Gemeente beraad Bosbeskapel
Zondag 22 april 2012
Samenwerking Zuid-West.

De voorzitter opent de vergadering en heet alle 70 aanwezigen welkom.
Met de hulp van een power-point weergave nemen we alle zaken door die gedaan zijn om tot een
goede samenwerking te komen in ons cluster Zuid-West. De opgave is om te komen tot één
wijkgemeente met 3 (4) vierplekken en één wijkkerkenraad.
Het sluiten van 3 kerkgebouwen komt op deze vergadering nog niet ter sprake, éérst moeten we af
wachten wat het advies is van de gebouwen commissie, in een volgend beraad komen we daar zeker
op terug.
We lopen via de power-point de diverse punten langs, het punt beroepingswerk krijgt extra aandacht.
Een beroepingscommissie in clusterverband kan zéér binnenkort met haar werkzaamheden starten.
De advertentie is gemaakt , gevraagd 2 fte predikanten ,deze kunnen worden vervuld door 2
voltijds predikanten of 3 (of 4 ) part time predikanten. Iedere predikant wordt beroepen in cluster
verband, wel krijgt iedere predikant een werkplek in één van de gebouwen. Ze zijn dus in dienst van
het cluster Zuid-West maar zullen werken vanuit één van de gebouwen.
We zoeken predikanten voor specifieke taken, zodat we dan met de bestaande predikanten de div.
taken kunnen uitvoeren. Iedere predikant gaat het normale pastorale werk doen en verder zijn ze met
hun specifieke taken werkzaam voor het hele cluster.
Er komt een diaconaal werker in dienst van Stek/College van Diakenen die voor 3 of 4 jaar verbonden
wordt aan ons cluster.
Naar aanleiding van deze uitéénzetting worden er diverse vragen gesteld:
Vraag: Als b.v. de Bosbeskapel moet sluiten kunnen we dan niet in een schoolgebouw een dienst
houden?
Antw: We zullen alternatieven bekijken, maar we willen nog niet op de zaken vooruitlopen.
Vraag: Wat is de termijn van het beroepingswerk?
Antw: Hopelijk kunnen we in de zomer de advertentie plaatsen, zodat begin 2013 de nieuwe
predikanten in functie kunnen zijn.
Vraag: Komt er één kerkblad?
Antw: Dit is zéér zeker een mogelijkheid in de toekomst.
Vraag: Hoe gaat het met de kosters en de organisten?
Antw: Ze zijn in dienst van de Protestantse Gemeente Den Haag, zij blijven in dienst, eventueel op
een andere locatie. Er is ook buget voor een sociaal plan.
Vraag: De gebouwen die moeten sluiten komen de div. wijkkerkenraden hier wel uit?
Antw: Wij willen als cluster een advies geven aan de AK, lukt dat niet dan neemt de AK
de beslissing.
Zonder pijn gaat dat helaas niet.
Vraag: Hoe werkt de gebouwencommissie?
Antw: Ze geven advies volgens vooraf vastgelegde meetbare criteria, waarbij de financiële
component zwaar meeweegt De AK heeft de eindbeslissing.
(criteria: locatie- bereikbaarheid- kostengebouw- verhuur)
Buiten beschouwing blijft wat de gemeente Den Haag voor regels heeft voor gebouwen.

Vraag: Heeft de wijkgemeente inspraak in de keuze van de gebouwen?
Antw: Het advies enz. wordt éérst voorgelegd aan de wijkkerkenraden en aan de wijkgemeenten.

Vraag: Hoe houd je de vrijwilligers vast en hoe kom je aan nieuwe, gaan die mee naar de nieuwe
Locatie? Willen ze dat, hoe regel je zo iets?
Antw: Het is daarom héél belangrijk dat ieder gebouw haar eigen commissie krijgt, die de belangen en
de gang van zaken rond het gebouw organiseren. Daar moeten dan mensen inzitten van de div.
taakvelden die nodig zijn voor het reilen en zeilen van de diensten in de div. gebouwen.
Vraag: Is er een leeftijdsgrens voor de te beroepen predikanten?
Antw: Nee, we moeten kijken naar de kandidaten en of hun professie in ons team past.
Iedereen kan en mag solliciteren vrouw of man,wel zouden we het fijn vinden als we een
gemengd team m/v kunnen samen stellen.
Vraag: Hoe staan deze bezuinigingen in verband met de predikantsplaatsen in de toekomst, wordt er
extra bezuinigd?
Antw: Nee, in 2015 weten we of we genoeg gedaan hebben, maar we hopen van wel.
Vraag: Is er al een begroting voor het nieuwe cluster?
Antw: Kan er nog niet zijn, wordt aangewerkt. De CvK heeft toegezegd de Begroting 2013 op te
stellen rekening houdend met het besluit van de AK op 20 november 2012 inzake het sluiten
van gebouwen en het herstructureringsbesluit van de AK op 18 oktober 2011.
Een gemeentelid bedankt de kerkenraad voor het vele werk dat zij gedaan hebben en de zéér duidelijke
informatie die wordt gegeven via Lopend Vuurtje, Zondagsbrief en het gemeente beraad.
De kerkenraden van Zuid-West zijn er van overtuigd dat deze voorstellen zéér véél pijn zullen geven.
Maar zij willen ook positief zijn over de mogelijkheid om een nieuwe start te kunnen maken.
Aan de gemeente worden de volgende vragen gesteld:
1. Kunt U zich vinden in de koers die is uitgezet m.b.t. de samenwerking Zuid-West?
2. Kunt U zich vinden in de voorgenomen vervulling van de vacatures?
De aanwezigen gaan allen akkoord met de voorstellen van de wijkkerkenraad.
Met dank aan David Renkema voor de duidelijke presentatie via de power-point.
Het beraad kunt u ook beluisteren op de site www.bosbeskapel.nl

