
 

 

Uit de kerkenraad van 24 maart 2022… 

Johan opent met gebed na het lezen van Psalm 31, dit op verzoek van de rabbi’s in de Oekraïne. Hij 

brengt vervolgens onder de aandacht dat Hans Bergwerff deze avond voor het laatst aan de vergade-

ring deelneemt, dit vanwege zijn nieuwe rol als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. Hij 

spreekt zijn grote dank uit voor wat Hans heeft gedaan voor de kerkenraad en het moderamen.  

Johan meldt dat het Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing een financiële bijdrage voor de Jaap Min 

tentoonstelling in de Bosbes heeft toegezegd. 

 

Wietske heeft er in de vorige vergadering voor gepleit dat één van onze drie vertegenwoordigers in de 

Algemene Kerkenraad weer een predikant zal zijn. Vooralsnog lijkt geen van de predikanten hiervoor 

beschikbaar te zijn. De kerkenraad vindt dat we met twee vertegenwoordigers ook redelijk zijn verte-

genwoordigd, mede gezien het aantal centrale bestuurstaken dat al door gemeenteleden uit Zuidwest 

wordt vervuld. Indien noodzakelijk kan één van onze predikanten bij uitzondering ons op een AK-ver-

gadering vertegenwoordigen. 

 

Om de druk op de redactie van de Samenklank te verlichten wordt er over gedacht om Samenklank 

minder vaak te laten verschijnen. Martin oppert het idee om een kolom te starten, geschreven door 

de predikanten en geplaatst op website of verstuurd via e-mail. Deze kolom zou dan gemeenteleden 

kunnen bereiken die geen abonnement op de Samenklank hebben. Het schrijven in de Samenklank 

vraagt veel tijd van de predikanten, maar als de Samenklank minder vaak verschijnt, kunnen zij hun 

aandacht misschien aan zo’n kolom besteden.  

 

Beroepingscommissie vacature Aten: Predikanten kunnen geen lid zijn van de beroepingscommissie, 

wel adviseur. Martin is bereid om deze rol op zich te nemen. Johan Bovenlander zal namens het mo-

deramen in de commissie plaatsnemen, Ben Damen namens de Shalomkerk. 

Het protocol zal door Johan worden geactualiseerd en in de volgende kerkenraadvergadering worden 

vastgesteld. Er zal een profielschets voor de nieuwe predikant worden opgesteld. In de beroepings-

commissie zal ook ruimte moeten zijn voor de muzikale inbreng vanuit de organisten. 

 

Sandra den Hollander is inmiddels ingeschreven in het register kerkelijk werkers PKN. Sandra verzoekt 

om deel te mogen nemen aan de cursus uitvaartbegeleiding. Martin stelt voor om Sandra met Pasen 

“in de bediening te stellen”. De kerkenraad gaat met beide voorstellen akkoord. 

 

De locatiecommissie Bosbes heeft van TB-Productions (bedrijf van koster Daniël) een offerte ontvan-

gen om het streamen van kerkdiensten in de Bosbes te realiseren, mede afhankelijk van de financie-

ring. De kerkenraad vindt dat de procedure verder kan worden doorgezet. 

 

Paul van Gijzen vraagt aandacht voor een brief van Pauline Kuipers over Oekraïne.  

In deze brief wordt gesproken over hulp in de vorm van geld en eventueel ook over het beschikbaar 

stellen van woonruimte. Martin ziet mogelijkheden om op zaterdag de Bosbes beschikbaar te stellen 

voor de opvang van Oekraïense gezinnen. In de middag activiteiten voor kinderen en ’s avonds een 

maaltijd voor ouders met de kinderen. Voorgesteld wordt om dit namens Zuidwest aan te bieden aan 

de organisatie Takecare B&B. Er kan een beroep worden gedaan op vrijwilligers van de drie locaties.  
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