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Vanuit de kerkenraad van 25 juni 2020 
 
De voorzitter Johan Bovenlander heet iedereen welkom op de eerste fysieke vergadering sinds 
februari in de ruime gemeentezaal van de Bosbes met wijd openstaande deuren naar de tuin. Hij 
wijst op de visiedocumenten “Terug naar de Kern” en “Werkzaam Vermogen”, zoals die door de 
synode van de PKN zijn vastgesteld. Daarin komen centraal zaken aan de orde die ook in onze 
beleidsadviescommissie uitgebreid besproken zijn. Vervolgens spreekt hij zijn waardering uit voor de 
organisatoren van de online kerkdiensten en alle anderen die zich hebben ingezet om zoveel 
mogelijk activiteiten doorgang te laten vinden.  
 
Een flink deel van de vergadering is besteed aan de behandeling van de tussenrapportage van de 
beleidsadviescommissie Zuidwest: De commissie heeft eerst besproken wat essentieel is voor ons 
kerkzijn (missie en perspectieven). Daarna is gekeken naar de financiële cijfers van de afgelopen 
jaren en naar de financiële perspectieven. Al snel is de conclusie getrokken dat het bereiken van een 
sluitende begroting voor Zuidwest in 2025 echt onhaalbaar is. Om in kaart te brengen wat wel 
mogelijk is, is er uitgebreide analyse nodig van onze wijkfinanciën en de verwevenheid met de 
centrale geldstromen. Als de Algemene Kerkenraad meer financiële verantwoordelijkheid bij de 
wijken wil leggen betekent dat ook decentraliseren van (financieel) beleid. En hoe regelen we dan de 
inzet van de centrale reserves en de wijkreserves?  
De kerkenraad onderschrijft de door de commissie geformuleerde missie en perspectieven. Ook is de 
kerkenraad het eens met de commissie dat het bereiken van een sluitende begroting per 2025 niet 
realistisch is.  
Het predikantenteam heeft het rapport eerder besproken, heeft er waardering voor en vraagt 
aandacht voor punten zoals bovenwijkse activiteiten, bijdragen aan de stad (het kerkasiel, de wake 
voor vluchtelingen en de viering van 4 mei), oecumene (de HGK, de oecumenische vieringen) en 
verhuur van de locaties. Het team stelt voor een analyse te schrijven van de situatie van ons kerkelijk 
leven. De predikanten zullen proberen aan te geven waar ze leven zien in de kerkelijke gemeente en 
hoe ze daar tegenaan kijken.  
De kerkenraad vraagt de beleidsadviescommissie haar werkzaamheden voort te zetten en verzoekt 
de commissie in het bijzonder expliciet in te gaan op de financiële spelregels m.b.t. de verdeling van 
de lasten tussen wijk en centraal en op het op een verantwoorde manier inzetten van de diverse 
financiële reserves en de opbrengsten van de verkoop van kerkgebouwen ten dienste van de missie 
van de wijkgemeente.  
Het voorstel van de predikanten om een analyse te schrijven van de situatie van ons kerkelijk leven, 
wordt geaccepteerd. 
Omdat de beleidsadviescommissie nog geen concrete voorstellen heeft geformuleerd over te nemen 
beslissingen m.b.t. onze (financiële) toekomst, wordt besloten de gemeenteleden nu nog niet te 
raadplegen. Eerst zal nadere rapportage worden afgewacht. Wel zal informatie worden gegeven via 
Samenklank en via de website. Ook zal het tussenrapport op de website Zuidwest worden geplaatst. 
De voorzitter sluit de discussie na eerst de commissieleden bedankt te hebben voor de tot nu toe 
verrichte werkzaamheden. 
 
Op voorstel van de sollicitatiecommissie zal de heer Daniël van der Velde bij het college van 
kerkrentmeesters worden voorgedragen als de nieuwe koster voor de Bosbeskapel. Hij zal worden 
aangesteld voor twintig uur per week voor een periode van twee jaar.  
 
Op de locatie Bosbeskapel is Gerard de Goeij bereid gebleken pastoraal ouderling te worden. Hij doet 
al enige tijd mee in het pastorale team. De kerkenraad is blij hem tot ouderling te mogen benoemen. 
Martin zal in overleg met Gerard en andere betrokkenen een datum voor zijn bevestiging regelen. 
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De door Henk Valstar in overleg met een adviseuse van PEP opgestelde notitie vrijwilligersbeleid 
Zuidwest wordt door de kerkenraad vastgesteld. De coördinatie van het vrijwilligerswerk hoort thuis 
op de locatie. Op iedere locatie zal iemand daarvoor worden aangesteld, bij voorkeur een lid van de 
locatiecommissie. Taakdragers worden niet bevestigd zoals ambtsdragers, maar beloven ten 
overstaan van de gemeente zich te houden aan de geheimhouding zoals die voor ambtsdragers geldt. 
Henk attendeert op de Haagse Polis. Dit is een vangnetverzekering voor alle in Den Haag actieve 
vrijwilligers en geldt ook voor de kerkelijke vrijwilligers. Het vastgestelde vrijwilligersbeleid zal op de 
website Zuidwest worden gepubliceerd. 
 
Er is een brief binnen gekomen over de manier waarop bij ons het avondmaal wordt gevierd tijdens 
de online diensten. De voorzitter heeft de schrijver gemeld dat deze manier is gebaseerd is op de 
aanbevelingen van het moderamen van de PKN. 
De kerkenraad geeft toestemming voor de kerkelijke bevestiging van het huwelijk van Marlies Dikken 
en Maarten van Bourgondiën. 
 
De gegevens van ambtsdragers Wim Rog en Greet Simeone, die namens Zuidwest de diensten in het 
Westeinde ziekenhuis organiseren, zijn toegevoegd aan de lijst van ambtsdragers Zuidwest. 
 
Christiaan Scheen meldt lid te zijn geworden van het moderamen van de classis vanuit de Algemene 
Kerkenraad. 
 
Henk Valstar, scriba 
 
 


