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

 ‘s-Gravenhage gehouden op dinsdag 27 maart 2018, 20.00 uur,  in de Parkstraat 32  te Den Haag 
 

 
Aanwezig van het Moderamen:  
mw. D. P. (Pauline) Kuipers (voorzitter) 
mw. W. (Willemien) de Vlieger-Moll (diaken-secretaris) 
dhr. W. (Willem) Korteweg (penningmeester) 
dhr. P. (Pieter) Kuipers (advocaat-diaken)  
mw. P. (Plony) de Jong (lid)   
mw. I. (Ineke)  Bakker (uitvoerend secretaris) 
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 
Mw. H. (Hester) Jansen m.k.a. 
Combinatie III Laak-Moerwijk i.o.  
Primi:       
dhr. A. Anneveld afw. 
mw. B. (Betty) Mol m.k.a. 
Combinatie IV (Archipel-Benoordenhout e.o.)  Duinzichtkerk-Vredeskapel, Christus Triumfatorkerk  
Primi: 
Mw. T. (Tineke) van Bommel afw. 
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 
mw. V. (Veronica) de Lange afw. 
Bijzondere vertegenwoordiging : 
Voorzitter Commissie Bijstandszaken:  mw. M. (Marijke) Mootz 
Diaconaal Consulent: dhr. J. (Jan) Grotendorst  
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1. Welkom en opening door de voorzitter 
Pauline Kuipers begint met een verdrietig bericht: Afgelopen weekend is Peter van Kooten overleden, nadat 

begin deze maand bij hem alvleeskanker was geconstateerd. Er gaan 2 kaarten rond (voor de familie en voor 

Kerk in Laak). Daarna opent zij met het gebed “Moge God ons zegenen met …” uit het boekje van de 

Duinzichtkerk. 

 
2. Presentatie Armoedebrochure (Willem van der Meiden, communicatieadviseur Stek) 
Pauline Kuipers heet Willem van der Meiden welkom en geeft hem het woord. Willem is al een heel eind met 

de Armoedebrochure en hoopt die later dit voorjaar gereed te hebben. Deze Armoedebrochure bevat 

aanbevelingen aan politiek en kerk om te komen tot betere armoedebestrijding en -preventie in Den Haag. 

Pauline bedankt Willem en spreekt uit dat zijn presentatie duidelijk maakt dat het werk van de Diaconie niet 

voor niets is. 

- Pieter Kuipers vraagt naar de doelgroep van de Armoedebrochure. Willem antwoordt dat die bedoeld is 

voor urbi et orbi (overheden en kerken). 

- Willem Korteweg vraagt of de Armoedebrochure op een speciale manier overhandigd wordt in 

samenhang met iets. Willem vdM laat daar zijn gedachten nog over gaan. Een idee dat wordt geopperd is 

de brochure aan te bieden aan nieuwe Raadsleden. 

- Marijke Mootz informeert of er ook iets in staat over bewindvoering. Willem vdM antwoordt 

bevestigend. Jan Grotendorst geeft aan dat er in Den Haag 43 maatjesprojecten zijn, waarvan een aantal 

schuldenproblematiek betreffen. De gemeente den Haag gaat inspelen op complexe problematiek m.b.t. 

schuldhulpverlening. Pieter benoemt het probleem van mensen die bijv. geen recht meer hebben op een 

toeslag maar die nog wel krijgen omdat ze een wijziging in hun situatie – onbewust – niet hebben 

doorgegeven. Dan moet je fors terugbetalen (vaak ook meerdere dingen tegelijk). Marijke spreekt uit dat 

het hebben van schulden daarmee ook zorgt dat de psychische problematiek toeneemt. Godert van der 

Feltz reageert dat een bekende Engelse psychiater iets heel anders stelt en suggereert dit mee te nemen 

en tegen te spreken. Jan benadrukt dat het belangrijk is de verhalen te blijven vertellen. Willem vdM 

geeft aan ook iets te willen doen met de opmerking dat het in Nederland allemaal wel meevalt. Jan wijst 

erop dat Tilburg al een paar jaar niet meer werkt vanuit straffen maar vanuit ondersteuning.  

 
3. Verslag vorige vergadering d.d. 21 november 2017 
Met 2 wijzigingen in de presentielijst en 1 inhoudelijke correctie wordt het verslag goedgekeurd. 

