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Kort verslag van de Kleine Kerkenraadsvergadering van 18 april 2018 
 
Geestelijk delen en gebed 
Enkele leden van de KKR delen persoonlijke zaken. 
De voorzitter opent de vergadering met Hebr. 12. Hij legt hierbij de nadruk op de les die we hieruit leren: ‘Laten 
we de blik gericht houden op Jezus’. Hoe gaan we hier mee om in onze tijd met het oog op de huidige normen 
en waarden. hierna gaat hij voor in gebed. 
 
De agenda wordt vastgesteld en de notulen en besluiten van de vorige vergadering, vastgesteld.  
 
Vanuit de wijken en geledingen komt naar voren dat alle wijken naarstig op zoek zijn naar ambtsdragers en 
contactpersonen om alle secties te kunnen bedienen. Wijk Westerhaghe & De Hoek is tevens op zoek naar een 
voorzitter en een scriba. De sectie-indeling en de koppeling aan ambtsdragers en contactpersonen begint nu 
vorm te krijgen. 
 
Taakgroep Eredienst licht het jaarplan toe. De beperkte capaciteit van de tijdelijke locatie Visser ’t Hoofd komt 
ter sprake en er wordt naar de werkgroep Ontmoetingsdienst gecommuniceerd dat er de hand wordt gehouden 
aan het maximum aantal toegestane kerkgangers. Dit i.v.m. de veiligheidseisen.  
 
Taakgroep Pastoraat geeft aan dat er gestart is met de pilot Buurtpastoraat (BP). Dit proces wordt gevolgd en 
waar nodig aangepast. Ervaringen zullen worden gedeeld zodat het BP na de zomervakantie ook in de andere 
wijken goed op gang kan komen.  
 
Taakgroep Vorming en Toerusting heeft een enquête uitgevoerd onder ouders van basisschoolkinderen om te 
ontdekken waar zij behoefte aan hebben bij de geloofsopvoeding. Daarnaast worden er bijeenkomsten voor 
ouders en kinderen georganiseerd.  
 
Vanuit de taakgroep Communicatie komt de aankondiging dat er enkele wijzigingen plaatsvinden m.b.t. de 
communicatiemiddelen (zoals de website en Contact) i.v.m. de nieuwe wet op de privacy(AVG). 
 
De vergadering wordt door een afgevaardigde van het College van Kerkrentmeesters (CvK) op de hoogte 
gebracht van de situatie rond de monumentenstatus van de Maranathakerk; er is door de gemeente Katwijk een 
subsidie toegekend om de herbestemming van de Maranathakerk te bestuderen. Een onafhankelijk bureau zal 
het onderzoek gaan doen. De uitkomst zal aan de gemeente Katwijk worden voorgelegd. 
De solvabiliteitsverklaring is binnen. Dit betekent dat de financiën zijn goedgekeurd en het beroepinswerk kan 
beginnen. De jaarrekening wordt voorgelegd aan de gemeente en komt ter inzage op het Kerkelijk Bureau. 
 
Bij de ingekomen- en uitgaande post zijn de meeste stukken vooraf verstuurd en afgehandeld. De 
Keuzecommissie geeft aan nog steeds op zoek te zijn naar een 1e scriba, bij voorkeur van (oud) Hervormde 
huize.  
 
Bij het punt Huisvesting, financiën, personeel en organisatie komen diverse punten aan de orde. Zo wordt 
medegedeeld dat de beroepingscommissie bijna compleet is en geïnstalleerd kan worden, er behoefte is aan 
invulling van de predikantsvacature als de tijdelijke aanstelling van de waarnemend predikant in juni stopt.  
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De KKR stemt in met de voordracht van de nieuwe wijkscriba voor de wijk Kleipetten en stemt ook in met de 
wijknamen Oude Hart Noord, Westerhaghe & De Hoek, Centrum & Oost, Kleipetten en Frederiksoord & De 
Bloem. 
De vergaderavond van de KKR wordt vastgesteld op donderdagavond i.v.m. het Avondgebed in de Grote Kerk op 
woensdagavond. 
 
De voorbereidingscommissie is bezig met het voorbereiden van een gemeenteavond rond de doop. Het gaat 
hier in eerste instantie om een informatieve, en bezinnende avond waarin bijvoorbeeld de geschiedenis en 
vormen van doop worden geschetst. 
 
De KKR kijkt terug op de vergadering van de Grote kerkenraad. Het punt van de renovatie van de Voorhof was 
hierbij een gevoelig punt. Complimenten waren er voor de voorzitter van het CvK en de voorzitter van de 
vergadering vanwege hun positieve houding tijdens de vergadering. 
  
Bijna aan het einde van de vergadering gekomen wordt er gesproken over wat er naar de gemeente 
gecommuniceerd moet worden en hoe.  
Daarna volgt de rondvraag. 
 
Tot slot sluit de voorzitter de vergadering af met gebed en wenst een ieder wel thuis.  
 

 


