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Uit de kerkenraad van 23 januari 2020. 

De voorzitter opent de vergadering en haalt enige fragmenten aan uit het in memoriam, dat Nico 

Riemersma heeft geschreven voor Samenklank n.a.v. het overlijden van Jaap van den Berg, oud-

predikant van de Bethelkerk. Hij vraagt daarna om enige momenten van stilte. Vervolgens gaat hij 

voor in gebed. 

De beleidsadviescommissie Zuidwest heeft geïnventariseerd welke activiteiten ook in 2025 nog 

belangrijk zullen zijn. De meeste commissieleden geven vooral het kerk- en buurthuis en “Lichtdelen” 

aan. Hoe alle geldstromen lopen is nog onduidelijk. Hierover zal de commissie zich nader laten 

informeren.  

De commissie uitwerking scenario 3 heeft voor het eerst vergaderd. Onze kerkenraad heeft zorgen 

over de samenstelling van deze commissie. Een bredere samenstelling kan de komende adviezen 

meer gewicht geven. Henk Valstar zal dit in de volgende vergadering aan de orde stellen. 

Er zijn inmiddels zeventien sollicitaties binnen voor onze vacature pastoraal werker! De 

sollicitatiecommissie begint op korte termijn met de selectieprocedure. 

De kerkenraad heeft het besluit van ongeveer anderhalf jaar geleden, om nabestaanden om een gift 

te vragen na afloop van een uitvaart, geëvalueerd. Martin Koster vindt de inhoud van de door de 

kerkenraad vastgestelde brief goed te verdedigen/ onderbouwen naar de nabestaanden. Regelmatig 

wordt er positief gereageerd door het inderdaad geven van een (royale) gift. Na enige discussie 

besluit de kerkenraad de gevolgde procedure te continueren: De nabestaanden ontvangen na de 

uitvaart een verzoek om een bijdrage. De advieshoogte daarvan zal 500 euro zijn. Dit bedrag is ter 

(gedeeltelijke) dekking van de kosten van de pastorale begeleiding voor, tijdens en na de uitvaart. 

Deze bijdrage wordt niet in rekening gebracht, maar is vrijwillig. Op verzoek van de nabestaanden 

kan de in het jaar voor het overlijden betaalde kerkelijke bijdrage in mindering worden gebracht. 

Het predikantenteam heeft een voorstel geformuleerd voor de inzet van de aan te trekken pastorale 

werker(s): Op grond van het aantal betalende pastorale eenheden komt het team tot een verdeling 

van de inzet van de pastorale werker van 40%  voor de locatie Abdij, 30% voor de locatie Shalom en 

30% voor de locatie Bosbes. De predikanten blijven verantwoordelijk voor de coördinatie van de 

pastorale zorg. De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel. 

Benoeming ambtsdragers: Op de locatie Shalom heeft Marja Hollander besloten ook een nieuwe 

termijn als diaken te willen vervullen. De kerkenraad is daar vanzelfsprekend erg blij mee en 

benoemt haar. Als er geen bezwaren zullen worden ingediend, zal ook zij op 2 februari worden 

bevestigd. In de bevestigingsdienst zal ook Henk Baarbé aan de gemeente worden voorgesteld als 

nieuwe kerkrentmeester. 

Op de locatie Bosbes wordt inmiddels gezocht naar twee pastorale ouderlingen, twee diakenen en 

een tweede kerkrentmeester. 

Vervelend bericht is, dat het bezoek aan de jeugdkerk de laatste tijd erg is terug gelopen. Onderzocht 

wordt of de zaterdagavond een alternatief is.      

Henk Valstar 


