
 

 

Uit de kerkenraad van 20 mei 2021……..  
 
De afgelopen vergaderingen is veel tijd besteed aan het bespreken van het rapport van de werkgroep Toekomst Finan-
ciën van de Algemene Kerkenraad. Deze commissie geeft in haar rapport onder andere de volgende zaken aan: 

− De financiële overzichten van onze Protestantse Gemeente Den Haag laten jaar in jaar uit flinke tekorten zien, maar 
de vermogenspositie van de Protestantse Kerk Den Haag is niet verzwakt. 

− De financiële lasten centraal (1 mln. per jaar)) zijn verhoudingsgewijs tot de wijken (2 mln. per jaar) opmerkelijk. 

− Het advies uit het eerdere Rapport Oppotten-Potverteren-Investeren, om in 2025 te komen tot sluitende begrotin-
gen, acht de commissie niet haalbaar. De commissie stelt voor om tot 2025 te werken met “houdbare tekorten” 
van 500.000 euro per jaar en de komende tijd te benutten om kosten te reduceren en inkomsten te vergroten. 

Het door onze kerkenraad onderschreven rapport van de Beleids Adviescommissie Zuidwest geeft twee algemene in-
zichten aan: 

− Om als wijkkerkenraad in vergaande mate de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de financiën betekent de 
beleidsverantwoordelijkheid hieromtrent decentraal beleggen bij de wijkkerkenraad. 

− Deze verantwoordelijkheid kan alleen worden genomen wanneer er beschikt kan worden over de inkomens- en 
vermogensbestanddelen die nu en in het verleden vanuit de wijkgemeente Zuidwerst zijn gegenereerd. 

Inmiddels is een brief geschreven aan de Algemene Kerkenraad als reactie op het rapport van de Financiële Commissie:  

− Het rapport geeft onvoldoende aan hoe de verantwoordelijkheid voor de financiën in vergaande mate kan worden 
neergelegd bij de wijkkerkenraden. 

− De uitgaven op centraal niveau moeten drastisch worden beperkt.  

− Voor de wijkgemeente Zuidwest blijft het streven om in 2025 te komen tot een sluitende begroting een goed uit-
gangspunt. Om als wijkgemeente voor dit financieel meerjarenbeleid verantwoordelijkheid te kunnen dragen zullen 
de centrale financiële middelen wezenlijk en structureel toegesneden moeten worden op het versterken van de 
inkomenspositie van de wijkgemeente en het verlagen van de lasten. 

 
Wat betreft de nieuwe opzet van Voedselbank Kies! in Buurt- en Kerkhuis Shalom valt het volgende te melden: De 
diaconie Zuidwest is akkoord met de plannen. Er zijn goede vorderingen gemaakt met de voorbereidingen. De elektri-
sche installatie is aangepast i.v.m. de installatie van koelapparatuur.  Er zullen immers ook versproducten beschikbaar 
komen. Plan is om eind juni te starten met het bedienen van de cliënten. De officiële opening is later, mogelijk direct na 
de zomervakantie. 
 
Door de corona-perikelen is er nog geen opvolg(st)er gezocht voor Elly Moonen. Het streven is om nog voor een periode 
van één jaar een pastoraal ouderenwerker aan te trekken. De start zal dan zijn na de zomervakantie. 
 
In verband met de pensionering van Tineke Spee in december, is een kleine commissie begonnen met een sollicitatie-
procedure om een opvolg(st)er te vinden. Voorlopig wordt gedacht aan een periode van twee jaar. 
 
Zoals steeds zullen de richtlijnen van de PKN worden gevolgd m.b.t. het aantal bezoekers per kerkdienst en het weer 
gaan starten met andere kerkelijke activiteiten. 
 
Sinds de fusie in 2013 is er geen visie en beleidsplan ontwikkeld voor de toekomst van Zuidwest. De projectgroep Visie 
stelt voor grondig onderzoek te gaan doen om een visie en beleidsplan te ontwikkelen. Het is de bedoeling gemeente-
leden op alle drie locaties (en wellicht ook mensen buiten onze gemeente) uitgebreid te bevragen: waar staan we nu 
als gemeente en hoe kijken we tegen de toekomst aan? Wat zijn onze zwakke punten en waar zijn we sterk in? De 
projectgroep stelt voor een aantal mensen op te leiden voor het afnemen van diepte interviews. In de juni vergade-
ring zal verder gesproken worden over de praktische invulling. 
 
Er ligt trouwens ook nog de vraag van de AK (gesteld in het voorjaar) of het visie document van de PGG “Herkenbaar 
en Present”, na vijf jaar bijstelling behoeft. Na enige discussie wordt besloten de vraag van de AK op de agenda van de 
juni vergadering te plaatsen. De AK heeft trouwens het voornemen om in het najaar een brede discussieavond te or-
ganiseren, waar de vraag met betrekking tot het eventueel bijstellen van het visiedocument centraal zal staan. 
 
De kerkenraad feliciteert HansBert Griffioen met de Koninklijke onderscheiding die hij eind april mocht ontvangen. 
 
Vanuit de Abdij wordt gemeld, dat er reeds meer dan 2500 euro aan giften is binnengekomen t.b.v. het streamen van 
de kerkdiensten! 
 
Henk Valstar 


