
Uit de kerkenraad van 19 september 2019…  
 
De vergadering begint met de mededeling dat er op Nicolle Pronk een beroep vanuit Oppenhuizen/ 
Uitwellingerga zal worden uitgebracht. (Inmiddels heeft Nicolle het beroep aangenomen. De 
kerkenraad wenst haar en haar gezin veel geluk met deze nieuwe stap op hun levenspad.) 
Het moderamen zal op verzoek van de kerkenraad een voorstel maken, hoe er op de korte termijn een 
(tijdelijke) oplossing kan komen, nu er naast de vacature op de Bosbeslocatie ook bijna zeker een 
vacature op de locatie Shalom zal ontstaan. 
 
De drijvende kracht achter het Buurt- en Kerkhuis Shalom, ds Kees Buist, zal begin november met 
pensioen gaan. De kerkenraad spreekt grote waardering uit voor het vele werk, dat hij verricht heeft. 
Hij zal node gemist worden. De diaconie Zuidwest zal plaatsnemen in de sollicitatiecommissie, die aan 
het werk gaat om een goede opvolg(st)er te vinden. 
Henk Valstar heeft de beheerders van onze websites verzocht de nieuwe Plaatselijke Regeling op de 
sites te plaatsen. Op verzoek kunnen gemeenteleden altijd een papieren versie van de regeling 
aanvragen bij de scriba. 
 
De wijkkerkenraden van de Protestantse Gemeente Den Haag hebben na bespreking van het rapport 
“Oppotten-Potverteren-Investeren”, vrijwel allemaal gekozen voor “scenario 3”. Dit scenario houdt in 
dat de wijken m.i.v. 2025 met sluitende begrotingen gaan werken. Hoe dit zich zal verhouden met de 
centraal gemaakte kosten, is natuurlijk nog erg onduidelijk. De Algemene Kerkenraad wil een 
commissie benoemen, die de AK zal gaan adviseren hoe scenario 3 kan worden uitgewerkt. Voor 
Zuidwest zullen Kees Ockhuysen en Henk Valstar in deze commissie plaatsnemen. 
Binnen onze wijkgemeente Zuidwest zal ook worden nagedacht over de toekomst. Een werkgroep, die 
zal worden samengesteld uit drie vertegenwoordigers van elke locatie, zal proberen lijnen uit te 
zetten. Hoe moet het pastoraat worden ingevuld? Welke taken zullen de predikanten blijven vervullen 
en welke zaken zullen op een andere manier geregeld moeten worden? Wat betekent het streven om 
in 2015 een sluitende begroting te hebben? Ongetwijfeld zullen meer zaken aan de orde komen. 
 
Derk Stegeman is benoemd tot directeur van Stek. Johan Bovenlander vraagt zijn vrouw Wietske 
Verkuyl, om hem namens onze kerkenraad te feliciteren. Derk wordt dus ook lid van de AK. Dat 
betekent dat Wietske de AK zal verlaten. Op haar voorstel wordt Michiel Aten in haar plaats 
afgevaardigd namens Zuidwest. 
 
Rick de Vries zal op zondag 28 juni 2020 afscheid nemen als koster van de Bosbeskapel. Jan Eikelboom 
zal dan op verzoek van Rick voorgaan in de dienst. 
Een commissie heeft op verzoek van de Algemene Kerkenraad de “Notitie verankering jeugdwerk” 
gepresenteerd en aanbevelingen geformuleerd. Onze kerkenraad heeft daar op 19 september over 
gesproken.  
 
Er worden momenteel relatief weinig gelden beschikbaar gesteld voor het werk onder de jeugd en 
jongeren. In de notitie worden aanbevelingen gedaan die vragen om forse investeringen. Zo wordt er 
o.a. voorgesteld om op centraal niveau een kinderdominee aan te stellen. Hoe moeten we dat zien in 
het licht van de huidige financiële situatie in Den Haag en het breed onderschreven besluit om te 
komen tot sluitende begrotingen? 
De taakgroep Jeugd en Jongeren Zuidwest onderschrijft de in de notitie verwoorde droom. De 
taakgroep is niet enthousiast voor de aanstelling van een kinderdominee. Men investeert liever dicht 
bij huis (zoals nu al gedaan wordt: twee predikanten zijn lid van de taakgroep en er is veel tijd 
gestoken in het op poten zetten van de pioniersplek). Deze mening vindt steun binnen onze 
kerkenraad. 
Overigens is er wel degelijk veel waardering voor de samenstellers van de notitie. Het idee om jaarlijks 
één of twee “events” te organiseren gericht op de jeugd, wordt van harte ondersteund. 
 
Henk Valstar 


