Kort verslag van de kleine kerkenraad van 19 september 2018 in De Voorhof
Lief en leed
Enkele leden delen lief en leed. Ook wordt de zorg gedeeld over het gebrek aan vrijwilligers.
Opening
De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Genesis 2:15 e.v. en gaat voor in gebed.
Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Notulen en besluiten KKR
De notulen van 21 juni 2018 worden na een kleine wijziging vastgesteld.
Beleid en plannen
- Memo Concretisering doelen 2018/2019 Beleidsplan
Samen met de taakgroepen en de colleges wordt gewerkt aan de uitwerking van de punten uit het beleidsplan.
Een aantal punten moeten nog worden uitgewerkt.
- Uitgangspunten begroting
Uitgangspunt voor de begroting is het beleidsplan. Huisvesting en personele zaken zijn hierop een uitzondering.
De taakgroepen worden uitgenodigd om de jaarplannen op zeer korte termijn in te dienen (incl. benodigd
budget). De toezegging van een extra pastoraal medewerker vanuit de reserve blijft staan zoals beloofd.
- Jaarplannen en concept begroting Taakgroepen en Colleges
Gevraagd wordt de jaarplannen kort en krachtig te houden. Doel is om het format te veranderen voor het
volgende jaar.
- Jaarplanning Kerkenraad PGR
Er zijn slecht twee reguliere GKR vergaderingen gepland. Voor inhoudelijke onderwerpen worden extra
vergaderingen gepland. Communicatie is een punt van aandacht.
Binnenkort staat een overleg gepland van het MR met het pastoresteam.
- Oplegnotitie Jeugddiensten 2019 e.v.
De KKR stemt in met het voorgestelde programma voor de diensten die betrekking hebben op de jeugd.
- Bezinningsdag 13 oktober 2018
Vanuit het pastoresoverleg wordt input geleverd voor de Bezinningsdag in samenspraak met de TG Erediensten
en Pastoraat.
Buurtpastoraat
Invoering van buurtpastoraat is een proces dat tijd kost en een lange adem nodig heeft. Het gaat bij
buurtpastoraat ook om concrete dingen, elkaar helpen en laten merken dat er iemand is die van je houdt.
Er ontstaat een discussie of we het breed moeten trekken buiten de kerkelijke gemeente. We maken de
beweging uit nood (gebrek aan ambtsdragers). Nemen we, door mensen buiten de gemeente erbij te betrekken,
niet teveel tegelijk op ons.
Personeel
- Beroepingswerk
Geen informatie behalve dat men 'onderweg' is.
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- Voorgenomen beroep ds. Hoftijzer: Geen nieuws te melden.
- Vacature ouderenpastoraat: De selectiecommissie gaat aan de slag met de binnengekomen reacties.
- Memo ambtsdragers bij rouw- en trouwdiensten: Als kerk hebben we geen verantwoordelijkheid voor
activiteiten bij verhuur aan iemand van buiten de gemeente maar kunnen we van tevoren besluiten activiteiten
niet toe te staan. Bij twijfel heeft het moderamen mandaat om te beslissen. De beleidsouderling gaat de
bestaande procedure bekijken en bewaken.
Bij rouwdiensten is het prima als er een pastoraal bezoeker aanwezig is in plaats van een ambtsdrager.
- Verantwoording diverse aanstellingen: Er zijn geen vragen naar aanleiding van het memo over de invulling van
de diverse aanstellingen (ouderenpastor en tijdelijke vervanging pastoraat wijk Westerhaghe & De Hoek).
- Vacature scriba kerkenraad: Met twee personen vinden concrete gesprekken plaats en mogelijk kunnen er op
korte termijn één of twee personen worden voorgedragen. Maandag a.s. komt de keuzecommissie weer bij
elkaar.
- Verzoek ds. I. de Graaf, ambtsdragers DSV: Naar aanleiding van het verzoek voor een afvaardiging tijden de
viering van het HA neemt de beleidsouderling contact op met ds. De Graaf om navraag te doen naar de
bedoeling.
- Verzoek ontheffing uit het ambt door:
Corien van Starkenburg wijkscriba van wijk Kleipetten
Fransien Noort, scriba Kerkenraad
Johan van de Scheur en Adri van Dommelen, ouderlingen wijk Westerhaghe & De Hoek.
