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VERSLAG van de vergadering van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente 

 ‘s-Gravenhage gehouden op dinsdag 23 mei 2017, 20.00 uur,  in de Parkstraat 32  te Den Haag 
 

 
Aanwezig van het Moderamen:  
mw. D. P. (Pauline) Kuipers (voorzitter) 
mw. B. (Betty) Mol (diaken-secretaris)  
dhr. W. (Willem) Korteweg (penningmeester)  
mw. I. (Ineke)  Bakker (secretaris) 
dhr. P. (Pieter) Kuipers (advocaat-diaken)  
mw. W. (Willemien) de Vlieger-Moll (lid) 
mw. E. (Liesbeth) Timmers (verslag)  
 

VERTEGENWOORDIGERS WIJKDIACONIEËN: 

Combinatie I (Den Haag Zuidwest) Abdijkerk, Shalomkerk en Bosbeskapel 
Primi:  
dhr. P. (Paul) van Gijzen  
mw. D.(Debbie) Schröder   

Combinatie II  (Den Haag West) Maranathakerk, Bergkerk 
 Vacatures 

Combinatie III Marcuskerk en  Kerk in Laak  
Primi:       
dhr. A. Anneveld (afw.) 
mw. B. (Betty) Mol 
dhr. P. (Peter) van Kooten  

Combinatie IV (Archipel-Benoordenhout e.o. )  Duinzichtkerk-Vredeskapel, Christus Triumfatorkerk  
Primi: 
mw. W. (Willemien) de Vlieger-Moll 
dhr. H. (Hans) van Kooten (afw.) 

Combinatie V Lukaskerk en Evangelisch-Lutherse Kerk 
mw. I (Ineke) Peereboom  
mw. N. (Nelleke) Snijder (m.k.a.) 

Wijkgemeenten van bijzondere aard: 
Bethlehemkerk: 
dhr. (Aad)  A. Engelbracht (afw.) 
Houtrustkerk 
vacature 
Kloosterkerk 
dhr. G. C.W. (Godert) van der Feltz 
mw. V. (Veronica) de Lange (afw.) 
Bijzondere vertegenwoordiging : 
Voorzitter Commissie Bijstandszaken:  mw. M. (Marijke) Mootz  
Diaconaal Consulent: dhr. J. (Jan) Grotendorst  

 
Aanwezig voor agendapunt 2 (Presentatie beleidsplan Zuidwest) 
Paul van Gijzen en Debbie Schröder (lid College) 
Kees Buist en Marianne van Schravendijk (diaconaal opbouwwerker en diaconaal ouderenwerker) 
Hans Adams (penningmeester) (bleef ook bij rest vergadering), Marja Hollander en Jan Oosterveen  
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1. Opening door de voorzitter 
Pauline Kuipers opent de vergadering met een kort gebed. Zij heet allen hartelijk welkom, in het 
bijzonder de mensen van wijkdiakonie Zuidwest, die aan de hand van hun beleidsplan de spits zullen 
afbijten in de presentatieronde. 
 
2. Presentatie beleidsplan Zuidwest 
Paul van Gijzen presenteert het eerste deel en laat handouts rondgaan (als bijlage bij het verslag 
gevoegd). De wijkgemeente Zuidwest heeft 3 locaties: Abdijkerk, Bosbeskapel en Shalomkerk. Het is 
een grote en divers samengestelde wijk die in 2013 van 6 naar 3 vierplekken moest gaan. Na 4 jaar 
gaat het naar elkaar toegroeien steeds beter. Een speerpunt van het nieuwe beleidsplan is de 
samenwerking – met behoud van eigen identiteit – tussen de 3 locaties onderling en met de 
diaconaal werkers van Stek. De visie bestaat uit 4 kernwoorden: Luisteren, Helpen, Verbinden en 
Stimuleren. Bij het laatste gaat het erom dat mensen zelf aan de slag gaan. Hoewel Zuidwest de 
grootste wijk is, heeft de wijk nog geen buurt- en kerkhuis. Er zijn vele activiteiten op/vanuit de 
verschillende locaties. Niet alles is op alle locaties. Bij ‘witte vlekken’ wordt gekeken of er voldoende 
financiën en vrijwilligers zouden zijn om het op te zetten en of het past binnen de doelstellingen. 
Iedere 2 maanden is er een diaconaal overleg tussen de 3 locaties en Stek. Daarin wordt ook gekeken 
wat er gezamenlijk kan worden gedaan, waar de locaties van elkaar kunnen leren en waar ze elkaar 
kunnen helpen.  De diaconaal werkers van Stek stemmen af met een klankbordgroep van 2 diakenen, 
die ook deelnemen aan het diaconaal overleg. 
Vragen: 
- Willem Korteweg: Hoeveel vrijwilligers zijn er ongeveer betrokken bij al deze activiteiten? 

