
Uit de kerkenraad van 20 december 2018. 
 
Tijdens de vergadering van 20 december 2018, waarvoor alle ambtsdragers waren uitgenodigd, heeft de 
kerkenraad het concept van de nieuwe Plaatselijke Regeling voor Zuidwest besproken. 
Als inleiding op de bespreking heeft de voorzitter Johan Bovenlander de volgende toelichting gegeven op het 
tot stand komen van deze regeling:  
Hij begon met een korte terugblik op de recente geschiedenis van onze wijkgemeente:  
In 2013 hebben de wijkkerkenraden van de Bethelkerk, de Bosbeskapel, Loosduinen-Centrum, de Shalomkerk 
en de Thomaskerk besloten om verder te gaan als Protestantse wijkgemeente Zuidwest van de Protestantse 
Gemeente te Den Haag. Met deze samenvoeging hebben de oorspronkelijke vijf kerkenraden voortgebouwd op 
de al bestaande samenwerkingsverbanden en geanticipeerd op de krimp in de wijkgemeenten en de hiermee 
samenhangende bezuinigingsronde.  
De basis van de nieuwe wijkgemeente Zuidwest wordt gevormd door de geloofsgemeenschappen rond de drie 
locaties Abdijkerk, Bosbeskapel en Shalomkerk met ieder een locatiecommissie. De bestuurlijke structuur van 
de nieuwe wijkgemeente Zuidwest is vormgegeven door middel van één wijkkerkenraad met verschillende 
Taakgroepen.  
De wijkgemeente Zuidwest vormt met haar drie vierplekken dus één van de wijkgemeenten van de 
Protestantse Kerk Den Haag. In een gemeente met wijkgemeenten heeft de gemeente (Protestantse Kerk Den 
Haag) een algemene kerkenraad en de wijkgemeente een wijkkerkenraad. Het overall financiële beleid en 
beheer is centraal belegd bij de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters en wat betreft de 
Diaconie bij het (centrale) College van Diakenen.  
In 2013 is er een plaatselijke regeling tot stand gekomen om het leven en werken van de nieuwe wijkgemeente 
Zuidwest vorm en inhoud te geven. Er is voor deze regeling aansluiting gezocht bij het kerkordelijke model van 
een wijkgemeente met taakgroepen en bestuurlijk een kerkenraad met een breed moderamen of kleine 
kerkenraad voor de dagelijks leiding van de gemeente.  
Medio 2015 heeft op verzoek van de kerkenraad de interim predikant ds. Leo Oosterom onderzoek gedaan en 
een kort verslag opgemaakt naar aanleiding van de onderzoeksvraag “is de wijkgemeente Zuidwest niet te 
groot om echt als wijkgemeente te kunnen functioneren”.  
Wat betreft deze kernvraag zijn er door Leo Oosterom twee oplossingsrichtingen geschetst: de bestaande 
structuur met drie locaties ontvlechten en vereenvoudigen, of de functies van de verschillende taakonderdelen 
helder omschrijven en ruimte bieden aan het versterken van de locaties en de eigen identiteit.  
Een door de kerkenraad ingestelde ad hoc commissie (Wil Ouburg, Hans Bergwerff en Johan Bovenlander) is 
met de oplossingsrichtingen van Leo Oosterom  een open gesprek aangegaan met de drie locatie commissies 
van onze wijkgemeente. Deze gesprekken zijn eind 2015 en begin 2016 gevoerd. Hierbij is geprobeerd te 
inventariseren hoe er tegen de door Oosterom aangedragen oplossingsrichtingen wordt aangekeken en wat de 
wensen en ideeën zijn op de verschillende locaties.  
Bij de gesprekken op de locaties is duidelijk geworden dat er geen draagvlak is om het pad op te gaan van 
ontvlechting van de drie locaties. Wat betreft de oplossingsrichting haken de gesprekken aan bij hetgeen onze 
landelijke kerk naar voren brengt om naar onze kerkelijke organisatie te kijken. Deze manier van kijken laat zich 
kennen met de volgende sleutelwoorden: transparantie, ruimte en eenvoud.  
De ad hoc commissie heeft ook gemerkt dat er veel onbekendheid is betreffende onze kerkelijke 
organisatiestructuur en ook betreffende de inhoud en bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 
verschillende taakonderdelen van onze wijkgemeente.  
De ad hoc commissie heeft medio april 2016 een rapport uitgebracht waarin de onderzoeksvragen, alle 
overwegingen van de locaties, de analyses en de oplossingsrichtingen en aanbevelingen zijn opgenomen.  
De belangrijkste aanbeveling van de ad hoc commissie is om ruimte te bieden aan ontplooiing en ontwikkelen 
van de eigen identiteit, verdieping en vernieuwing. Vooral wat betreft de geloofsgemeenschappen rond de 
drie locaties.  
Verder zal er een meer praktische bestuursvorm gevonden moeten worden, waarbij de Kleine Kerkenraad 
bestuurlijk als Kerkenraad van de Protestantse wijkgemeente Zuidwest fungeert, zonder het verplichte keurslijf 
van vier vergaderingen per jaar met de gehele kerkenraad. Het subsidiariteitsbeginsel blijft het bestuurlijke 
uitgangspunt van de kerkenraad. Goed informeren en helder communiceren in de wijkgemeente en tussen de 
verschillende taakonderdelen is een randvoorwaarde.  
Het inzicht in de structuur van de wijkgemeente dient verduidelijkt te worden. Ook dient duidelijk te zijn door 
welke ambts- en taakdragers de verschillende taakonderdelen worden gedragen.  
  



