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

 ‘s-Gravenhage gehouden op dinsdag 26 september 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) m.k.a. 
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  m.k.a. 

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. (wel aanwezig voor presentatie Lukas/ELG) 

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) 
Joline van Poppel, Ineke Peereboom (lid College) en Nelleke Snijder (lid College, verdere vergadering afw.) 
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1. Welkom en opening door de voorzitter 
Pauline Kuipers opent met een door ds. Corrie van Duinen uit de Duinzichtkerk vertaald gebed: Nun’s Prayer. 

Zij heet allen welkom. 

 
2. Presentatie van het diaconaal werk van de Lukaskerk/Lutherse kerk (zie bijgevoegde presentatie) 
Joline van Poppel, diaconaal werker Buurt en Lukaskerk, begint met de presentatie. Zij geeft aan dat ook 

wordt samengewerkt met de Kloosterkerk.  

Naar analogie van “Wat bezielt Nederland?” is voor haar, in de Schilderswijk met 110 nationaliteiten, een 

wezenlijke vraag: “Wat bezielt ons?” Zij vertelt dat er toen zij anderhalf jaar geleden kwam in de Lukaskerk 

een project was over samenleven in vrede. Begrippen als ‘koninkrijk’, ‘vrede’ en ‘recht’ dragen haar in haar 

werk. In de Schilderswijk is onrecht en onvrede, armoede, voor jongeren is er geen toekomstperspectief en 

voor nieuwkomers evenmin. Het is belangrijk te werken aan verbinding tussen (groepen) mensen in de wijk. 

- Voedselbak-uitdeelpunt-plus: niet alleen voedselpakketten, maar ook aandacht (intakes, voor kinderen) 

- Bijles: Hier komen ook gesprekjes bij (‘het gaat om meer dan wiskunde’) 

- In advent en 40-dagentijd is er vaak ook een maaltijd, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat.  

- Met Sinterklaas gaan mensen van de Kloosterkerk langs bij gezinnen van de Voedselbank. 

- Op de avond van Eerste Kerstdag is er een open avond voor de buurt waar ca. 110 mensen op af komen. 

- Het Mama Verhalen Koor is een multiculturele groep vrouwen die samen zingen en elkaar ontmoeten in 

de Lukaskerk, met de diaconaal opbouwwerker erbij. Met de Commissie Buurt en Lukas kijkt Joline – ook 

met andere organisaties – wat er al gedaan wordt en wat nog kan worden gedaan.  

- Het (nieuwe) verhalenproject wil vluchteling-vrouwen helpen hun kinderen de verhalen van vóór het 

vluchten te vertellen 

Ineke Peereboom en Nelleke Snijder nemen het stokje over. Zij spreken uit blij te zijn dat Lukaskerk en ELG – 

samen met Jan grotendorst – de weg op gegaan zijn van samenwerking.  

- Wat opvalt is dat de zondagse bezoekers uit de hele stad komen en die van de doordeweekse 

activiteiten uit de wijk. Het diaconale werk is vooral gericht op de eigen wijk. 

- Een voorbeeld van een zelfde activiteit met een andere invulling is het avondmaal. 

N.a.v. vragen: Of het lukt om voldoende vrijwilligers te vinden hangt af van het soort werk. Er zijn er nog niet 

genoeg voor de Raad- en daadbalie (waar je jurist voor moet zijn), dus aanmeldingen zijn welkom. 

Vrijwilligers komen – naast uit de gemeente – ook steeds meer uit de buurt. De gemeenten worden ouder, 

dus jongeren worden voor veel gevraagd. Maar die moet je niet uitputten. 

Pauline bedankt Joline, Ineke en Nelleke voor de inspirerende presentatie en spreekt uit dat het mooi is dat 

ze het gezamenlijk hebben gedaan.  

Voor november meldt zich nu geen wijkdiaconie voor een presentatie van het diaconale werk in de 

vergadering van het College.. In de eerste Collegevergadering van 2018 wil de Duinzichtkerk wel een 

presentatie verzorgen. Willemien de Vlieger zoekt uit of dit samen met de Christus Triumfatorkerk kan.  