Hans Heemskerk, ouderlijk wijk Centrum Oost
De kerkenraad stemt in met deze verzoeken.
- Tijdelijke ontheffing uit het ambt: Kees van Delft voorzitter taakgroep Communicatie
De kerkenraad stemt in met de tijdelijke ontheffing.
Het moderamen gaat met de overige leden van de taakgroep in gesprek tijdens het volgende moderamen.
- Voordracht en bevestiging nieuwe diaken Jan vd Vijver: Met de voordracht van Jan van de Vijver wordt
ingestemd. Volgende vergadering van de KKR wordt aandacht besteed aan de omvang van het College van
Diakenen. De bevestiging vindt plaats op 30 september om 10.30 uur Immanuëlkerk. Naast deze diaken worden
nog een aantal ambtsdragers bevestig waarvan de namen in juni al bekend zijn gemaakt.
- Verzoek Peter van Rossum: Er is een verzoek van stagiair Peter van Rossum om zijn stage bij ons te mogen
voortzetten. Het advies van de predikanten is positief. De KKR gaat akkoord en dit wordt door de predikanten
verder opgepakt.
Huisvesting en financiën
- Renovatie De Voorhof, financiële verantwoording: De kosten van de verbouwing zijn binnen het budget
gebleven. Op 8 september is de opening geweest. Deze werd door veel mensen bijgewoond.
- Maranathakerk: Er is een aantal keer met de burgerlijke gemeente gesproken over de verschillende facetten
rondom de Maranathakerk. Vorige week zijn alle stukken ingediend. Er zijn bezichtigingen geweest door
belangstellenden
Doopbediening
Er wordt een datum gepland met de commissie. Er komt een aparte gemeentevergadering over dit onderwerp.
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Mededelingen uit de diverse geledingen
Wijk Oude Hart Noord
Het werk is gestart, de wijkfolders zijn rondgebracht. Er vindt inventarisatie plaats wie geïnteresseerd is in
huisbezoek of wijkbijeenkomsten.
Overige wijken: Geen mededelingen.
Taakgroep Erediensten: De taakgroep is bezig geweest met de data voor de scholendiensten en met het
Jaarplan. Verder is het Laurentius kerkkoor opgeheven in verband met het vertrek van de dirigent.
Taakgroep Pastoraat: Geen bijzonderheden.
Taakgroep Jeugd & Jongeren: Er is een inventarisatie onder vrijwilligers met de vraag aan welke leeftijdsgroep
men leiding wil geven. De taakgroep gaat wel prioriteiten stellen in verband met het gebrek aan leiding.
Wat opviel: Er stonden drie activiteiten in Licht die niet onder de verantwoordelijkheid van de kerk vallen: Kamp
Leusden, Kamp Oekraïne en Handen Wapperen.
Taakgroep Missionair: Er heeft zich iemand aangemeld voor de organisatie van de kerstwandeling.
De taakgroep is een goed gesprek geweest met het CvK en het Fridays Café.
Overige taakgroepen: Geen mededelingen en/of niet aanwezig.
College van Kerkrentmeesters: Het CvK gaat nadenken over de uitvoering van Kerkbalans
Ingekomen en uitgaande stukken (ter kennisname)
De nagekomen uitnodiging voor de nieuwe ring Katwijk wordt alsnog rondgestuurd naar de KKR. Dit punt komt
voortaan met regelmaat op de agenda.
Evaluatie vergadering
Verzetten van de vergadering naar een andere dag is niet wenselijk. Als de preses verhinderd is, kan de
predikant als vervanger optreden. Omdat dit de eerste vergadering van het seizoen is, is hiervoor niet gekozen.
13. Rondvraag
Scriba: Er is een verzoek binnengekomen om op Israëlzondag (7 oktober) het tijdschrift van Christenen voor
Israël in de kerk neer te leggen voor belangstellenden. De voorzitter neemt de info mee om door te lezen.
Mariska: Hoe kan het dat het toilet in de Maranathakerk kon worden gebruikt? Hiervoor is (per abuis)
toestemming gegeven, maar de betreffende persoon deed dit ter goeder trouw.
Wout: Er is mogelijk een kandidaat voor de HR-functie. De naam wordt t.z.t. rondgestuurd
14. Sluiting
De preses sluit af met een gebed uit het Groot gebedenboek.
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