 
4. Bestuurszaken 

a. Voorstel contactpersonen uit moderamen voor wijkdiaconieën 
Pauline licht toe dat dit bedoeld is uit interesse. Er wordt opgemerkt dat de Marcuskerk en Kerk in Laak 

ontbreken. Het moderamen zal die toevoegen. Voor het overige stemt het College van Diakenen ermee 

in. 

b. Profiel penningmeester 
Nu Willem Korteweg over enige tijd gaat stoppen als penningmeester wordt een opvolger gezocht. Er is 

nu overigens een goede vermogensbeheerder. Pauline Kuipers roept de Collegeleden op om deze 

profieltekst in de wijken te verspreiden. Jan Grotendorst suggereert het ook op te nemen in het 

Vrijwilligersbulletin. Liesbeth Timmers vult aan: en in Kerk in Den Haag.  

c. Samenstelling CBZ 
Pauline Kuipers heeft bij de CBZ aan tafel gezeten en was onder de indruk van hun kunnen. Marijke Mootz 

geeft aan dat de commissie én kundig is én een goede sfeer heeft. Zij licht toe dat alleen mevrouw 

Smeele, mevrouw Van der Niet en mevrouw Zandstra nieuw zijn.  Het College keurt deze samenstelling 

goed. Ineke Bakker zorgt dat zij een brief krijgen om hen te bedanken en succes te wensen. 
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d. Benoeming van Plony de Jong tot lid van de beheercommissie van het Fonds voor Ontwikkeling en 
Vernieuwing 

Willem Korteweg, lid van het Fonds, vertelt dat het Fonds, deels vanuit de kerkzijde en deels vanuit de 

diaconale zijde, jaarlijks gevuld wordt en dat het geld bedoeld is voor de ondersteuning van projecten die 

niet op de reguliere begroting staan. Aanvragen worden beoordeeld o.b.v. het al dan niet bestaan van  

een serieus plan is en uitstraling naar een vervolg. Vaak gaat het om muziek/theater, maar ook een 

inspiratiereis naar Londen of een grote vrijwilligersbijeenkomst. Nu is er een plan om het ook te 

verbinden met de pioniersplekken. Het is heel mooi dat er in onze kerk zo’n potje is voor nieuwe 

initiatieven. Overigens is Rik Gorter (werkzaam bij het KB) afgestudeerd met onderzoek een naar dit 

fonds. Willem stelt voor het afstudeeronderzoek naar het hele College te sturen. Liesbeth Timmers vraagt 

het hem. Het College van Diakenen stemt in met de benoeming van Plony de Jong tot lid van de 

beheercommissie van het Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing 

 
5. Diaconale zaken: netwerkbijeenkomst voor diakenen  
Jan Grotendorst licht toe dat uit de door hem gehouden inventarisatie bleek dat alleen hieraan behoefte was. 

Hij zal de bijeenkomst in elkaar zetten met hulp van Stek-projectleiders Klaas Bruins en Kees Buist. De 

genoemde aandachtsvelden komen bij de wijkdiaconieën vandaan. Voor inleiders en workshopleiders is 

gekeken naar mensen in de stad zelf. Evert-Jan Veldman komt van buiten Den Haag. 

Het doel is met  elkaar in gesprek te gaan als diakenen, predikanten en andere geïnteresseerden in de wijken. 

Het wordt komend najaar. Op een vraag van Jan hierover blijkt dat een zaterdagmorgen een goed moment is.   

Plony de Jong merkt op dat er veel mooie workshops zijn en dat het jammer is dat mensen er maar 1 kunnen 

kiezen. Die gedachte wordt gedeeld.  Jan reageert dat het doel van de bijeenkomst het netwerken is, en niet 

zozeer het volgen van een interessante workshop. Er zal ruimte komen voor 2 workshops en daarmee zal de 

bijeenkomst tot 13.00 uur duren.  

Paul van Gijzen merkt op dat er veel pastorale onderwerpen op de lijst staan en vraagt wat Jan daarmee wil. 

Pauline reageert dat het moderamen heeft gekozen voor een diaconale insteek en stelt voor de 

workshopsleider mee te geven dat ze diaconaal insteken. De scheiding tussen pastoraal en diaconaal is niet 

heel hard. Pauline geeft aan dat onderwerpen bij Jan mogen worden aangedragen en noemt als voorbeeld: 

Hoe bouw je een buurt-en-kerkhuis op? Jan maakt een mail over de keuze van thema’s om door te sturen. 

Liesbeth agendeert de netwerkbijeenkomst opnieuw voor het College van mei.  

Op de vraag van Pieter Kuipers of het ook bedoeld is voor diakenen uit de randgemeenten wordt 

bevestigend geantwoord. Het is niet bedoeld voor andere grote steden, omdat het gaat om verbinding 

tussen de wijken in Den Haag.  

Pauline bedankt Jan. 
 
6. Berichten uit de wijkdiaconieën 

- Zuidwest (Paul van Gijzen): In het kader van het Veertigdagenproject is geld ingezameld voor een 
project voor drachtige geiten in Moldavië, ter ondersteuning in het levensonderhoud van de 
allerarmsten. De voorbereidingen voor een dagje uit en vakantieweken voor ouderen lopen. Pauline 
Kuipers vraagt hoe het is met de opstart van de diaconale locatie. Paul antwoordt dat de commissie 
recentelijk is geïnstalleerd. De Sociale Supermarkt heeft nu 2 locaties, de 3e (Shalomkerk) volgt op 24 
mei. 

