
 

 
 

Uit de kerkenraad van 20-1-2022 

De voorzitter meldt dat Michiel Aten besloten heeft om per 1 mei 2022 met vervroegd eme-

ritaat te gaan. Hij leest de brief voor die Michiel gestuurd heeft. Voornaamste reden voor 

zijn besluit is zijn zwakke gezondheid, waardoor er naast zijn werkzaamheden weinig energie 

over blijft voor andere activiteiten. Op 24 april a.s. zal zijn afscheidsdienst zijn. Voor de ker-

kenraad komt het bericht onverwacht, maar er is natuurlijk begrip voor het besluit van Mi-

chiel.  

De opstellers van een notitie m.b.t. de in- en externe communicatie, adviseren om te begin-

nen met het bekijken van de websites. Niet met als doel om direct te komen tot één websi-

te, maar wel om van elkaar te leren. Mededelingen die zaken van belang voor heel Zuidwest 

betreffen, kunnen uniform voor elke locatie worden aangeleverd. De diaconie gaat al probe-

ren dat te realiseren. Overigens blijven de locaties zelf verantwoordelijk voor alle zaken die 

de communicatie betreffen (couleur locale). Andere communicatiemogelijkheden komen 

later aan de orde.  

De instructie van de interviewers als voorbereiding op het formuleren van een visie voor 

Zuidwest, is helaas uitgesteld vanwege de coronamaatregelen, maar zal zo snel mogelijk 

opnieuw worden gepland. 

Daniël van der Velde heeft aangegeven 1 augustus te stoppen als koster van de Bosbes. De 

locatiecommissie zal gevraagd worden om met een voorstel te komen om de vacature in te 

vullen. 

De ervaringen met het streamen van de kerkdiensten in de Abdijkerk zijn uitermate posi-

tief. Veel gemeenteleden volgen de gestreamde diensten, direct of op een later tijdstip. Er 

zijn veel giften binnen gekomen om de kosten (mede) te dekken. 

De kerkenraad besluit om te onderzoeken of ook op de andere twee locaties het streamen 

van de diensten gerealiseerd kan worden. De locatiecommissies van Bosbes en Shalom zal 

gevraagd worden om dat te onderzoeken. Belangrijke zaken zijn natuurlijk de financiering en 

de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers. 

Aan de kerkenraad is door de synode instemming gevraagd met wijzigingen in ordonantie 4 
van de kerkorde. Het gaat over twee onderwerpen: In de eerste plaats het mogelijk maken 
van de verkiezing van leden in de generale synode uit de groep geestelijk verzorgers in de 
Protestantse Kerk. Verder kan de verkiezing van de preses van de generale synode voortaan 
uit alle ambtsdragers van onze kerk plaats vinden. De kerkenraad gaat akkoord met de voor-
gestelde wijzigingen. De scriba zal dat melden aan de secretaris van de classis. 
Na 35 jaar trouwe dienst is in de Abdij afscheid genomen van hulpkoster Bep Bos. De huidi-
ge koster Astrid van Veen is gestopt als taakdrager diaconie. 
Op 19 december is in de Shalom afscheid genomen van Tineke en Willem Spee. De voorzit-
ter heeft namens de kerkenraad bloemen overhandigd. Het echtpaar Spee heeft inmiddels 
een woning gevonden in Alphen aan de Rijn. 
De nieuwe koster van de Shalom heeft in december een woning betrokken in Den Haag. 
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