 
3. Verslag van de vorige vergadering d.d. 23 mei 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.  

N.a.v. het verslag: 
Op een vraag over de stand van zaken rond De Halte meldt Ineke Bakker dat er begin juni een onderbouwd 
plan naar de gemeente Den Haag is gestuurd met de vraag of deze de financiering wil overnemen. Het is nu 
bij de wethouder onder de aandacht gebracht. De voorzitter van het Stekbestuur heeft onlangs met de 
wethouder gebeld. Er is nog geen besluit gevallen. Het moderamen heeft wel besloten de subsidie in elk 
geval voort te zetten voor het 1e halfjaar 2018. Pauline Kuipers vult aan dat het moderamen niet te snel wil 
stoppen om de gemeente tijd te geven. . Uitgesproken wordt dat van alle bezuinigingen dit de zwaarste is. 
Zou  invloed op wethouder Klein zinvol zijn? Jan Grotendorst benoemt dat er in maart een andere wethouder 
zal zijn en Ineke verwacht dat de beslissing wel daar overheen getild zal worden.  
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4. Rapportage 2016 Commissie Bijstandszaken 
Er worden complimenten geuit voor het verslag, waarin verschillende activiteiten gebundeld zijn. 

Marijke Mootz licht toe: 

- In het kader van Individuele Hulpverlening (IH) is in totaal € 131.000 euro aan mensen gedoneerd, en via 

de CBZ € 26.000. 

- Het aantal aanvragen stabiliseert, maar het gemiddelde bedrag per donatie stijgt. 

- Aanvragen zijn vooral voor mannen van 25-45 jaar, en vaak voor mensen met een opeenstapeling van 

problemen. 

Specifiek voor de CBZ geldt:  

- Waar bij IH 41% van de cliënten van Nederlandse komaf is, is dit bij de CBZ veel minder, doordat ook 

hulp wordt geboden aan ongedocumenteerden. De ongedocumenteerden komen veelal uit het 

Wereldhuis.  

- De CBZ heeft een juridisch adviseur die veel weet van juridische procedures en goed kan beoordelen 

hoe succesvol een procedure kan zijn.  

- Er wordt ook hulp geboden als de schulden zijn opgelopen doordat mensen boete(s) hebben gekregen. 

Veel instanties helpen dan niet. 

- Tandarts- en medische kosten nemen toe, dus het gemiddelde bedrag ook. Tandzorg is niet de eerste 

prioriteit van mensen, en áls het dan nodig is, is het meteen voor een groot bedrag. De CBZ is in overleg 

met  het fonds SSSF en Dokters van de wereld om te kijken of er hulp gebundeld kan worden.  

- Cliënten worden aangedragen door hulpverlenende instanties.  

- Er is geprobeerd de criteria voor beoordeling van de aanvragen te expliciteren en transparant te  maken. 

Er is geen dubbele handtekening meer nodig (van hulpverlener en cliënt), maar de hulpverlener 

verklaart nu schriftelijk dat hij/zij de cliënt heeft gezien en dat het akkoord is, waardoor aanvragen 

eerder compleet zijn. 

- Dit jaar is de CBZ begonnen met het bezoeken van hulpverlenende instanties met de vraag of zij iets 

kunnen vertellen over hoe het de mensen vergaat nadat zij een donatie hebben ontvangen. Vaak kan 

dat wel.   

- De CBZ heeft geen 7, maar  5 leden, en 1 aspirant-lid. 

Op de vraag wat er gebeurt met mensen die zijn afgewezen wegens gebrek aan perspectief antwoordt 

Marijke Mootz dat het perspectief nog minder is als je niets geeft. 

Pauline bedankt de gehele commissie. 
 
5. Financiële zaken 
a. Fiduciair Management 
b. Aanpassingen Beleggingsstatuut en Reglement Beleggingsadviescommissie (BAC) 
Pauline Kuipers licht toe dat dit het beheer van het vermogen betreft. Er waren verschillende redenen om 

een fiduciair manager te zoeken: kostenbesparing, processen kunnen efficiënter en het vermogensbeheer is 

zo beter onder controle. Zo is er dus 1 partij die de BAC en de penningmeester assisteert. De BAC stuurt de 

fiduciair manager aan en heeft – in overleg met de penningmeester – deze partij (IBS) geselecteerd. Kortom: 

voor minder geld is er zo beter toezicht en efficiënter beheer van het vermogen van de Diaconie. Ook over de 

verdeelsleutel tussen aandelen, obligaties, onroerend goed en liquide middelen en over het op peil houden 

van het rendement kan IBS adviseren. Met de penningmeesters van het CvK is gekeken naar benchmarken en 

of we dit als Diaconie goed doen. Dus ook hier wordt aan gewerkt. 

