
Kort verslag Kleine Kerkenraad PGR 18 januari 2018                                  1-2 

 

 
KORT VERSLAG VAN DE KLEINE KERKENRAAD VAN DE 

PROTESTANTSE GEMEENTE RIJNSBURG, GEHOUDEN OP 18 JANUARI 2018 

 

(Geestelijk) delen en gebed 
De nieuwe preses (Jeroen Ravensbergen) leest uit Jacobus 3 en reflecteert over dit Schriftgedeelte met 
betrekking tot zijn nieuwe rol. Daarna gaat hij voor in gebed. 
  
Vaststellen agenda 
De samenstelling van de hoorcommissie wordt aan de agenda toegevoegd. 
 
Notulen en besluiten KKR  
Deze worden onverkort overgenomen. 
 
Ingekomen en uitgaande stukken 
19-12-2017 Mail classis m.b.t. afvaardiging 
Per 1 mei gaat de classis over in Ring Katwijk. Ds. Haasnoot en ds. Hoftijzer blijven 1e en 2e afgevaardigde tot de 
classis wordt opgeheven. Ds. Haasnoot blijft daar in het tijdelijke moderamen tot eind 2018 de nieuwe Classis 
Zuid-Holland Noord is gevormd. 
 
05-01-2018 Mail classis m.b.t. consideraties 
De vergadering stemt in met de genoemde consideraties. De Classis wordt hiervan op de hoogte gesteld. Het 
gaat om punten om de onderlinge solidariteit met zwakkere gemeenten te bevorderen. 
 
Taakgroep Erediensten: Rooster van diensten en oplegnotitie  
Het voorstel om op bid- en dankdagen één ochtenddienst in de Grote Kerk en één avonddienst in de 
Immanuëlkerk wordt aangenomen. Vespers in de lijdenstijd kunnen zo ook op biddag doorgaan. 
Herdenkingsdienst overledenen: Er wordt voorgesteld om ’s ochtends en ’s middags een dienst te houden. De 
kerkenraad stemt hiermee in. De notitie over de Stillevendienst wordt later besproken. 
 
Samenstelling hoorcommissie -samenstellingscommissie. 
De samenstellingscommissie komt volgende keer met een voorstel voor de leden hoorcommissie. Er is nu een 
aantal kandidaten en mogelijke vervangers.  
 
Bezinning invulling kleine kerkenraad(KKR) 
Preses leidt dit onderwerp in. De grote kerkenraad(GKR) is eindverantwoordelijk, maar praktisch gezien ligt veel 
werk bij de kleine kerkenraad. Vraag is hoe kunnen we dit zo invullen zodat iedereen optimaal zijn of haar taak 
kan doen? Er wordt daarom in groepjes over een aantal vragen gediscussieerd. Deze hebben betrekking op:  

 de roeping van de kerkenraad;  

 of men zichzelf op de juiste plek voelt zitten en daar zijn of haar werk kan doen; 

 de functie van de kleine kerkenraad; 

 met welke cultuurverschillen uit onze vorige gemeentes we te maken hebben. 
 
Uit de discussie kwam een groot aantal punten naar voren, waaronder:  

 het missen van een pastoraal deel in de KKR;  

 het belang van geestelijk delen in de KKR(elkaars zorgen en gebed); 

 de communicatie tussen KKR en gemeente (luisterend en sturend); 

 dat de wijkraden de oren en ogen van de gemeente zijn; 

 de GKR log en groot is; 

 de rol en het mandaat van taakgroepen; 

 de communicatie met en door het moderamen;  



Kort verslag Kleine Kerkenraad PGR 18 januari 2018                                  2-2 

 

 de rol van de predikant in de KKR-vergadering. 
 
Het mag duidelijk zijn dat veranderingen niet in één keer zullen plaatsvinden. We moeten de vorm van 
vergaderen en besturen weer opnieuw uitvinden. 
Voorgesteld wordt om gezamenlijk een lied te zingen in de vergaderingen en de opening te laten rouleren onder 
de leden. 
 
Rondvraag   
Er wordt om een toelichting gevraagd bij het besluit om dooprolstickers en doopkaarten anders te vervaardigen. 
Dit komt terug in de volgende vergadering. 
De tellingen van bezoekers in de kerkdiensten blijven zoals het is. 
Hoe de jaargesprekken met predikanten worden geregeld komt de volgende vergadering aan de orde. 
 
Sluiting   
De preses sluit de vergadering met gebed. 


