Kort verslag van de Kleine Kerkenraadsvergadering van 22 maart 2018
Voordat de vergadering begint delen de leden van de KKR lief en leed met elkaar.
Voorzitter Jeroen Ravensbergen heet iedereen welkom en opent, met het oog op de lijdenstijd met Psalm 28. In
deze psalm speelt het aspect ‘verdiende loon’(straf) een rol terwijl in het Nieuwe Testament Jezus zijn belagers
juist vergeeft.
De voorzitter opent met gebed en we zingen: ‘Groot is uw trouw, o Heer’.
De agenda wordt vastgesteld. Het is een volle agenda er is het verzoek aan alle aanwezigen om hier rekening
mee te houden qua spreektijd.
Er zijn enkele opmerkingen n.a.v. de notulen van de vorige KKR-vergadering, o.a. dat Sandra Vletter wijkscriba
wordt van de wijk van ds. Hoftijzer. De opmerkingen worden opgetekend en de notulen worden vastgesteld.
Vanuit de Taakgroepen en Wijkraden zijn er diverse mededelingen:
- In de wijkraden is men bezig met de sectie-indeling en het toewijzen van de secties aan de ambtsdragers en
contactpersonen. Er wordt opgemerkt dat er veel ambtsdragers stoppen aan het eind van het seizoen. Er zijn
nog vragen over het ouderenpastoraat. Pastor Rixt de Graaf komt hier op een later moment in de vergadering
iets over vertellen.
- Taakgroep Erediensten (TED): De TED is bezig met praktische punten die n.a.v. de fusie nog moeten worden
geregeld. Een aantal daarvan staan als agendapunt voor deze vergadering genoteerd. Daarnaast maakt de TED
een ronde langs alle geledingen.
- Taakgroep Jeugd en Jongeren (J&J): De voorzitter van deze taakgroep geeft een toelichting op het beleidsplan.
Er wordt uitgegaan van het 5-fasenmodel van Henk Stoorvogel. De jongeren zijn enthousiast en de uitdaging zit
er nu in, hoe het plan uit te werken op een passende manier binnen het beleid van de PGR en praktisch handen
en voeten te geven. Er komt een vraag uit de vergadering of het gewenst is dat de leiding van de jeugdgroepen
een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Dit is een punt voor een volgende vergadering.
- Taakgroep Missionair: De leden van deze TG geven een toelichting op het beleids/jaarplan dat is
onderverdeeld in Verlangen, Terugkerende taken en Projecten. De taakgroep werkt vooral in projectvorm zodat
de druk op de deelnemende vrijwilligers overzichtelijk en beperkt is. Projecten zijn o.a. Alpha, Kerstwandeling,
Feestweek, Zomermarkt e.d.
- Diaconaat en Zending: Het aantal collectes na elkaar in de diensten (nu 3), zal na ongeveer een jaar worden
geëvalueerd. Ook het geven via GIVT zal na ongeveer een jaar na invoering worden bekeken.
- College van Kerkrentmeesters (CvK): Er wordt door een onafhankelijke partij onderzoek gedaan naar de
monumentenstatus van het interieur van de Maranathakerk. Dit onderzoek wordt voor een groot gedeelte
gesubsidieerd door de gemeente Katwijk.
De lijst van ingekomen en uitgaande stukken is bij het versturen van de agenda meegestuurd als bijlage. Diverse
stukken zijn doorgestuurd naar de betreffende taakgroepen. Er zijn geen op-, of aanmerkingen op de stukken.
Overige onderwerpen:
- Beroepingswerk vacature ds. I. de Graaf: De beroepingscommissie (BC) is nog niet compleet maar de
commissie krijgt mandaat om, in overleg met het moderamen, eerder benaderde personen te vragen in de BC
plaats te nemen. Het proces rond het beroep is vastgesteld en de BC kan op pad!
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- Wijknamen: Er is door het moderamen nagedacht over nieuwe namen voor de wijken. Besloten wordt om
geografisch bekende namen te gebruiken. Welke dat precies worden, wordt waarschijnlijk in mei naar de
gemeente gecommuniceerd.
- Pastor Rixt de Graaf is binnengekomen om een toelichting te geven op de zgn. ouderenwijken. Pastor Aline v.d.
Marel en Rixt de Graaf zullen de ouderen (80+) bezoeken. Dit is ‘wijkoverstijgend’ en zal zich in de loop van de
tijd uitkristalliseren. E.e.a. zal waarschijnlijk op de eerstvolgende gemeenteavond en in Licht worden
gecommuniceerd. Belangrijk aspect is dat de ouderen deel uitmaken van de wijk waarin zij wonen.
- Er wordt nog hard gewerkt aan de wijk-, en sectie-indeling en vooral de communicatie daarvan naar de
gemeente. Dit zal zo spoedig mogelijk in Licht en ook per brief naar de gemeenteleden worden
gecommuniceerd.
- Jaargesprekken: De jaargesprekken met de predikanten en de pastores zullen worden gehouden volgens de
richtlijnen van PKN/PGR. De vergadering stemt in met het memo. Een tweetal KKR-leden melden zich aan om
deel uit te maken van de werkgroep die de jaargesprekken voert.
- de onderwerpen voor de vergadering van de Grote Kerkenraad van 5 april worden vastgesteld; wijk-, en sectieindeling, beroepingswerk, renovatie Voorhof, werkwijze KKR en het procesvoorstel doopbediening.
- Er is een initiatief van gemeenteleden tot een Werkgroep Groene Kerk. Het is een initiatief ter bewustwording
duurzaamheid. Na enige discussie wordt besloten dat de werkgroep een formele status kan krijgen binnen de
kerkelijke organisatie als dit past in het beleid van de PGR en er duidelijkheid is over de zeggenschap/autoriteit
van deze werkgroep.
- Het afscheid van Pastor Maurits de Ridder zal zijn op 8 april a.s. in de dienst van 8.45 uur. Na de dienst is er in
de bovenzaal gelegenheid tot afscheid nemen.
- De vergadering stemt in met voorstellen van de TED over de bloemengroet, Stiltemomenten/Avondgebed in
de Grote Kerk en momenten waarop het Wilhelmus in/na de dienst wordt gezongen.
- De jaarplanning van de KKR wordt besproken. Er zal een aanpassing worden gedaan m.b.t. de evaluatie van de
jaargesprekken.
- Doopbediening. Na het verzoek door enkele gemeenteleden om doop door onderdompeling is er nu een
commissie (VBCD) bezig met een procesvoorstel. Hier wordt een toelichting op gegeven. Het voorstel om een
bezinnings-gemeente-avond te houden n.a.v. deze vraag over doop door onderdompeling wordt opgenomen in
het procesvoorstel. Het onderwerp zal, zoals afgesproken, met zorg worden behandeld.
- Renovatie Voorhof: De voorzitter van het CvK geeft een toelichting op de notitie die de KKR heeft ontvangen
waarin wordt gevraagd om extra budget voor nieuw meubilair in de Voorhof. Het CvK wil de renovatie graag ‘af’
maken. De notitie zal worden voorgelegd aan de GKR.
- De taakgroep Communicatie heeft aan de vergadering een startnotitie ter beschikking gesteld. Er zijn drie
leden bijgekomen.
Nadat er diverse vragen van de rondvraag zijn beantwoord sluit de voorzitter de vergadering tegen 23.00 uur af
met gebed.
Het was een (lange) vergadering waar constructief naar elkaar is geluisterd en op een positieve manier is
gediscussieerd.
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