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Belangrijkste thema’s
Na gesprekken tussen moderamen en predikanten, en later in de Kleine kerkenraad, zijn twee thema’s
op de kaart gezet, waaraan de kerkenraad aandacht wil besteden. Dat zijn ‘rouw en pijn’ naar
aanleiding van onder andere de kerksluitingen en fusie en ’vrijwilligers’ in verband met de moeite om
vrijwilligers te vinden voor veel vacatures. Dit keer discussiëren we over vrijwilligersbeleid. Het is
belangrijk informatie vanuit de wijkraden te krijgen. De vraag aan de wijkraden is hierover na te denken
en diverse vragen te beantwoorden, zodat leden gericht benaderd kunnen worden om
vrijwilligerswerk te doen. Bijvoorbeeld: Wat heb je nodig om vrijwilligerswerk te kunnen doen? En, wat
houdt mensen tegen om taken op te pakken? Wat motiveert? De te stellen vragen zullen worden
geformuleerd, de uitkomsten van de inventarisatie zijn basis voor het opstellen van een visie en een
plan.
Doopvormen
Rond het onderwerp “doopvormen” worden de komende tijd gesprekken met diverse doelgroepen in
de gemeente gehouden. Van hieruit kan in een volgende stap gemeentebreed worden ingegaan op
vragen en in gesprek worden gegaan. Dit zal resulteren in een voorstel aan de kerkenraad. Als tijdslijn
wordt medio april als besluitmoment aangehouden, mede vanwege het moment van het afleggen van
geloofsbelijdenis.
Vacature Ouderenpastoraat
De selectieprocedure is in de eindfase beland. Hopelijk komt er op korte termijn goed nieuws.
Beroepingswerk wijk Westerhaghe & De Hoek
Het beroepingswerk is gaande, de beroepingscommissie is nog steeds op pad, echter nog zonder
resultaat. Er zal in de diensten voorbede worden gevraagd voor het beroepingswerk, in Contact zal
informatie worden gegeven over het verloop.
Ambtsdragers en vrijwilligers
 Intrede en bevestiging ds. Hoftijzer in Rijswijk NB is op 20 januari 2019;
 Br. P. (Peter) Schreve wordt tot ouderling met een bijzondere opdracht (vz wijkraad Kleipetten)
benoemd;
 Br. B. (Bram) Breebaart wordt benoemd tot scriba van de kerkenraad. We zijn dankbaar, dat
deze vacature na een lange zoektocht zal worden ingevuld;
 Floor van Tilburg wordt lid van de Taakgroep Erediensten. Aat Wim Maat blijft nog twee jaar
aan;
 Taakgroep Jeugd & Jongeren: voor de jeugdclubs zijn nieuwe vrijwilligers gevonden. Ook de
zondagschoolleiding is versterkt met nieuwe mensen;
 ds. Meek spreekt zijn bewondering uit voor de mensen die in de secties in de Wijk
Frederiksoord & de Bloem hun werk doen. Het boekje van Margriet van der Kooij wordt
gebruikt voor de vorming en toerusting van de wijkraadsleden. Binnenkort is er een
bijeenkomst voor de contactpersonen;
 Ds. v.d. Ende heeft het laatste gesprek (van de 170) gevoerd in het kader van kennismaking en
buurtpastoraat en dit als positief ervaren. In deze wijk zal worden stilgestaan bij wat er leeft
rond de kerksluiting; op 23 maart wordt er een wijkmiddag georganiseerd;
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De Kleine Kerkenraad bestaat uit ambtsdragers vanuit elk van de 5 wijken, de predikanten, moderamen en
een vertegenwoordiger van het College van Kerkrentmeesters, van het College van Diakenen en van elk van de
Taakgroepen.
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Er is een opvolger voor Mariska Ravensbergen gevonden, die het secretariaat van de wijkraad
Oude Hart Noord zal overnemen;
Met de predikanten en kerkelijk werkers worden jaargesprekken gevoerd door een speciale
commissie. Een eindverslag met belangrijkste bevindingen wordt de volgende keer besproken;
Er zijn dringend nieuwe mensen nodig voor de Taakgroep Missionair;
De leden van de kerkenraad en pastoraal bezoekers hebben een Bezinningsochtend op
zaterdag 19 januari 2019, er zijn bijna 40 aanmeldingen;
Het rooster van aftreden 2019 van de ambtsdragers wordt behandeld, de vraag wordt gesteld
welke ambtsdragers een langere termijn zullen dienen.

Maranathakerk
Het definitieve adviesrapport van Het Oversticht over mogelijke bestemmingen van de Maranathakerk
is ontvangen. Het rapport wordt naar de burgerlijke gemeente Katwijk gestuurd. Er komt een
samenvatting, die naar de gemeenteleden kan worden gecommuniceerd.
Immanuëlkerk
Door het College van Kerkrentmeesters is een voorstel geschreven “Een Kerk(gebouw) voor de
toekomst”. Voorafgaand aan groot onderhoud wordt eerst de tijd genomen om na te denken over
inzet en de toekomst van het gebouw, dat hangt vooral samen met de vraag hoe we in de toekomst
gemeente willen zijn en wat daar voor nodig is. Er zal een werkgroep worden geformeerd.
Overige mededelingen
 School(thema)diensten: in het rooster van 2020 wordt, na overleg met de PCBO, een
aanpassing gedaan zodat alle scholen aan de beurt komen op 2 achtereenvolgende zondagen
in februari;
 Kerkbalans 2019: er hebben al ruim 600 leden via de mail toegezegd;
 Wijk Oude Hart Noord: er is in de wijkraad gesproken over pijn en rouw, die in de wijk bestaat;
ook is gesproken over hoe om te gaan met gemeenteleden, die niet betrokken willen zijn bij
de gemeente en ook de gemeente niet financieel steunen in haar werk.
 Er is een intentie voor een nieuw wetsvoorstel waarbij giften boven 15.000 euro openbaar
moeten worden gemaakt. We zullen hiertegen, met beroep op privacy, bezwaar indienen;
 Het koor Laudamus vraagt of er op regelmatige basis medewerking kan worden verleend in
diensten in de Grote Kerk. Hier is de Taakgroep Erediensten mee bezig.
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