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

 ‘s-Gravenhage gehouden op dinsdag 21 november 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)  
mw. P. (Plony) de Jong (beoogd diaken-plaatsvervangend 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 Laak-Moerwijk i.o.  
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. A. Leest m.k.a. 
mw. I (Ineke) Peereboom  

Wijkgemeenten van bijzondere aard: 
Bethlehemkerk: 
dhr. (Aad)  A. Engelbracht m.k.a. 
Houtrustkerk 
vacature 
Kloosterkerk 
dhr. G. C.W. (Godert) van der Feltz m.k.a. 
mw. V. (Veronica) de Lange afw. 
Bijzondere vertegenwoordiging : 
Voorzitter Commissie Bijstandszaken:  mw. M. (Marijke) Mootz m.k.a. 
Diaconaal Consulent: dhr. J. (Jan) Grotendorst  
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1. Welkom en opening door de voorzitter 
Pauline Kuipers opent met de tekst van het lied ‘Uit uw hemel zonder grenzen’ van Huub Oosterhuis. 
 
2. Presentatie Diaconale locatie Zuidwest (Paul van Gijzen) 
Aan de hand van een presentatie met bijbehorende hand-out vertelt Paul van Gijzen over buurt-en-kerkhuis 
Den Haag Zuidwest.  
Context: In het Beleidsplan van de Diaconie 2016-2020 is het streven opgenomen dat er in elke combinatie 
minstens 1 buurt-en-kerkhuis zal zijn, bij voorkeur een PGG-locatie. De situatie was destijds dat er in Zuidwest 
– de grootste combinatie – geen diaconale locatie was. Zuidwest heeft dit opgenomen in haar beleidsplan. 
Uiteindelijk is de locatie de Shalomkerk geworden. Zowel de wijkkerkenraad als het moderamen van de 
Diaconie hebben hier van harte mee ingestemd.   
Doelstelling: Buurt-en-kerkhuis Zuidwest wil een plaats zijn waar kansarmen en kansrijken elkaar kunnen 
ontmoeten, en een bijdrage leveren aan de zichtbaarheid en positieve uitstraling van de (wijk)kerk in de stad.  
Activiteiten: Omdat het geheel nog in de beginfase verkeert, worden er op dit moment nog vooral plannen 
gemaakt en uitgewerkt. Er is al een sociaal spreekuur, maar dat mag nog laagdrempeliger worden. Ook zal de 
Sociale kruidenier hier een plek in krijgen. 
Algemeen: Er zal een Commissie Buurt-en-kerkhuis worden opgericht, er komt een huurovereenkomst, er zal 
worden geïnventariseerd wat de risico’s van niet-slagen zijn en er wordt gewerkt aan structurele 
betrokkenheid van de wijkgemeente. 
Financiën: Met de bijdragen van de Diaconie is verbouwing/opstart en financiering voor 4-5 jaar rond. 
Na deze presentatie worden de volgende vragen gesteld: 
- Is er gedacht aan contacten met een welzijnsorganisatie? Paul: Wij gaan nadrukkelijk de samenwerking 

aan met organisaties uit de omtrek. 
- Wordt er contact gelegd met een christelijke basisschool in de wijk? Paul: Nog niet, maar dat kunnen we 

zeker gaan verkennen. 
- Zijn er goede afspraken tussen de projectleider en de wijkkerk? Paul: Daar werken we aan, ook met de 

andere 2 kerken. 
- Wie is eindverantwoordelijk? Paul: Daar moeten nog afspraken over gemaakt worden, zeker met 

wijkkerkenraad en wijkdiaconie. 
- Wat betekent het voor de Voedselbank? Paul: Die verandert van vorm: er wordt voedsel aangeboden en 

verkocht i.p.v. uitgedeeld. Ineke vult aan: Hierover is een convenant gesloten tussen de Voedselbank en 
Stek. Sommige vrijwilligers zijn afgehaakt, wellicht komen er nieuwe.  

