
Vanuit de Algemene Kerkenraad 

Op 12 april stond een groot deel van de vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) in het teken 

van jeugdwerk en formatie. Miriam Bierhaus deelde namens de groep jeugdwerkers de visie op het 

jeugdwerk. De jeugd is  volwaardig lid van de gemeente, maar heeft wel een voorbeeldfunctie nodig 

en soms ook hulp. Belangrijk hierbij is om je in te leven in de leefwereld van de ander en dat je een 

geleefd geloof hebt. Er wordt een kloof ervaren tussen de jeugd en de volwassenen; er wordt een 

grotere betrokkenheid vanuit de volwassenen verwacht. We verliezen onderweg een aantal 

jongeren. Bij de doop is door de gemeente aan het kind beloofd dat hij of zij geholpen zal worden. 

Komt dat voldoende uit de verf? Wordt er in de wijkgemeenten naar jonge ouders geluisterd? Er ligt 

een mooie basis en goede plannen. De AK is dankbaar voor de mensen die hier de schouders onder 

zetten. In de voorgenomen besluiten ligt een kans om met andere gezichtspunten naar de 

samenwerking te kijken. Neem de jeugd mee in het samen werken, maak een nieuwe creatie met de 

jeugd samen zonder kleur te verliezen. Ontzorg hierbij de jonge gezinnen zoveel mogelijk en zorg er 

voor dat het geen gescheiden werelden zijn. De AK doet een appèl op de 3 wijkkerkenraden om hier 

werk van te maken in de komende transitieperiode van 1,5 jaar. 

Nieuwe, strakkere solvabiliteitsregels van de landelijke PKN maken het nu en in de toekomst lastiger 

om predikanten in vaste dienst te nemen. Op basis van deze regels en de vacatures in de 

wijkgemeente Goede Herder en Oosterlicht heeft de AK besloten het contract van jeugdwerker 

Miriam Bierhaus te verlengen tot 1 juni 2023 met een uitbreiding van 8 naar 12 uur per week. 

Daarnaast is het contract van pastor Marjon Bosch uitgebreid naar 20 uur per week voor de periode 

tot 15 april 2024. Voor het beroepen van 1 (of 2 deeltijd) predikant(en) PG Huizen breed met een 

totale vaste contractruimte van 32 tot 40 uur per week kan een PG Huizen brede 

beroepingscommissie voorbereidend werk starten. Goedkeuring vanuit de landelijke PKN dient 

echter nog wel te worden verkregen voordat het formele beroepingswerk van start kan gaan. 
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