Antwoord: Ongeveer 100. Er is een groot verloop. Voor de korte termijn is dat niet zo’n 
probleem, maar m.h.o.o. de middellange termijn is het wel een aandachtspunt. Voor de 
vrijwilligers wordt 1x per jaar iets georganiseerd. 

- Ineke Peereboom: In hoeverre zijn de activiteiten gericht op de buurt en in hoeverre op de eigen 
gemeente? Antwoord: Beide ongeveer evenveel (geel+oranje: wijk, roze+paars: buurt, groen: 
beide).  

Hans Adams neemt de presentatie over en neemt ons mee door de financiën. Hij werd 
penningmeester in de tijd dan 3 van de 6 locaties gesloten moesten worden en de overige 3 werden 
samengevoegd. Dat betekende forse bezuinigingen en een goede organisatie van de 
informatiestroom. Er is 1 centrale bankrekening voor de wijkdiaconie (naar buiten toe) en 3 voor de 
afzonderlijke locaties (voor gemeenteleden), en naast hem is er vanuit elke locatie een 
penningmeester. Er wordt geprobeerd het aantal stortingen van collectegeld terug te brengen, want 
iedere storting kost geld. Wat betreft de ZWO lift de Marcuskerk mee op Zuidwest. Er wordt getracht 
een goede verdeling te hebben tussen Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. 
Kees Buist vervolgt de presentatie met een stuk over het diaconale opbouwwerk van Zuidwest. 
Hiervoor is de Diaconie van de PGG opdrachtgever en Stek opdrachtnemer. In samenwerking met de 
wijk formuleert de centrale Diaconie voor een project een opdrachtbrief, waarna Stek een 
projectbeschrijving opstelt. Er wordt tussen de locaties en met Stek samengewerkt, overlegd en men 
kan gebruik maken van elkaars (vrijwilligers)netwerken. Het streven is een nog intensievere 
samenwerking op het gebied van diaconaal werk. Een van de belangrijke nieuwe activiteiten is de 
Sociale Kruidenier. Eind november is er een intentie-overeenkomst getekend tussen de Voedselbank 
en Stek. In tegenstelling tot de Voedselbank is dit een wagen (mobiel!) met schappen waar men 
producten kan kiezen, die deels tegen inkoopprijs betaald moeten worden. Dit sluit aan bij het idee 
dat de klant de regie heeft. Stek wil hiervoor een professionele winkelmanager inhuren (hoewel het 
de bedoeling was dit met een vrijwilliger te doen is dat niet gelukt). In de wagen (een eenmalige 
investering van € 35.000, uiteindelijk goedkoper dan het jarenlang huren van een winkelpand) is 
geen ruimte voor een persoonlijk gesprek. Dat kan misschien in een kerkgebouw. De 
informatiestroom naar vrijwilligers toe loopt nog niet helemaal gesmeerd. Zij horen soms van Stek 
iets anders dan van de Voedselbank. Er wordt gewerkt aan afstemming. Gedachte: Pauline Kuipers 
oppert dat zo’n SRV-wagen een mooi concreet doel kan zijn om geld voor te werven. Een andere 



3 
 

belangrijke activiteit is het opzetten van een buurt- en kerkhuis. Dat zou ook heel goed zijn om te 
voorkomen dat Stek wat verdwijnt achter andere organisaties in de wijk met een pand. In september 
kan een voorstel bij het College van Diakenen liggen, inclusief mogelijke locaties. 
Vraag: Hoe is het met de voedselveiligheid? Antwoord: Zodra het voedsel het terrein van de 
Voedselbank verlaten heeft is de Voedselbank niet meer verantwoordelijk. Dit is een belangrijke 
reden om een professionele winkelmanager in te schakelen.  
Tot slot vertelt Marianne van Schravendijk nog iets over Dagopvang plus en vakantie-activiteiten in 
Loosduinen. Dagopvang plus is er voor kerkmensen, moeders in armoede, verstandelijk 
gehandicapten en statushouders. Deze verschillende doelgroepen hebben elkaar iets te bieden. De 
vakantieactiviteiten in Loosduinen richten zich op statushouders, mensen in armoede en ouderen. 
Pauline Kuipers bedankt de wijkdiaconie. Zij vraagt zich nog af of het welzijnswerk van andere 
organisaties concurrerend is of verrijkend. Kees Buist antwoordt dat de Diaconie op het vlak van 
gebouwen en personeel klein is en er goed aan doet de niches op te zoeken. Er is ook veel 
samenwerking mogelijk. De diaconie wordt ook wel door andere organisaties gevraagd of 
ingeschakeld. 
Vraag: Lukt het ook om ouderen op het spoor te komen die bijv. door toenemende dementie zelf 
geen formulieren meer kunnen invullen? Antwoord: Ja. Wat lastiger is, is financiële uitbuiting van 
anderen. Het is moeilijk daar iets tegen te doen. 
Voor de volgende keer zal de Diaconie van de Lukaskerk (Joline van Poppel) een presentatie 
verzorgen i.s.m. de Lutheranen (Ineke Peereboom). Wie in november wil kan zich aanmelden. 
 