Ineke Bakker vat samen: De keuze voor de Shalomkerk is heel positief, omdat het kerkgebouw  dichtbij de 
armere delen van de wijk staat. Dit buurt-en-kerkhuis zit echt op de plek waar het nodig is, en de 
wijkgemeente is  betrokken. 
Pauline Kuipers bedankt Paul voor zijn presentatie.  
 
3. Verslag vorige vergadering d.d. 26 september 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
N.a.v.: Ineke Peereboom laat weten dat volgende week dinsdag de eerste bijeenkomst van de werkgroep 
Verankering Jeugdwerk is.  
 
4. Bestuurszaken 

a. Benoeming Plony de Jong tot moderamenlid en plaatsvervangend secretaris 
Pauline Kuipers licht toe dat Plony voormalig pastor van het Aandachtscentrum is en dus erg bekend is 
met het kerkelijk welzijnswerk. Zij woont in Rotterdam maar zal in de Lukaskerk bevestigd worden als 
diaken. Plony vertelt over zichzelf dat zij 10 jaar met heel veel plezier bij het Aandachtscentrum gewerkt 
heeft, een prachtig oecumenisch instituut. Daarnaast werkte zij als coördinator bij de inloop van de 
Pauluskerk in Rotterdam.  
b. Benoeming Willemien de Vlieger-Moll tot secretaris Diaconie 

Het College gaat akkoord met de benoeming van Plony de Jong tot moderamenlid en plaatsvervangend 
secretaris van de Diaconie, per 1 januari a.s., en met de benoeming van Willemien de Vlieger tot secretaris 
van de Diaconie. 
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5. Begroting Protestantse Diaconie Den Haag 2018 
Willem Korteweg licht de begroting toe. Hij geeft aan dat vermogen meer is dan het geldelijke, maar dat er 
ook geestelijk vermogen is. Daar gaat hij echter niet op in. Zijn insteek is hoe het vermogen in te zetten, te 
behouden, te vergroten. 
De baten en de lasten lopen uit elkaar; de Diaconie staat al een tijd in de rode cijfers. Voor 2018 is de 
verwachting dat de baten 2 miljoen zullen bedragen en de lasten ruim 2,5 miljoen, dus dat er meer dan een 
half miljoen tekort zal zijn. Rekening houdend met inflatie komt het op een begroot tekort van € 770.000, en 
hierbij zijn de geplande bezuinigingen al meegenomen. Deze beweging is er al een aantal jaren. Ook al zijn we 
een diaconie met een groot vermogen, dit betekent dat er een voorzichtig financieel beleid moet zijn. De 
gestelde bezuinigingsdoelstelling is 10%. Dit heeft geresulteerd in een bezuiniging van € 80.000 op projecten, 
€ 80.000 op beheerskosten en € 770.000 interen op het  vermogen.  
Dit jaar is overgegaan op een andere vorm van vermogensbeheer. Deze vorm bespaart veel kosten. 
Het afgelopen jaar is de verkoop van niet-diaconale panden in gang gezet. De doelstelling is een 
vereenvoudiging van het beheer, om te zorgen voor dalende beheerskosten. Natuurlijk moet de Diaconie wel 
een goed rentmeester blijven voor de panden die nog in haar bezit zijn (o.m. Conradkade en Hooftskade). Zo 
speelt bijvoorbeeld de veiligheid mee in de discussies over de Halte.  
Qua projecten treffen de bezuinigingen vooral de Paardenberg en de Halte. Voor die laatste wordt gepoogd 
dit over te dragen aan de gemeente/een andere organisatie en garandeert het moderamen dat er geen 
mensen op straat gezet zullen worden. Ook wordt bezuinigd op Kariboe Bibi en het jeugdwerk. 
Het overgrote deel van de inkomsten komt uit beleggingen en eigen onroerend goed; er is weinig sprake van 
bijv. legaten. De uitgaven gaan grotendeels naar Stek (85% van wat de Diaconie aan projecten besteedt). 
Daarnaast gaat 6% naar de landelijke kerk (afdrachten). Voor het diaconale werk gaat de helft naar de wijken 
(lokale diaconieën, buurt-en-kerkhuizen) en de helft naar stadsbrede projecten (Individuele hulpverlening, 
Wereldhuis, etc.) 
De volgende vragen worden gesteld: 
- De opbrengsten collecten op p6 corresponderen niet met bijlage 1. Willem zal hiernaar kijken. 
- Opvallend is de forse stijging van de kosten van de panden. Willem licht toe dat het onderhoud toeneemt 

