
Kort verslag van de Kleine Kerkenraad van 21 juni 2018  
 
Lief en Leed 
Enkele leden van de Kleine Kerkenraad delen lief en leed. 
 
Opening 
Voorzitter Jeroen Ravensbergen opent de vergadering met een lezing uit Filippenzen 4 en gebed.  
 
Vaststellen agenda 
De agenda wordt op een paar punten aangepast. Zo wordt het evalueren van de 
Gemeentevergadering toegevoegd.  
 
Notulen en besluitenlijst 
De notulen van de Kleine Kerkenraadsvergaderingen van 17 mei en 7 juni worden na enkele 
opmerkingen vastgesteld.  
 
Geledingen 
Vanuit de wijken komt vooral het bericht dat er vacatures zijn. Het is niet mogelijk om alle secties te 
bemensen en veel ambtsdragers, pastoraal bezoekers en contactpersonen gaan alleen op pad.  
Wijk Noord Oude Hart heeft behalve de predikantsvacature ook de vacatures wijkscriba en  
voorzitter. 
De Taakgroep Eredienst heeft de vraag ontvangen of het mogelijk is om een foto van een 
overledenen te tonen bij het afkondigen van overlijden. Dit is om praktische redenen afgewezen. De 
verschillende vormen van Avondmaalsviering zoals ze nu bestaan zullen zo blijven. Ook bij de TED zijn 
vacatures. 
Taakgroep Pastoraat is bezig met het samenstellen van de huisbezoekfolder voor het volgende 
seizoen. Het thema wordt ‘Hoop’.  
De Jaarplannen van de Taakgroep Jeugd en Jongeren zijn vastgesteld en er is een inventarisatie van 
de clubleiding gedaan. Hier zijn veel vacatures. Het onderwerp van het volgende Project van de Jeugd 
wordt voorgelegd. Zodra dit officieel is aangenomen wordt dit ook bekend gemaakt. 
Taakgroep Missionair maakt zich zorgen over alle vacatures, vooral die bij de clubleiding voor de 
jeugd. De taakgroep heeft gesproken met de commissie ‘Groene Kerk’ over de naam, de doelstelling 
en de communicatie naar de gemeente. 
De workshop ‘Hoe bidden met kinderen?’ van de Taakgroep Vorming en Toerusting krijgt volgend 
seizoen een vervolg. 
De Taakgroep Communicatie heeft diverse actiepunten, waaronder de communicatie naar de 
gemeente en de verspreiding van Contact. Ook deze taakgroep kan nog mensen gebruiken. 
De diaconie is bezig om een ‘takenboek’ te maken zodat voor (nieuwe) diakenen duidelijk is wat de 
taken zijn. 
Het College van Kerkrentmeesters laat weten dat de renovatie van De Voorhof voorspoedig verloopt 
en de opening gepland staat in combinatie met de Startweek, begin september. 
Op 8 september zal er voor alle ambtsdragers, pastoraal bezoekers en contactpersonen en 
bezinningsdag zijn. Het thema is ‘Dorpskerk en Veelkleurigheid’, hoe geven we dat handen en 
voeten.  
 
Ingekomen en uitgaande stukken. 
Vanwege onderbezetting in de eigen geledingen kan er ook geen gehoor worden gegeven aan de 
vraag van Zorginstelling Overduin om een ambtsdrager te leveren. Dit geldt ook voor andere 
zorginstellingen.  
Namens de Kerkenraden gaat er een blijk van meeleven en ondersteuning naar de familie Klaasse, nu 
bekend is geworden dat de uitzending naar Aruba definitief niet doorgaat. 



N.a.v. de Gemeentevergadering/avond is er een brief binnengekomen.  De vergadering heeft, samen 
met de eigen ervaringen en leerpunten de brief besproken en hier lering uit getrokken. De schrijver 
krijgt een antwoord namens de Kerkenraad. De commissie die zich bezig houdt met de vormen van 
doopbediening komt binnenkort bij elkaar en gaat aan de slag met de aanbevelingen die zijn gedaan.  
 
Huisvesting, financiën, personeel en organisatie 
De beroepingscommissie zal ontwikkelingen melden aan de Kerkenraad. 
Onderwerpen als Ouderenpastoraat, het afkondigen van overlijden, de Jaargesprekken met de 
predikanten en Pastoraal Medewerkers en de afsluiting van het seizoen op 28 juni a.s. worden 
besproken. 
Daarnaast is er aandacht voor de profielschets voor de vacature Pastoraal Medewerker, en het 
inzetten van een coördinator gegevensbescherming i.v.m. de wet AVG. 
 
In de vergadering is gesproken over Bedieningen. De Predikanten willen graag hun roeping en 
talenten benutten en inzetten. Deze bedieningen zullen, in het belang van de gemeente, verder 
worden uitgewerkt en onderbouwd. Als de Grote Kerkenraad hier mee instemt,  kunnen de 
bedieningen  worden opgenomen in het Beleidsplan. 
 
Communicatie 
Aan het eind van de vergadering wordt gesproken over welke zaken naar de gemeente moeten 
worden gecommuniceerd, hoe dit gedaan wordt en door wie. 
Een van die zaken is het komende afscheid van Pastor Aline van der Marel. Dit zal naar alle 
waarschijnlijkheid op 11 september plaatsvinden.  
 
Bij de rondvraag meldt ds. Arenda Haasnoot dat zij is verkozen in het Breed Moderamen van de 
Classis Zuid-Holland Noord.  
Ds. Lennart Hoftijzer vertelt dat de Keuzecommissie aan de slag is met een 10-tal namen voor de 
vacature van scriba. Deze functie is nog steeds niet ingevuld en de 2e scriba vervult nu deze taak. 
Voor 1 persoon is het echter heel veel werk. 
 
De preses sluit de vergadering af met gebed. 
 
 


