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Uit de kerkenraad van 23 juni 2022…….  
 
Als eerste punt is aan de orde een door Martin Koster mondeling ingebracht verzoek van 
een Haagse parochie van de Russisch Orthodoxe Kerk. Het verzoek is om op zondagmorgen 
(tegelijkertijd met onze dienst) een ruimte in de Bosbeskapel te mogen huren voor hun vie-
ring. Deze parochie valt rechtstreeks onder de kerkleiding in Moskou. De leider patriarch 
Kyrill heeft de inval van Rusland in Oekraïne van harte ondersteund. Johan en Martin hebben 
advies gevraagd bij het landelijk bureau van de PKN en bij de voorzitter van de Raad van Ker-
ken De ontvangen reacties zijn vooraf aan de leden van de kerkenraad toegestuurd. Hoewel 
de parochie in Den Haag zich heeft uitgesproken tegen de inval en de patriarch vergeefs 
heeft opgeroepen hetzelfde te doen, is de formele band met Moskou niet verbroken.  
De kerkenraad besluit het verzoek niet te honoreren. Belangrijkste punt is het niet verbreken 
door de parochie van de band met Moskou. Verder zijn er twijfels of de praktische invulling 
van twee diensten tegelijkertijd haalbaar is. 
 
Ds David Schiethart heeft een beroep gekregen uit Delft om studentenpredikant te worden. 
Hij heeft dit beroep aangenomen. David zal onze wijkgemeente per 1 augustus verlaten. De 
afscheidsdienst zal zijn op zondag 31 juli en Johan zal David dan toespreken. De intrede-
dienst in Delft zal zijn op zondag 11 september. 
 
De kerkenraad zal de Algemene Kerkenraad verzoeken om in de vacature Schiethart een 
nieuwe predikant te mogen beroepen. De vraag rijst of er niet gekozen moet worden voor 
één beroepingscommissie voor de vacatures Aten en Schiethart. Dan kan het beroepen van 
een full time predikant tot de mogelijkheden gaan behoren. Na enige discussie wordt inder-
daad besloten één commissie aan het werk te zetten. De al ingevulde commissie zal worden 
aangevuld vanuit de Shalom.  
 
Er was zondag 19 juni een druk bezochte bijeenkomst in de Abdij. De voorzitter heeft uitleg 
gegeven over de keuzes die onze kerkenraad heeft gemaakt m.b.t. de invulling van de vaca-
tures Aten en Schiethart en de invulling van 1,5 fte predikantsformatie met kerkelijk (pasto-
raal) werkers. Johans heldere betoog werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd. 
 
Louise den Hoed, de pionier van LichtDelen gaat ons per 1 september verlaten. Zij heeft een 
nieuwe baan gevonden in Spangen (Rotterdam). De kerkenraad is dankbaar voor wat zij be-
reikt heeft en hoopt op de snelle aanstelling van een opvolger. 
  
Henk Valstar 


