022. Het rooster 2021 wordt vervolgens vastgesteld. 
 
Zuidwest gaat weer meedoen aan de Actie Kerkbalans. Het vervangen van de landelijk opgestelde brief voor de 
Actie Kerkbalans, door een op de situatie in Zuidwest aangepaste versie blijkt nauwelijks meerwaarde te 
hebben. De kerkenraad kan zich voorstellen dat de kerkrentmeesters dus gebruik maken van de landelijke 
versie. 
 
Kerkdiensten tijdens de landelijke lock down: 
Het is duidelijk dat de overheid op grond van de in onze grondwet vastgelegde vrijheid van godsdienst niet 
ingrijpt in de wijze waarop we onze diensten organiseren. 
Er is ook geen kritiek vanuit het kabinet op de zorgvuldige manier waarop we dat in de meeste kerken doen. 
Desondanks heeft de overheid de kerken o.a. bij monde van minister Grapperhaus dringend geadviseerd om 
over te schakelen op online diensten! 
De vraag is aan de orde of we met het gebruik van het recht inzake godsdienstvrijheid ervoor kiezen om ons 
buiten de maatschappelijke afspraken te plaatsen of dat we solidair zijn met hetgeen aan alle Nederlanders is 
opgelegd en dus ook afzien van samenkomsten met dertig personen. 
Wietske geeft aan dat de locatie Abdij wil doorgaan met de al zorgvuldig voorbereide diensten. Ze wijst op de 
pijn die het vooral kwetsbare gemeenteleden doet als we juist in deze Kersttijd afzien van fysieke diensten. 
Met pijn in het hart besluit de kerkenraad echter voorlopig t/m 17 januari af te zien van fysieke kerkdiensten. 
Met een minimum aan medewerkers zullen natuurlijk wel online diensten worden ingevuld. 
 
De diakenen Zuidwest hebben het evaluatierapport van STEK besproken m.b.t. de toekomst van Kies! De sociale 
supermarkt. 
De voedselbank vindt dat in de bus een te beperkt aanbod kan worden aangeboden, m.n. te weinig verse 
producten. Ook bedient de bus te weinig uitgiftepunten. De werkwijze met de bus betekent dat er wachttijd 
ontstaat, voordat mensen de bus in kunnen. Die tijd geeft wel mogelijkheden om met de mensen “in gesprek te 
komen”. Er komt nadere rapportage vanuit Stek omdat men toch wil blijven samen werken met de voedselbank. 
 
De voorzitter sluit om 23 uur de vergadering. Hij wenst iedereen sterkte in deze tijd en ondanks alles goede, 
zinvolle Kerstdagen. 


