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Kort verslag van de Kleine Kerkenraadsvergadering van 14 februari 2018. 
De vergadering is vanwege het vooraf bezochte Vesper om iets na 20.00 uur begonnen. 
 
Voorzitter Jeroen Ravensbergen heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
Nadat Lief en leed is gedeeld leest hij Jesaja 58 vanaf vers 6 en gaat voor in gebed.  
 
De agenda wordt, met een enkele opmerking, vastgesteld. 
De notulen en besluiten van de vorige vergadering worden besproken.  
De werkwijze van de KKR wordt kort besproken. Het moderamen gaat de voorgestelde werkwijze verder 
uitwerken. Een aandachtspunt is transparantie en communicatie. Deze punten hebben de aandacht van het 
moderamen. Met nog enkele aanvullingen worden de notulen vastgesteld. 
 
Taakgroepen/geledingen 
De Taakgroep Eredienst is in gesprek met de Boeketdienstcommissie en de Taakgroep Jeugd en Jongeren over 
meer samenwerking. 
De Taakgroep Jeugd en Jongeren is benadert tieners voor input van de Tienerdienst. 
Taakgroep Missionair is op zoek naar leden en wil projectmatig gaan werken. 
Vorming en Toerusting gaat 4 avonden organiseren voor alle geledingen die onder deze taakgroep vallen, over 
geloofsopvoeding. Het thema dat de Taakgroep V&T voorstelt kan wellicht ook gebruikt worden als 
huisbezoekthema voor het volgende seizoen. 
Diaconaat en Zending Linda Meier heeft vanwege gezondheidsredenen ontheffing uit het ambt gevraagd. 
Het College van Kerkrentmeesters geeft een stand van zaken rond de renovatie van de Voorhof; voor alle 
gebruikers is alternatieve ruimte gevonden. De diensten worden in het schoolgebouw van Visser ’t Hooft 
gehouden en de kinderactiviteiten in de Wilhelminaschool. Vergaderingen worden in Het Centrum gehouden. 
Op 21 februari vindt op de gemeenteavond de presentatie van de renovatie plaats. Van de Actie Kerkbalans is 
nog maar een kwart binnen. 
Wijk Zuid is bezig met de sectie-indeling.  
De Werkgroep PGR is bezig met de inzet van de pastores Aline v.d. Marel en Rixt de Graaf als ouderenpastores 
in de gemeente.  
 
Ingekomen en uitgaande stukken 
Er is een brief van een gemeentelid binnengekomen. Het moderamen heeft een concept reactie geschreven die 
door de vergadering positief wordt ontvangen.  
 
Jaarplannen van de Taakgroepen 
De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor het werk van de Taakgroepen met betrekking tot de jaarplannen. 
Door het proces rond de fusie is de vergadering niet aan het bespreken van de plannen toe gekomen. Dit zal in 
de komende vergadering worden goed gemaakt. Er worden diverse praktische zaken besproken waarbij de 
beleidsouderling toezegt de taakgroepen te willen ondersteunen bij het opzetten van de jaarplannen voor het 
volgende jaar.  
 
Huisvesting, financiën, personeel en organisatie 
Beroepingsprocedure: er zijn namen ingediend voor de beroepingscommissie. Hiervoor is een lijst opgesteld die 
zo evenwichtig mogelijk van samenstelling is. De werkgroep gaat de mensen van de lijst benaderen.  
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Ds. v.d. Ende gaat als consulent met de mensen die toezeggen om de tafel zitten met de profielschets die is 
opgesteld en de ‘handleiding’ van de PKN. De beroepingsprocedure wordt besproken. 
Wijkindeling: Er wordt gesproken over een voorstel van ds. Meek en ds. Hoftijzer over een praktische indeling 
op de grens van wijk Zuid en West. Het voorstel wordt vastgesteld.  
Er zijn diverse ideeën over nieuwe namen voor de wijken. De vergadering is het eens dat algemene wijknamen 
toegankelijker zullen zijn met het oog op het buurtpastoraat; praktisch en duidelijk. Het moderamen neemt dit 
mee en komt met een voorstel.  
De jaarplanning van de KKR wordt besproken. Hierbij worden enkele opmerkingen gemaakt die zullen worden 
verwerkt. 
Het afscheid van pastor Maurits de Ridder wordt besproken. De wijkraad en het moderamen zullen de 
organisatie op zich nemen. 
Preekvoorziening: Dhr. D. de Jong wil de preekvoorziening gaan verzorgen. Er wordt waardering uitgesproken 
voor het werk dat de huidige preekvoorzieners en Het kerkelijk Bureau tot nu toe hebben verricht en de KKR is 
blij dat er een opvolger is.  
Jaargesprekken: Elk jaar worden met de predikanten en pastores Jaargesprekken gehouden. Het doel en de 
procedure worden besproken. Het moderamen neemt de werkwijze die aan oud-Hervormde zijde werd gebruikt 
ter bespreking mee en komt hierop terug. 
Op 21 februari wordt in De Voorhof een gemeentevergadering/avond gehouden. Het project van de Taakgroep 
J&J wordt gepresenteerd en er is de presentatie over de renovatie van De Voorhof.  
 
Doopbediening 
Aanleiding voor dit onderwerp is het verzoek van doop door onderdompeling. Er volgt een discussie over het 
tempo waarin dit onderwerp in de gemeente besproken kan worden. Daarbij spelen diverse aspecten een rol; er 
is rust nodig nu de fusie een feit is. Er moeten nog zaken goed op de rails worden gezet en die hebben onze volle 
aandacht nodig. Doop door onderdompeling is een gevoelig punt bij een deel van de gemeenteleden. We 
moeten met dit onderwerp verstandig en met liefde omgaan. De vergadering is het er over eens dat dit 
onderwerp zorgvuldig en vanuit en met de gemeente moet worden besproken. Het is een proces dat tijd kost en 
waarbij de geschiedenis van de doop, de diverse vormen van doop en de inhoudelijke betekenis aan bod 
moeten komen.  
 
Communicatie 
De communicatie-ouderling vertelt dat er is gekeken naar het Beleidsstuk Communicatie en dat er gesprekken 
zijn met mensen van diverse Taakgroepen. Er wordt gewerkt aan een jaarplan en op de volgende vergadering zal 
er een Startnotitie zijn. De jaarkalender wordt bekeken en er wordt gekeken naar de nieuwe Privacywet.  
 
In de Rondvraag komen diverse zaken naar voren waarop kort antwoord kan worden gegeven, worden 
meegenomen naar de betreffende Taakgroep of op de agenda komen van een volgende vergadering. 
Positieve opmerking is dat de vergadering in een prettige sfeer is verlopen; er wordt met respect naar elkaar 
geluisterd en tegen elkaar gesproken.  
 
De voorzitter sluit om even voor half elf de vergadering af met gebed.  


