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Geschiedenis 

Op 18 maart 2014 hebben afgevaardigden van de kerkenraden van de Leeuwendaalkerk (NGK), de 

CGK Den Haag en de Morgensterkerk (GKv) een stuurgroep in het leven geroepen om een 

gezamenlijk missionair project in de wijk Bouwlust op gang te brengen. De opdracht voor de 

stuurgroep werd als volgt omschreven: 

De stuurgroep krijgt in eerste instantie de opdracht om op zoek te gaan naar geschikte 

personen voor een kernteam dat daadwerkelijk aan de slag gaat in Bouwlust. Hierbij wordt 

in eerste instantie gezocht binnen de betrokken kerken. De stuurgroep informeert de 

kerkenraden over het verloop van het proces van werving voor een kernteam. Daarnaast zal 

de stuurgroep zo spoedig mogelijk (voortschrijdend) inzicht geven in de financiële kant van 

het op te zetten missionair project. Als het kernteam begonnen is in Bouwlust zal de 

stuurgroep de kerkenraden ook informeren over “hoe” en “waar” in Bouwlust het 

missionair project vorm krijgt. De stuurgroep zal op termijn als intermediair fungeren tussen 

het missionair project en de betrokken gemeenten, waarbij de stuurgroep een bestuurlijke 

functie en klankbordfunctie heeft voor het kernteam. 

In het najaar van 2014 werden vier personen bereid gevonden als vrijwilligers het kernteam te gaan 

vormen: Jannozien Moggré, het echtpaar Rens Snoep en Loïs Haak en Rik van der Vliet. 

Daarna werd de zoektocht ingezet naar een betaalde pionier die als trekker voor het project zou gaan 

fungeren. 

 

 

 

Samenstelling stuurgroep 

Aanvang 2016 bestond de stuurgroep uit de volgende personen: 

Gert-Jan Bakker, voorzitter, CGK 

Johan van Popta, secretaris, GKv 

Marc Verheij, lid, NGK 

Peter Strating, adviserend lid, NGK 

In de loop van 2016 kwam daar nog bij: 

Wieger Koen, penningmeester, NGK 

 

 

 

Overleg afgevaardigden kerkenraden 

De stuurgroep heeft in 2016 twee maal overleg gevoerd met afgevaardigden van de kerkenraden over 

de voortgang van hun werk, op 3 februari en op 27 september. Besproken werden de voorgenomen 

aanstelling van twee betaalde werkers in deeltijd als diaconaal/missionair pionier in het project en de 

oprichting van een stichting om het project bestuurlijk vorm te geven. Deze voorstellen werden 

ondersteund door de kerkenraden.  

 

 

 

Aanstelling diaconaal/missionair pioniers 

Per 1 november 2016 werden Rens Snoep en Martin Schep aangesteld als diaconaal/missionair 

pioniers voor een jaar, ieder voor ongeveer twee dagen per week. Martin trad toe tot het kernteam 

terwijl Loïs Haak afscheid nam. De pioniers worden gesalarieerd volgens de regelingen van het 

Steunpunt Kerkenwerk. De eerste periode van een jaar is voor de betaalde werkers en het project als 



geheel een tijd om relaties op te bouwen met werkers en bewoners in de wijk en te bezien en uit te 

proberen waar mogelijkheden liggen om het project daadwerkelijk vorm te geven.  

In een gezamenlijke dienst van de drie betrokken kerken op 6 november 2016 werden de leden van het 

kernteam en hun werk in het project aan de Heer onze God opgedragen.  

Het kernteam heeft een begin gemaakt met het beleggen van ongeveer zes-wekelijkse 

gebedsbijeenkomsten voor kerkleden en belangstellenden. De eerste daarvan vond plaats op 8 

december.  

 

 

 

Oprichting stichting Leven in Zuidwest Den Haag 

Op 17 november 2016 werd de stichting opgericht. De leden van het bestuur worden benoemd door de 

kerkenraden. Bij de oprichting en bij het einde van het jaar bestond het stichtingsbestuur uit de 

volgende personen: 

Gert-Jan Bakker, voorzitter, CGK 

Johan van Popta, secretaris, GKv 

Wieger Koen, penningmeester, NGK 

Marc Verheij, lid, NGK 

Naast zijn verantwoordelijkheid voor de stichting neemt het bestuur de taken van de stuurgroep over. 

Peter Strating fungeert als missionair adviseur van het bestuur zonder daarvan deel uit te maken. Ook 

fungeert hij als missionair begeleider van het kernteam. 

Het resterende deel van het jaar heeft het bestuur zijn activiteiten toegespitst op het bestuurlijk vorm 

geven van de stichting als werkgever van de pioniers en op het voldoen aan de vereisten om de ANBI 

(Algemeen nut beogende instelling) beschikking te verkrijgen.  

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werk, maar alleen een vergoeding 

voor daadwerkelijk gemaakte onkosten. 

 

 

 

Andere 

In de loop van 2016 werd door de stichting Groot Den Haag het bedrag van € 20.000 overgedragen 

aan de stichting Leven in Zuidwest om het project financieel te ondersteunen. Naast de toegezegde 

bijdragen van de ondersteunende kerken zijn extra bijdragen en giften noodzakelijk. Het bestuur zal 

geldwervingsactiviteiten starten zodra de ANBI beschikking verkregen is. 

 

 