Godert van der Feltz merkt op dat er geen bottom line voor rating is. Zou het niet goed zijn een minimale 

rating aan te geven? Pauline geeft aan dat dat een vraag is voor de BAC. Hier is wel over gesproken met 

Willem Korteweg. Punt is dat dan het percentage van de fee omhoog gaat. Pieter Kuipers vult aan dat de fee 

ook geldt over de waarde van het onroerend goed, en dat IBS daar ook iets mee doet. Het is dus niet zo dat 

ze een fee krijgen voor iets waar ze niets voor doen. Overigens is de fee al uitonderhandeld.  
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Pauline geeft aan dat in samenhang hiermee ook een voorstel voor ligt om het reglement en het 

beleggingsstatuut van de BAC aan te passen. Het toegestuurde kleurige overzicht geeft een beeld van de 

aanpassingen. Zij benoemt dat duidelijk moet zijn wie waarover mag beslissen. Pieter vult aan dat het 

reglement duidelijk maakt dat de BAC adviseert maar ook verantwoordelijk is voor het aansturen van de 

fiduciair manager. Binnen de parameters die de Diaconie meegeeft krijgt de BAC een fiat om, in overleg met 

de penningmeester, te handelen. Het contract is te allen tijde opzegbaar. Pauline vult hierop weer aan dat nu 

ook is opgenomen dat bij hogere bedragen niet de BAC of de fiduciair manager beslist, maar het 

moderamen. Ook is een rendementsnorm vastgelegd. Het streven is dat we die volgen om te voorkomen dat 

we het vermogen helemaal uithollen.  

Met beide voorstellen wordt ingestemd. 

c. Verkoop Ivoorhorst 
Godert van der Feltz (tevens bestuurder van de koper, de Van Nispen Stichting) verlaat de zaal. 

Pauline Kuipers licht toe dat het in het beleid van de Diaconie past om commerciële panden te verkopen, en 

dat daarbij wordt geprobeerd ervoor te zorgen dat ze in goede handen komen. 

Voor het antwoord op de vraag wat de Van Nispen Stichting doet wordt Godert weer even binnengeroepen. 

Hij antwoordt dat het een diaconale stichting is die zich richt op dames van 50+ die in de huishouding hebben 

geholpen en alleen zijn (weduwen, of altijd al alleen geweest). Hierna verlaat Godert de zaal weer. 

Er wordt geconcludeerd dat deze verkoop past in het beleid en men is blij dat de koper er iets moois mee 

gaat doen. Met het voorstel wordt ingestemd. Godert komt weer binnen. 

 
6. Bestuurszaken 
a. Samenstelling moderamen 
Betty Mol licht toe dat er 2 kandidaten waren, waarvan 1 zich heeft teruggetrokken. De ander wil wel. Ze 

woont in Rotterdam. 

Voor de functie van 2e penningmeester is er een kandidaat. Willem Korteweg en Pauline Kuiper hebben half 

oktober een gesprek.  

b. Plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris moderamen  
Pauline Kuipers licht toe dat er geen plaatsvervangers zijn, en dat het moderamen dat wel graag wil regelen 
om te zorgen dat er ook getekend kan worden als de voorzitter en/of de secretaris er niet is. Ineke Bakker 
vult aan dat dit ook verplicht is o.g.v. de kerkorde. Pieter Kuipers en Willemien de Vlieger-Moll verlaten de 
zaal. Er wordt met algemene stemmen ingestemd met het voorstel om Pieter Kuipers te benomen tot 
plaatsvervangend voorzitter en Willemien de Vlieger-Moll tot plaatsvervangend secretaris. Pieter en 
Willemien komen weer binnen. 
 
7. Berichten uit de wijkdiaconieën 
- Peter van Kooten meldt dat er in zijn wijk een oogstdienst komt, en dat de opbrengst van de collecte 

naar de Voedselbank gaat.  

- Paul van Gijzen had gehoopt een plan voor een buurt- en kerkhuis in Zuidwest te kunnen indienen. Dat is 

helaas nog niet gelukt, Er is inmiddels wel een concreet pand in beeld (een PGG-locatie). Het komt in de 

volgende Collegevergadering. Verder gaat per 1 november de Sociale Kruidenier van start, in 

samenwerking met 2 van de 3 locaties van de Voedselbank (met de bedoeling dat volgende jaar ook de 

3e mee gaat doen). Op een vraag of er voldoende vrijwilligers zijn antwoordt Paul dat de werving heel 

goed loopt. Jan Grotendorst vult aan dat er een oud-SRV-chauffeur gevonden is.  