- Duinzichtkerk (Willemien de Vlieger-Moll): Adri Kaland heeft afscheid genomen als voorzitter van 
de Federatie van Diaconieën. De wijkdiaconie gaat steeds meer echt diaconaal werken, zoekt o.a. 
verbinding met de Paardenberg. En er wordt een bijeenkomst gepland met de diakenen van Christus 
Triumfatorkerk. 
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- Lukaskerk & ELG (Plony de Jong en Ineke Peereboom): Binnenkort is er een gezamenlijke 
vrijwilligersbedankdag. In de Lukaskerk is er elke woensdag een solidariteitsmaaltijden (viering + 
maaltijd). Die loopt heel goed. Ook het project Nieuwe vrienden loopt goed: er sluiten veel Syriërs 
en mensen uit Eritrea aan.  

- Kloosterkerk (Godert van der Feltz): De Soepbus heeft buiten gestaan. De voorzitter van het bestuur 
wordt directeur van Fonds 1818. Godert vraagt of het Sociale spreekuur niet een verdubbeling is 
met wat er is in de burgerlijke gemeente.  Ineke Peereboom antwoordt dat het bij de gemeente vaak 
alleen telefonisch is, en dat je er wel de weg moet weten. De wethouder waarschuwde overigens 
dat de gemeente steeds strenger en kwantitatiever wordt. Is samenwerking een optie? Of probeert 
de gemeente het vooral bij de kerk neer te leggen? Als dat laatste, hoe staan wij daar dan in?  

 
7. Mededelingen 

- Tandartskosten: Ineke Bakker licht toe dat € 10.000 de te verwachten kosten zijn. Dit bedrag is uit 
het reguliere budget, maar op deze manier is het beter georganiseerd. 

- Legatenfolder: Godert van der Feltz geeft dat de Kloosterkerk ook bezig is met zo’n folder. 
- Beleidsdag: Ineke Bakker licht toe: Dit is een vervolg de op vorige bijeenkomst, toen vanaf de 

werkvloer dingen op tafellopers zijn geschreven. Dat is nu omgewerkt tot thema’s, die deze dag aan 
de orde komen. Dan volgt er nog een dag met aanbevelingen.  

- Vrijwilligersfeest: Er zijn leuke workshops. Ook de vrijwilligers in de wijkdiaconieën zijn welkom. Die 
kunnen worden uitgenodigd via de wijkdiaconieën.  

- Halte: De gemeente Den Haag komt nog altijd niet over de brug. Er gaan weer fondsen geworven 
worden (Adessium en Stichting Rotterdam betalen al mee).  

- Pauline Kuipers: Na 14 jaar heeft het moderamen afscheid genomen van Betty Mol, met een etentje 
en 2 erepenningen. Als cadeau kreeg ze een waardebon van 500 euro te besteden aan een diaconaal 
project in Den Haag naar keuze. 

- Ineke Bakker: Er is een nieuw MT-lid van Stek: Henriëtte Boerma. Zij is lid van de Christus 
Triumfatorkerk en heeft gewerkt bij Adessium.  

- Ineke Bakker: In gezamenlijk overleg van moderamen Diaconie, Stekbestuur en moderamen AK zijn 
er 2 gezamenlijke werkgroepen opgericht: Communicatie en Governance. De eerste heeft gekeken 
naar een eenduidige communicatie als protestantse kerk naar buiten toe. Er is een notitie 
gescjhreven en de uitwerking wordt behartigd door de communicatiedeskundigen. De tweede heeft 
gekeken welke organen t.b.v. de organisatie Stek waarover gaat. Hier is een RASCI-tabel uit 
gekomen: een tabel waarin de verschillende verantwoordelijkheden onderscheidend zijn 
weergegeven. Dit wordt de komende tijd als leidraad genomen. Wellicht komt later een vraag naar 
een mogelijke ineenschuiving van moderamen Diaconie en Stekbestuur. Dit zal dan terugkomen in 
het College van Diakenen.  

 
8. Rondvraag en sluiting 

- Willem Korteweg heeft onlangs gesproken met collega-diaconie-penningmeesters van Amsterdam, 
Rotterdam en Utrecht. Op 7 juni is er een vervolgoverleg. Als er iets te melden valt zal hij het laten 
weten.  

- Willem Korteweg: Ook de Betlehemkerk heeft ingetekend voor de tentoonstelling 500 jaar Diaconie. 
Er wordt gekeken of er verder nog iets mee kan worden gedaan. Er is veel lof voor het boek.  

- Pieter Kuipers zit intussen in de nieuwe classis, en is van daar uit ook gevraagd om tot 2020 deel uit 
te maken van Generale Synode (zo is de Diaconie Den Haag daar nu weer vertegenwoordigd).  

Om 21.47 uur sluit Pauline Kuipers de vergadering. 


