Kort verslag van de Kleine Kerkenraadsvergadering, gehouden op 18 oktober 2018
De voorzitter heet iedereen welkom en nodigt ons uit om lief en leed met elkaar te delen.
De voorzitter leest uit Prediker 8 en gaat voor in gebed.
Nadat de agenda is vastgesteld worden de notulen van de vergadering van 19 september besproken;
Er is een enkele vraag en een aanvulling vanwege de actualiteit van het punt vacature HR (Human
Resource functionaris) bij het CvK. Deze is nog steeds vacant.
Beleid en Plannen
- De Taakgroep Vorming en Toerusting zoekt een nieuwe voorzitter. Deze taakgroep monitort,
signaleert en brengt knelpunten van andere taakgroepen onder de aandacht van bijvoorbeeld de
KKR.
- Bij de Taakgroep Jeugd en Jongeren is er een tekort aan leiding. Er wordt gesproken over de
draagkracht en de draaglast van de vrijwilligers die nu actief zijn en over hoe er (meer)
gemeenteleden betrokken kunnen worden bij de activiteiten in de diverse geledingen.
- De taakgroep Missionair, die momenteel uit twee leden bestaat, kijkt naar wat mogelijk is in het
uitdenken van activiteiten en het ondersteunen van de andere taakgroepen in het Missionair zijn.
- De Taakgroep Eredienst (TED) krijgt de vraag hoe het belang van urgente zaken, zoals bijvoorbeeld
het Nieuwe Liedboek en het gebruik van de diverse bundels in de kerken, zal worden opgepakt. Een
en ander staat in het beleidsplan en komt op de agenda van de TED.
- De jaarplannen van de taakgroepen worden vastgesteld.
Er is een verzoek binnen gekomen om ook de diensten van de Immanuelkerk en De Voorhof via beeld
en geluid uit te zenden. Het College van Kerkrentmeesters kijkt naar de mogelijkheden en komt met
een voorstel.
- Vanwege de beperkte beschikbaarheid en de diensten die staan ingeroosterd, is het vaak lastig om
de Scholendiensten in te plannen. De leden van de KKR hechten veel waarde aan de Scholendiensten
uiten het Missionaire belang hiervan. De TED en de scholen zijn in gesprek over mogelijkheden en
data voor 2019.
Ambtsdragers, Pastors en vrijwilligers.
- Er loopt een procedure rond de vacature Ouderenpastor. De commissie is met een kandidaat in
gesprek geweest maar dit is afgeketst. De vacature wordt opnieuw opengesteld.
- In Contact stond een stukje over de voortgang rond de invulling van de vacature Predikant wijk
Westerhaghe & De Hoek.
- Voor de vacature die zal ontstaan in de wijk Kleipetten is het CvK in samenspraak bezig met het
aanvragen van een solvabiliteitsverklaring. De wijkraad is bijeengekomen voor het opstellen van een
profielschets. Er wordt vanuit gegaan dat eerst de vacature Westerhaghe & De Hoek wordt ingevuld
en dan het proces voor de vacature Kleipetten in gang wordt gezet. Dit om praktische kerkordelijke
redenen.
- Het voorstel is om per 13 januari 2019 voor crisispastoraat tijdelijke ondersteuning aan te stellen.
De aanstelling van mw. Pompert loopt door tot 1 maart 2019 en er wordt nog een naam genoemd
die in de wijk Kleipetten op zowel pastoraal als organisatorisch gebied ondersteuning kan bieden. De
KKR stemt in om deze persoon te benaderen.
Huisvesting en financiën

- Het CvK deelt mee dat in het kader van de begroting 2019 flink bespaard gaat worden op Licht en
de bloemen. Zorg is er rond de vrijwillige bijdrage. In het kader van de Actie Kerkbalans gaan er twee
systemen naast elkaar gebruikt worden; leden per mail benaderen en de persoonlijk benadering.
- Het CvK is begonnen met het opstellen van een beleidsplan rond het gebouwenbeheer. Het rapport
rond de procedure van de Maranathakerk is nog niet klaar.
Mededelingen uit de diverse geledingen
- Vanuit de diverse geledingen komen mededelingen. Zo zal op 14 november een
gemeentevergadering rond Doop worden gehouden. Staat de bezinningsochtend voor de KKR nu
gepland op zaterdagochtend 19 januari’19 en wordt de opbrengst van de collecte voor Sulawesi met
ons gedeeld.
- Vanuit de wijken wordt het lopende nieuws gemeld.
- Scriba Fransien Noort heeft afscheid genomen. De taken worden voorlopig overgenomen. Er wordt
nog hard gezocht naar een eerste en tweede scriba!
Classis
Ds. Haasnoot is afgevaardigde voor de Ring Katwijk.
Ingekomen en uitgaande stukken
Er is een enkele opmerking op de ingekomen stukken.
Communicatie
- de data voor de gemeenteavond en bezinningsdag zullen naar de gemeente worden
gecommuniceerd.
Rondvraag en evaluatie
Er zijn enkele vragen en opmerkingen, vooral van praktische aard.
Het was een goede vergadering.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering af met gebed en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en
inbreng.

