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De eerste helft van het achter ons liggende jaar 2019 stond nog in het teken van het feit dat 
onze gemeente vacant was. 
 
Toch is de gemeente erin geslaagd om een gevarieerd gemeenteleven in stand te houden. 
Begin maart verwelkomden wij de tweede predikante die tijdelijk de diensten waarnam. In 
beginsel hielden de vervangende predikanten de zondagse diensten. Op hun vrije zondagen 
werden ze vervangen door onze eigen lekenpredikers en door een voormalig 
predikantenechtpaar. In deze periode werden, buiten de vakanties van de Duitse 
Internationale School in Den Haag, ook regelmatig kindernevendiensten gehouden, parallel 
aan de kerkdienst. 
We hebben een toename van het aantal bezoekers aan de kerkdienst kunnen vaststellen. 
 
We hebben 431 leden en 80 vrienden. Een kwart van onze leden is jonger dan 16 jaar. 
In 2019 bestond de kerkenraad uit 8 leden, waarvan er vier werden herkozen op de gewone 
algemene vergadering van 24-03-2019; twee leden werden nieuw verkozen en twee leden 
traden voortijdig terug om persoonlijke redenen.  
 
De belijdeniscatechisatie van het jaar ’18/’19 werd georganiseerd door een groep 
geëngageerde ouders met de steun van de tijdelijke predikanten. Op 09 juni deden hier in de 
kerk 16 jongeren belijdenis van het geloof. 
 
Ook de groepen en kringen van de gemeente, zoals de literatuurgroep, de vrouwengroep, de 
oecumenische huisgroep, evenals de tuingroep en niet in de laatste plaats de jeugdclub 
hebben de vacante periode min of meer op eigen kracht overleefd. 
 
Met de steun van een groep professionele, zeer geëngageerde organisten, maar vooral door 
het projectkoor van de gemeente konden we in de kerkdiensten opnieuw genieten van 
verschillende muzikale hoogtepunten. 
 
Ook buiten de diensten om vonden er weer talrijke concerten plaats in onze kerk, deels door 
onze organisten of parochianen, maar ook door derden die graag gebruik maken van onze 
mooie kerk. 
 
In 2019 zijn verschillende bouwwerkzaamheden voltooid. Allereerst werd het dak van het 
parochiegebouw, boven de domineeswoning, gerenoveerd. In de nazomer werd er gewerkt 
aan de toren, en vlak voor Kerst is in de kerk schilderwerk uitgevoerd aan de muur die naar 
de gemeentezaal leidt, tot aan het plafond. 
 
Ons orgelproject zal in 2020 pas echt van start gaan. In 2019 heeft er verder voorbereidend 
werk plaatsgevonden met ondersteuning van onze orgeladviseur. 
 
Op de buitengewone algemene vergadering van 10-02-19 werd dominee Thomas Vesterling 
met grote meerderheid van stemmen tot nieuwe predikant gekozen. 



Hij begon zijn ambt in onze gemeente op 01 augustus 2019 en werd officieel bevestigd in 
een feestelijke kerkdienst op 09 september 2019. Sindsdien is hij lid en tweede voorzitter 
van de kerkenraad. 
 
Met ingang van het schooljaar 2019/20 heeft onze predikant ook het onderwijs aan de 
Duitse Internationale School in Den Haag hervat. Zowel de kerkdienst aan het begin van het 
schooljaar als het kerstconcert van de school vonden weer plaats in onze kerk. 
 
De predikant zal vanaf 2020 ook deelnemen aan de voorbereidingen voor de 
Herdenkingsdag Jom Hasjoa. 
 
Ook de kledingmarkten en de kerstmarkt vonden met onverminderd succes plaats. De 
kledingmarkten en de kerstmarkt leveren niet alleen een aanzienlijke bijdrage aan de 
financiën van onze gemeente, maar zijn ook een uithangbord en een goede gelegenheid 
voor uitwisseling met onze Nederlandse buren. 