Gemeenteberaden  
De aanbevelingen en de richting die door de ad hoc  commissie aangegeven zijn, is volledig onderschreven door 
de kerkenraad. Gevraagd is aan de commissie om in gemeenteberaden de wijkgemeente hierbij te betrekken.  
Eind 2016 en begin 2017 zijn op de drie locaties van onze wijkgemeente beraden gehouden over het rapport 
van de ad hoc commissie.  
Op een constructieve en positieve wijze hebben de leden van onze wijkgemeente ingestemd met de volgende 
twee kernvragen:  
1. Stemt u in met de lijn dat we in Zuidwest verder gaan met één kerkenraad die de drie locaties zo goed 

mogelijk ondersteunt en de formele taken voor Zuidwest zo goed mogelijk regelt.  
2. Stemt u ermee in dat we naar een bestuursstructuur zoeken gebaseerd op de trefwoorden transparantie, 

ruimte en eenvoud met ruimte voor de eigen identiteit voor de locaties.  
Ook nu weer algehele instemming met de hiervoor geformuleerde vragen.  
 
Laatste vraag aan de ad hoc commissie vanuit de kerkenraad: 
Na de positieve ondersteuning vanuit de wijkgemeente is aan de ad hoc  commissie gevraagd om dan ook de 
plaatselijke regeling af te stemmen op de dagelijkse bestuurlijke praktijk van werken en in lijn te brengen met 
de aanbevelingen van de ad hoc  commissie.  
De ad hoc commissie is hiermee voortgegaan, na wijziging van de samenstelling (Wil Ouburg heeft het stokje 
overgedragen aan Aarnout Melis) en de commissie heeft zich twee adviseurs verworven, te weten David 
Renkema en onze scriba Henk Valstar.  
Nu ligt er dus een voorstel tot actualisering van onze huidige plaatselijke regeling met daarin de benodigde 
aanpassingen om af te stemmen op onze huidige bestuurlijke praktijk van werken. Verder doen we suggesties 
tot meer flexibiliteit wat betreft deelname aan vergaderingen en het bevorderen van de betrokkenheid bij het 
bestuur van onze wijkgemeente. Bestuurlijk uitgangspunt blijft subsidiariteitsbeginsel (principe dat een 
centrale of hogere instantie niet doet wat door lagere instantie gedaan kan worden).  
De regeling is gebaseerd op onze nieuwe kerkorde met daarbij de gedachte van onze landelijke kerk om 
regeldruk te verminderen en de vrijheid te benutten om structuur en werkwijze naar eigen inzicht in te richten.  
Wat betreft de werkwijze van de kerkenraad wordt de lijn gevolgd zoals beschreven in ordinantie 4 artikel 8 
van de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland. Wat betreft de wijze van organiseren van de 
wijkgemeente en de kerkenraad worden voor het reguliere bestuur de lijnen gevolgd zoals deze zijn geschetst 
in ordinantie 4 artikel 9 van deze kerkorde.  
We hebben het in de regeling over één Kerkenraad waar alle ambtsdragers deel van uitmaken. De kerkenraad 
wordt gehouden, of met alle ambtsdragers (voor de belangrijke zaken die een brede impact hebben), of voor 
reguliere vergaderingen in een praktische vorm met 11 ambtsdragers.  
Om de betrokkenheid maar ook de continuïteit te bevorderen en te garanderen wat betreft het dagelijkse 
bestuur, zorgen de vaste deelnemers zelf voor vervanging door een andere ambtsdrager wanneer ze niet 
aanwezig kunnen zijn.  
Wat betreft de betrokkenheid bij het bestuur krijgen alle ambtsdragers de agenda en stukken van de reguliere 
vergadering en kunnen ze ook daadwerkelijk mee vergaderen met zaken waar ze bij betrokken zijn of 
belangstelling voor hebben. Soepele vervanging en soepele deelname aan het reguliere overleg is dus de 
gewenste insteek.  
 
Tot slot  
De uitdaging voor deze plaatselijke regeling is om een model te vinden waarbij alle ambtsdragers lid van de 
kerkenraad zijn, het aantal vergaderingen beperkt blijft en de kwaliteit van de vergaderingen groeit. Met als 
doel het leven en werken van de wijkgemeente Zuidwest optimaal te ondersteunen vanuit een effectieve, 
bestuurlijk lichte en flexibele structuur.  
De kerkenraad heeft het concept van de nieuwe plaatselijke  regeling besproken en er zijn suggesties 
aangedragen voor verbeteringen. Er wordt naar gestreefd om het volgende concept eind januari gereed te 
hebben voor bespreking in een geplande gemeentevergadering in maart in de Abdijkerk (één vergadering voor 
alle drie locaties!) 
 
Henk Valstar 
 

 