- Willemien de Vlieger-Moll meldt dat de panelen van de tentoonstelling ‘500 jaar Diaconie’ van 22 

oktober tot 12 november in de Duinzichtkerk zijn, die daarmee het spits afbijt. Pauline verzorgt de 

opening. Er komt ook een avond over het boek. Pauline vult aan dat iedere wijk die belangstelling heeft 

dit bij Stek kenbaar kan maken. Alle diakenen zijn uitgenodigd voor de opening.  
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- Godert van der Feltz vervolgt dat de panelen daarna naar de Kloosterkerk gaan. Pieter Kuipers geeft mee 

dat bij de discussieavond  o.l.v. Deetman het boek ook te koop kan worden aangeboden.  

 
8. Mededelingen 
- Jan Grotendorst geeft aan dat de mededeling over netwerkbijeenkomsten voor zich spreekt. Er lijkt geen 

behoefte aan, hooguit over het onderwerp ‘open kerk’. Hierover gaat hij wellicht volgend jaar op een 

rustig moment brainstormen. Verder kunnen wijken komen met wijkspecifieke vragen. Pieter vraagt zich 

af of bijvoorbeeld over het opstellen van een beleidsplan uitwisseling tussen wijken iets kan betekenen. 

Jan geeft aan dat wijken dat toch vooral zelf willen doen. Pauline oppert ook juist contact te maken met 

wijken die niet in het College vertegenwoordigd zijn. Jan geeft aan dat hij dat al doet. Pieter brengt in dat 

ook gekeken zou kunnen worden naar bovenwijkse activiteiten. Dat is eveneens iets wat Jan al 

meeneemt. 

- Vanuit de AK wordt gevraagd of iemand van het College van Diakenen zitting wil nemen in de werkgroep 

Verankering jeugdwerk. Pieter oppert Ineke Peereboom. Ineke geeft aan dat zij er wel op een eigen 

manier tegenaan kijkt. Pieter reageert dat het niet zal gaan over financiering, maar dat haar deelname is 

vanwege de diaconale invalshoek, en dat ze er wel in zal zitten vanuit, maar niet namens de Diaconie. 

Onder deze voorwaarden stemt zij in. Ineke Bakker meldt dit aan Derk Stegeman (die samenroeper is).  

- Pauline Kuipers meldt dat het moderamen om de tafel gaat zitten met het Stekbestuur om te kijken hoe 

de beide besturen samen Stek optimaal kunnen laten functioneren en goed af te stemmen wie wat doet. 

Er komen 2 werkgroepen (met de AK erbij): Governance en Communicatie.  

- Pauline kijkt alvast vooruit naar de volgende Collegevergadering, waarin de begroting besproken zal 

worden. Komend jaar moet er fors bezuinigd worden, en dat betekent moeilijke keuzes. Daarbij speelt 

ook de afweging mee in hoeverre er kan worden ingeteerd op het vermogen. 

- Ineke Bakker meldt dat afgelopen donderdag het boek ‘Cooking for crowds’ is gepresenteerd. Hierin 

staan Nederlandstalige en Engelstalige recepten die  het Straatpastoraat op vrijdagen serveert. Het is 

middels crowdfunding gefinancierd. Het was een feestelijke bijeenkomst. Het boek is in de boekhandel te 

bestellen (€ 2,50 gaat naar het Straatpastoraat).  

 
9. Rondvraag en sluiting  
- Pieter Kuipers laat weten dat het pand aan de Conradkade, incl. het vermogen, is overgedragen aan de 

Diaconie. De stichting die er achter zit (Stichting De Haagse Samaritaan) kan dus opgeheven worden.  

- Willemien de Vlieger Moll vertelt dat zij en Pauline Kuipers samen met een delegatie van werkers van 

Kerkinactie onlangs in de Kinderwinkel waren en dat de kelder alweer was overgestroomd. Het is nu zo 

erg dat er offertes zijn aangevraagd voor inkuiping. Ineke Bakker vertelt dat Kerkinactie weer € 40.000 

wil bijdragen aan het diaconale werk in Den Haag, en dat ook hun bezoek aan de Paardenberg goed was.  

Om 22.01 uur sluit Paulien Kuipers de vergadering. 

 
Actielijst 

20170926-01 Uitzoeken of presentatie Duinzichtkerk samen met Christus 
Triomfatorkerk kan 

Willemien de 
Vlieger-Moll 

20170926-02 Derk Stegeman laten weten dat Ineke Peereboom vanuit het 
College van Diakenen zitting neemt in de werkgroep 
Verankering jeugdwerk  

Ineke Bakker 

 


