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Uit de kerkenraad van 18-11-2021…. 
 
Omdat Johan Bovenlander ziek is, zit Henk Valstar de vergadering voor. I.v.m. de aangescherpte covid maatre-
gelen vindt de vergadering helaas weer online plaats. 
Henk opent de vergadering door het uitspreken van een corona gebed, wat terug te vinden is op de site van het 
blad “Petrus”. 
De agenda wordt nog aangevuld met het “beleidsplan diaconie Zuidwest”. 
 
De nieuwe koster in de Shalomkerk begint op 1 januari a.s. met zijn werkzaamheden. Zodra de covid regels 
minder streng worden, zal hij aan de gemeente worden voorgesteld tijdens de kerkdienst.  
Tineke en Willem Spee zullen de kosterswoning uiterlijk 1 juli 2022 verlaten. Er is een notitie geschreven over 
het gebruik van de woning nadat deze vrij is gekomen. Een besluit hierover is tot nader orde uitgesteld. 
 
Nadat ook de interviewers vanuit de Bosbeskapel bekend zijn geworden (Kjell Wagner, Gees Wagner, Irene de 
Raad, Ineke Rhebergen en Renske Visser) zal door de commissie die het traject begeleidt om een visie voor 
Zuidwest te formuleren, nu de draad weer oppakken. Na instructie van de interviewers van alle locaties, zal 
daadwerkelijk met het interviewen begonnen kunnen worden. Het is de bedoeling dat vroeg in het voorjaar 
een eerste opzet van een visie aan de kerkenraad zal worden gepresenteerd.  
 
Ons gemeentelid Don Barents is blij met de benoeming van Henk Valstar tot ouderling-kerkrentmeester. Hij 
heeft echter zorgen of de combinatie met de functie van scriba niet te zwaar zal blijken te zijn en dat dat moge-
lijk ten koste van de kwaliteit zal gaan. Het moderamen denkt dat Henk nu deze twee functies goed kan combi-
neren. Het is bovendien natuurlijk wel de bedoeling dat een nieuwe scriba zal worden gevonden. De discussie 
met Don heeft verder enige voorstellen tot aanpassing van de Plaatselijke Regeling geleid. Die aanpassingen 
zijn door de kerkenraad vastgesteld en de aangepaste verse van de Plaatselijke Regeling is op de website ge-
plaatst. 
 
De voorzitter benoemt de nieuwe, door de PKN geadviseerde, corona maatregelen. Hij memoreert dat wij 
eerder hebben besloten ons te confirmeren aan het door PKN gevoerde beleid in deze. Martin meldt dat de 
PKN-website zeer recent is aangepast m.b.t. 1 ½ meter en dat er weer geadviseerd wordt om minder te zingen. 
Afgesproken wordt dat wij ons ook daaraan zullen houden. Dit betekent dat alle activiteiten na 17.00 uur voor-
lopig niet meer zullen doorgaan. Ook de kerstavonddiensten zullen bijna zeker alleen via YouTube en Kerkom-
roep worden uitgezonden. 
Gerard vraagt wie de QR-code van de koorleden controleert als zij oefenen. Afgesproken wordt dat de koren 
hier zelf voor verantwoordelijk zijn. 
Omdat overdag de horeca open mag blijven, zal ook koffiedrinken (na de dienst) nog georganiseerd kunnen 
worden. 
Het nieuwe Beleidsplan van de  Diaconie wordt door Christiaan Scheen gepresenteerd: 
Kernwoorden zijn ‘Samenwerking’ en ‘Integratie’. Het motto is “Het goede voor een ander willen”. Het beleids-
plan zal op de website worden geplaatst. 
 
Nico Tetteroo meldt dat in het moderamen van de Algemene Kerkenraad waardering is uitgesproken voor de 
voorstellen van Zuidwest m.b.t. de financiële toekomst. Het moderamen AK heeft voorzitter David Renkema 
gevraagd om te kijken of en hoe er aan de ideeën van Zuidwest verder vorm kan worden gegeven. 
 
De kerkenraad bespreekt een brief van mevr. Boot, mede ondertekend door een flink aantal gemeenteleden, 
met het verzoek om meer aandacht voor de Dankdag voor gewas en arbeid. In Abdij en Bosbes zal hierover 
worden nagedacht in de liturgiecommissies. Het wordt als een goed idee beschouwd. In de Shalom wordt 
trouwens al vele jaren door de wijkdiaconie aan deze dag aandacht gegeven, o.a. door het rondbrengen van 
fruitbakjes na de dienst. 
 
Christiaan Scheen zal een notitie schrijven waarin voorstellen worden gedaan om de vele communicatiekana-
len die beschikbaar zijn op een goede manier te benutten. Hierover zal dus in de volgende vergadering worden 
verder gepraat. 
 
Henk Valstar 