3. Verslag van de vorige vergadering d.d. 21 februari 2017 
Behoudens enkele correcties in de presentielijst wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. 
N.a.v. het verslag: 
- punt 6: Jan Grotendorst heeft schriftelijk een inventarisatie uitgezet voor onderwerpen voor een 

netwerkbijeenkomst (of breder) en heeft enkele reacties binnen. Hij stelt voor het voor de 
volgende vergadering te agenderen. 

- punt 9: Marijke Mootz geeft aan dat er een aspirantlid is gevonden voor de Commissie 
Bijstandszaken. 

 
4. Mededelingen 
Burgemeester komt naar de boekpresentatie, doet een ronde door de stadsdelen, en de Haagse 
kerken presenteren zich aan haar. Ze is nogal met kerk bezig dus. 
Bij de expertmeeting rondom de B4-voorziening is nu vooral de vraag wat een verstandige route is 
om het bij de gemeente voor elkaar te krijgen. Hat was een inspirerende bijeenkomst. Er waren ook 
vertegenwoordigers uit Amsterdam en Utrecht. Uit een evaluatie blijkt dat het heel goed is als er 
voor ongedocumenteerden niet alleen nachtopvang is. Als ze ook begeleiding krijgen, krijgt een heel 
groot deel of een verblijfsvergunning of keert terug op een goede manier of vindt een andere 
opvangvoorziening. 
 
5. Financiën 
a. Jaarrekening 2016 
Willem Korteweg geeft een toelichting. De jaarrekening is goedgekeurd door de accountant.  
De realisatie wijkt niet erg af van wat begroot was. Complimenten aan Stek, waar de meeste gelden 
heen gaan, voor het alert beleid, waardoor er slechts kleine verschuivingen waren. De geschreven 
toelichting geeft een goed overzicht van het afgelopen jaar. We besteden veel tijd/aandacht/geld 
aan het werken in de wijken, en dat is belangrijk. De stadsbrede (centrale) projecten worden vooral 
vanuit Stek gedaan. 
Naast inzet in de wijken is er veel aandacht voor individuele hulpverlening, vluchtelingen, 
ouderenwerk en jeugdwerk.  
We zijn een rijke diaconie. Het geld is voornamelijk belegd vermogen dat we m.n. aan Stek en diverse 
subsidies besteden. Maar het blijkt toch niet haalbaar om dit uitgavenniveau vol te houden.  
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Vragenrondje: 
- Hans Adams vraagt zich af hoeveel aanwezigen weten waar dit over gaat. Hij betreurt dat het 

penningmeestersoverleg is verdwenen. Het lijkt Pauline Kuipers goed om dit overleg weer in te 
voeren. Ineke Peereboom spreekt uit dat het goed is als de penningmeesters tussen 
Moderamenvergadering en Collegevergadering naar de jaarrekening kijken en hun 
afgevaardigden adviseren. Bij een begroting komt dit nog nauwer, want dat is meer een 
beleidsstuk. Pauline Kuipers geeft aan dat het Moderamen bezig is met een jaarcyclus: van 
opdrachtbrief en begroting tot rapportage en afrekening wordt vanaf dit najaar gewerkt met 2 
momenten in het jaar waarop alles bij elkaar wordt ingebracht. 

- Ondanks dat we geld hebben moeten we de uitgaven beperken. Waarom? Willem Korteweg legt 
uit dat we met ons vermogen een gematigd risicoprofiel willen aanhouden. Het is een 
spanningsveld: we willen het werk ook over vele jaren nog continueren en kunnen dus niet 
eindeloos interen, maar we willen ook niet teveel geld in ons bezit houden. Volgens de BAC 
moeten we bij een vermogen van 60 miljoen 4% rendement halen om alle projecten te kunnen 
voortzetten. Met rendement van 3,5% is eerder 80 miljoen nodig.  

- Marijke Mootz merkt op dat er over de andere adviescommissie (CBZ) niets in de jaarrekening is 
opgenomen. We besluiten dat dat nog wel moet worden toegevoegd. 

- Besloten wordt de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Kerkenraad. 
 