en dat op dit vlak is gepoogd voor 2018 een zo reëel mogelijk beeld te schetsen. Is een vaste jaarlijkse 
bijdrage geen logische optie? Willem zal hierop nog antwoorden.  

- Is er al enig zicht op de realisatie 2017? Willem antwoordt dat we goed in de pas lopen v.w.b. de 
inkomsten.  Stek is heel goed in de beheersing van de kosten. Ineke Bakker vult aan dat er ook factoren 
zijn die Stek niet kan beïnvloeden (zoals kosten voor beheerder Paardenberg). Er zijn dus wel zorgen dat 
het niet helemaal lukt binnen de begroting te blijven. Willem reageert dat er voor dit soort onvoorziene 
dingen altijd een oplossing zal komen. 

Ineke Peereboom spreekt uit het te waarderen dat er naar hun brief over sluiting van de Halte is gekeken. 
Ineke Bakker geeft aan niet veel te verwachten van de gemeente Den Haag, en evenmin van fondsen; dat 
laatste is lastig als de Diaconie niet ook zelf bijdraagt.  
Het College van diakenen gaat akkoord met voorlegging van deze concept-begroting aan de AK. 
 
6. Opheffing Stichting De Haagse Samaritaan:  
Stichting De Haagse Samaritaan kan worden opgeheven; het bestuur heeft  net besloten onder voorwaarden 
de bankrekening op te heffen. Het College van Diakenen gaat akkoord met de opheffing van Stichting De 
Haagse Samaritaan. De schriftelijke bevestiging wordt getekend. 
 
7. Collecterooster 2018 
Betty Mol merkt op dat het blad met rekeningnummers nu alleen PKN-nummers bevat, maar nog door 
Margriet Quarles van Ufford zal worden aangevuld en dan rondgemaild. Het geheel is een breed pakket, want 
voor alle doelen staat er alvast een beschrijving bij. Dit wordt gewaardeerd. Ineke Bakker vult aan dat op de 
website van de Diaconie actuelere informatie kan staan. 
Peter van Kooten vraagt naar wijkoverdrachten en Kerkinactie. Betty antwoordt dat dat er nog bij moet. 
Ineke Peereboom geeft aan een eigen rooster te hebben en vraagt of dit rooster bindend is. Betty antwoordt 
van niet; het is een advies. 
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Dit concept wordt door het College van Diakenen goedgekeurd. Het zal worden voorgelegd aan de AK van 11 
december.  Daarna gaat het collecterooster naar alle wijkdiaconieën. 
 
8. Berichten uit de wijkdiaconieën 

- Ineke Bakker: Gisteren was er een leuke presentatie in de AK van Lukaskerk/ELG. Ineke Peereboom 
vult aan dat er komend jaar ook een paar keer een gezamenlijke dienst zal zijn. Het werkt goed te 
benadrukken dat elk ook de eigen dingen blijft doen. 

- Betty Mol: Laak heeft toestemming van de AK om een predikant te gaan beroepen. Bij de 
Marcuskerk zijn nieuwe diakenen gevonden.  

