
Uit de kerkenraad van 20 februari 2020. 

De beleidsadviescommissie Zuidwest komt met een tussenrapport, dat in de vergadering van maart 

zal worden besproken. De commissie heeft behoefte aan feedback vanuit de kerkenraad om te 

bepalen hoe zij het beste verder kan gaan. Tevens zal aan de orde komen hoe en wanneer de 

gemeenteleden worden geïnformeerd. 

De commissie die door de Algemene Kerkenraad is ingesteld voor de uitwerking van scenario 3 (het 

komen tot een sluitende begroting van de wijken m.i.v. 2025) heeft een verzoek aan (het 

moderamen van) de Algemene Kerkenraad gedaan om een robuustere vertegenwoordiging vanuit de 

AK. Tevens zal worden nagegaan hoe meer inzicht kan worden gekregen in de werkzaamheden (en 

de kosten daarvan) van het kerkelijk bureau. Ter vervulling van de vacature, die ontstaat na de 

pensionering van Margriet Quarles, denkt (het moderamen van) de AK aan beperkte invulling van de 

functie en inschaling in een lagere schaal. Zoals gebruikelijk zal eerst aanstelling voor een beperkte 

periode plaatsvinden. 

Er zijn zeventien sollicitaties binnen gekomen op onze vacature voor een pastoraal werker. Op één na 

opteerden alle kandidaten voor een parttime invulling van de functie. Vervolgens zijn er acht 

sollicitatiegesprekken gevoerd. De kerkenraad benoemt de kandidaten die door de commissie 

worden voorgedragen: Sandra den Hollander voor 60% (voor de locaties Bosbes en Shalom) en Elly 

Moonen voor 40% (voor locatie Abdij). Er zijn complimenten voor de zeer voortvarende wijze waarop 

de sollicitatiecommissie te werk is gegaan. 

Er is onduidelijkheid omtrent de beste invulling van de vacature die ontstaat na de pensionering van 

koster Rick de Vries van de Bosbeskapel. De kerkenraad acht het niet wenselijk dat Rick zal worden 

opgevolgd door alleen vrijwilligers. Iemand moet het “overzicht houden”. Het CvK hanteert zover 

bekend nog steeds de norm van een koster voor ongeveer 0,6 fte per locatie. De kerkenraad besluit 

een kleine sollicitatiecommissie in te stellen. Naast Koos Smitt zal hiervoor Marga van Arendonk 

worden gevraagd. Henk Valstar zal namens de kerkenraad meedoen.  

Paul van Gijzen zal weer het voorzitterschap van de wijkraad van de diakenen van Zuidwest op zich 

nemen. Hij zal tevens tijdelijk de predikantsplaats in de Algemene Kerkenraad gaan invullen 

Heleen Joziasse is gestart met haar werkzaamheden in het buurt- en kerkhuis Shalom. Zij zal op korte 

termijn voorgaan in een dienst in de Shalom, waarin zij officieel zal worden voorgesteld.  

De Taakgroep Jeugd en Jongeren meldt een nieuw initiatief: De maandelijkse jeugdkerkbijeenkomst 

in de Bosbes wordt veranderd in een bijeenkomst op de zaterdagavond. De avond zal meer het 

karakter van een soos (“The Sun”) krijgen.  Alle tieners in onze gemeente zullen een uitnodiging 

ontvangen. 

De Taakgroep Vorming en Bezinning zal aan de predikanten voorstellen om het jaarthema van de 

PKN “Het goede leven. Bloeien in Gods licht” uit te werken voor Zuidwest. De taakgroep kan dan daar 

ook mee aan de slag. Materiaal rond dit thema komt 1 mei beschikbaar. 

 

Henk Valstar 