Bezuinigingen 2018 
Er zal minder geld binnenkomen dan de afgelopen jaren. Dat gaat leiden tot een significant tekort. 
Daarom is besloten aan Stek te vragen er rekening mee te houden dat er in 2018 2 ton bezuinigd 
moet worden – en dat dat niveau de jaren erna gehandhaafd blijft). 
Stek zal gaan bezuiniging op de dure locatie Paardenberg, op de projecten Kerstpakketten, 
BabyBullenBak, Halte, Zinzoekers StekJong, Kariboe Bibi en interne kosten. Dit zal ook personele 
consequenties hebben. In totaal komt het op 214.500 euro, waarbij kosten ten gevolge van ontslag 
en ongedekte indirecte kosten niet zijn meegenomen. Pauline Kuipers spreekt uit dat het heel pijnlijk 
is, maar onvermijdelijk als we ons werk over een aantal jaren nog steeds willen doen. Het 
gemakkelijkst is bezuinigen op individuele hulpverlening, want dat zou geen personele consequenties 
hebben. Maar gezien de economische situatie willen we daar juist niet op bezuinigen. Ineke Bakker 
licht toe dat er al dit jaar zal worden gestopt met kerstpakketten. Zij spreekt de hoop uit dat wijken 
dit zelf willen gaan oppakken. In de CBZ hoeft dus niet meer te worden besproken wie in aanmerking 
komen voor een kerstpakket.  
Vanmorgen heeft Ineke Bakker alle medewerkers van Stek ingelicht. M.n. de bezuiniging op de Halte 
(voor ongedocumenteerde vrouwen met jonge kinderen) komt heel hard aan. Stek wil proberen om 
de gemeente zo ver te krijgen dit op te vangen, omdat het een overheidsverantwoordelijkheid zou 
moeten zijn. De gemeente is ook bezig met BBBB-regeling. Er is een rijk maatschappelijk middenveld 
dat expertise en info kan aanleveren. Het Moderamen heeft wel uitgesproken geen mensen op straat 
terecht te laten komen. In andere gemeenten zijn er particuliere initiatieven. Er zijn veel fondsen 
maar die financieren geen structurele tekorten. Dit punt komt terug op de volgende vergadering. 

 
6. Bestuurszaken 
Herbenoemingen 
Gelukkig zijn 2 moderamenleden herbenoembaar. Willem Korteweg wordt herbenoemd als 
penningmeester, op zijn verzoek voor een periode van 2 jaar. Pieter Kuipers wordt herbenoemd als 
diaken-advocaat voor de reguliere periode van 4 jaar. 
 
Oproep voor nieuwe leden Moderamen  
Maar er is nu wel een 2e penningmeester nodig, ook voor omdat Willem Korteweg maar voor 2 jaar 
herbenoemd wordt. Ook Betty Mol gaat over een tijdje stoppen. En er kan nog wel een extra lid bij.  
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7. Berichten uit de wijkdiaconieën 
- Combinatie I is al uitgebreid aan de orde geweest. 
- Van Combinatie II is er niemand aanwezig. 
- Combinatie III heeft een moeilijke tijd. De Marcuskerk heeft geen predikant meer, en er zijn 

mensen die aftreden. Dus zij zijn nog niet klaar voor een presentatie aan de andere wijken.  
- Ineke Peereboom vertelt dat er een inspirerende vrijwilligersbijeenkomst is gehouden. Er is 

subsidie aangevraagd bij het Fonds voor vernieuwing. 
- Marijke Mootz geeft aan dat het Jaarverslag van de Commissie Bijstandszaken klaar is. Het wordt 

nog rondgestuurd. Het aantal aanvragen bij de CBZ is niet toegenomen (het bedrag van de 
aanvragen wel), maar dat komt (ook) doordat de Diaconie een achterliggende voorziening is.  

 
8. Rondvraag en sluiting  
- Hans Adams verzoekt om voor de Zondagsbrief informatie (teksten, ander materiaal) aan hem 

aan te leveren om bij de collectes te vermelden. Betty Mol geeft aan dat het op de website te 
vinden is (Diaconie, onder Helpen) en zal aan Hans precies doorgeven waar het te vinden is. 

- Betty Mol spreekt uit de presentatie van Zuidwest fantastisch te vinden. 
- Pieter Kuipers benoemt dat over sommige bezuinigingsonderwerpen ook wordt gesproken in de 

AK. Uiteindelijk is zoiets de keuze van de Diaconie, maar de AK keurt begrotingen en 
jaarrekeningen goed of af.  

 
Om 22.24 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
 
Actielijst 

20170523-01 Agenderen onderwerpen netweekbijeenkomst Jan Grotendorst 

20170523-02 Agenderen projectplan Sociale Kruidenier (Zuidwest) Liesbeth Timmers 

20170523-03 Aanpassen jaarrekening (voorletters voorz., iets over CBZ) Liesbeth Timmers 

20170523-04 Agenderen Bezuinigingen Liesbeth Timmers 

20170523-05 Rondsturen Jaarverslag CBZ Stek 

 