- Debbie Schröder: Er is een paar keer een diaken bij Stichting Mooi geweest ter voorbereiding op de 
komst van statushouders. Verder is de diaconie van de Bosbeskapel aan het kijken naar 
samenwerkingsmogelijkheden met het pastoraat. En er loopt gesprek met de liturgiecommissie over 
het avondmaal; daar komt een gemeenteavond over. Er is een terugloop van vrijwilligers, maar een 
aantal jongeren wil Samen aan tafel gezamenlijk oppakken. Vanuit de ZWO-commissie komt er weer 
een  talentenveiling. En aan het eind van het jaar treden 3 diakenen terug; er zijn 2 nieuwe op het 
oog. Pauline Kuipers vraagt of er over statushouders contact is met Robin de Jong, om kennis en 
ervaring te delen. Debbie antwoordt van niet en vindt het wel een goed idee. Willemien vult aan dat 
in de Duinzichtkerk een buurtplatform is opgericht en dat dat heel goed werkt.  

- Willemien de Vlieger vertelt dat in de Duinzichtkerk de 1e tentoonstelling over 500 jaar Diaconie is 
geweest, gekoppeld aan een actie voor de Voedselbank. Pauline Kuipers heeft bij de opening een 
mooie presentatie gehouden over wat de Diaconie doet. Pauline vult aan dat die op de website 
beschikbaar is en dat ze het ook elders wel wil doen. Er was ook een avond met inleidingen van Adri 
Kaland en Willem van der Meiden waar het boek centraal stond. Er is verbinding gezocht met de 
Paardenberg en (de koekjes van het) Wereldhuis (geserveerd en verkocht, met opbrengst voor de 
Voedselbank). Het resultaat is: meer bekendheid in stad en wijk over wat de Diaconie doet, een 
voorlopige verbinding met de Paardenberg, 9 boeken verkocht en het Wereldhuis gesteund door 
ruim te betalen voor de koekjes (en de koster wil vaker koekjes van het Wereldhuis).  

- Willem Korteweg vertelt dat de tentoonstelling nu in de Kloosterkerk is. Daarna staat deze gepland 
voor de Maranathakerk. Ineke Peereboom reageert dat zij begreep dat ook de Lukaskerk en de ELG 
belangstelling hebben; dat wordt 2018. Marianne Polderman houdt een schema bij. Pauline Kuipers 
vult aan dat de tafel met foldermateriaal van Stek een goed initiatief was; hieruit bleek ook hoe 
breed diaconie is, wat voor veel bezoekers een eyeopener was.  

 
9. Rondvraag en sluiting 

- Willem Korteweg: Zijn er al presentaties ingepland voor het nieuwe jaar? Ineke Bakker antwoordt 
van niet: de Duinzichtkerk en Christus Triumfatorkerk zouden nagaan of zij hier samen al kans toe 
zien. Willemien de Vlieger geeft aan dit nog niet uitgezocht te hebben. Laak/Moerwijk is nog niet 
zover.  Pauline Kuipers benadrukt nog dat het niet een uitgewerkt beleidsplan hoeft te zijn, dat het 
vooral gaat om van elkaar horen en uitwisselen.  

- Willem Korteweg: Komt er nog iets als een Kerkpleinbijeenkomst? Jan Grotendorst antwoordt dat er 
in het voorjaar een netwerkbijeenkomst komt.  

- Pauline Kuipers is gisteren aangeschoven bij de CBZ. Het was goed om het een keer in de praktijk 
mee te krijgen. 

- Liesbeth Timmers meldt dat het RCBB akkoord is met de Jaarrekening 2016. 
- Ineke Bakker wijst op de Adventskalender die er voor iedereen is als dank voor al het werk dat 

verricht wordt. 
- Willemien de Vlieger meldt dat er heel veel is opgehaald voor de Voedselbank; net als het bedrag 

voor de koekjes (€ 500) gaat dit naar de Lukaskerk. Ineke Peereboom reageert dat de opbrengst van 
hun oogstdienst daar ook naartoe gaat.  

Om 21.37 uur sluit Pauline Kuipers de vergadering. 


