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Belangrijkste thema’s  
Na gesprekken tussen moderamen en predikanten, en later in de Kleine kerkenraad, zijn enkele 
thema’s op de kaart gezet, waaraan de kerkenraad aandacht wil besteden. Het voorstel is aan de gang 
te gaan met twee thema’s, namelijk ‘rouw en pijn’ naar aanleiding van onder andere de kerksluitingen 
en fusie en ’vrijwilligers’ in verband met de moeite om actieve vrijwilligers te vinden voor veel 
vacatures. We gaan dit keer in op het thema ‘rouw en pijn in de gemeente’. Het leeft vooral in de 
wijken Oude Hart Noord en Centrum & Oost. Toch is het een gemeentebreed onderwerp, omdat begrip 
en met elkaar één gemeente zijn nodig zijn. In enkele wijkraden is het onderwerp besproken. De vraag 
is hoe we gemeenteleden er in kennen en hoe we hen tegemoet kunnen komen. In het verleden is oog 
voor de pijn geweest, was dit genoeg? Hoe gaan we om met de soms grote verschillen van mening 
over hoe de besluitvorming is gelopen. Hoe kunnen we als kerkenraad een luisterend oor bieden? 
Vanuit de wijken zal hier verder over worden nagedacht en invulling aan worden gegeven. De vraag is 
wat deze pijn betekent voor nieuwe initiatieven. Stilstaan doet geen recht aan gemeenteleden, die 
vernieuwing voorstaan, initiatieven zullen met wijsheid moeten worden voortgezet.  
 
Doopvormen 
De voorbereidingscommissie is nog niet bij elkaar geweest voor het bepalen van de vervolgstappen na 
de gemeenteavond over doopvormen. Het is nodig dat we naar een eindpunt werken. Er komen nog 
bespreekmomenten, het gaat vooral om het gesprek. Het proces zal helder zijn. Uiteindelijk komt het 
tot besluitvorming door de kerkenraad.  
 
Besluiten 

 Het collecterooster voor 2019 wordt vastgesteld.  
 Ontmoetingsdiensten zullen voortaan ook gedurende de zomer doorgang vinden.  
 De derde collecte zal na afloop van de diensten aan de deur worden gehouden met ingang van 

1-1-2019. Dit zorgt voor meer contact met de gemeenteleden en is praktisch gezien 
eenvoudiger. Voor GIVT heeft het geen gevolgen.  

 Ingestemd wordt met het voorstel van de gezamenlijke diaconieën van de kerkelijke 
gemeenten van Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg om voor 2019 als gezamenlijk collectedoel 
Hands &Feet te kiezen.  

 Ingestemd wordt met de opzet van korte kerkenraadsverslagen voor de communicatie naar 
de gemeenteleden. 

 De Alphadienst van 13 januari 2019 wordt in verband met de afscheidsdienst van ds. Hoftijzer 
verplaatst van 17.00u naar 19.00u. 

 
Vacature Ouderenpastoraat 
Op 19 december heeft de selectiecommissie (Jeroen Ravensbergen en ds. Haasnoot) met een aantal 
kandidaten gesproken. Met Rixt de Graaf (ouderenpastor) en een vertegenwoordiging van de 
ouderenwerkgroep zal een vervolggesprek worden voorbereid. Al is er nog geen resultaat, er is dit keer 
meer perspectief, dan tijdens het selectieproces van enkele maanden geleden.  
 
Beroepingswerk wijk Westerhaghe & De Hoek 
Het beroepingswerk is gaande, de beroepingscommissie is nog steeds op pad.  
 
                                                           
1 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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Afscheid ds. Hoftijzer 
Naast de afscheidsdienst op 13 januari 2019 is er op 11 januari 2019 een afscheidsavond. De 
communicatie naar de gemeente is gestart.  
 
(Crisis)pastoraat Kleipetten in verband met vacature door vertrek ds. Hoftijzer 
Gerben Bremmer is inmiddels 3 dagdelen per week gestart met het (crisis)pastoraat in de wijk 
Kleipetten. 
 
Ambtsdragers 

 De kerkenraad stemt in met de voordracht van br. P. (Peter) Schreve als ouderling met een 
bijzondere opdracht, namelijk het voorzitterschap van de Wijkraad Kleipetten zolang deze taak 
vacant is. De gemeente zal nog in de gelegenheid worden gesteld bezwaar te maken tegen de 
procedure. De bevestigingsdatum moet nog worden bepaald.  

 De kerkenraad stemt in met het verzoek van Coby Passchier ontheven te worden van haar taak 
als wijksecretaris Centrum & Oost. 

 Het is de keuzecommissie na ruim een jaar niet gelukt een scriba te vinden. Wel zijn er diverse 
gesprekken gevoerd, maar kandidaten haakten af. Er wordt onderzocht welke mogelijkheden 
er zijn om het scribaat in te vullen. De rol van de keuzecommissie en de werkwijze worden 
besproken. De Kleine Kerkenraad moet meer betrokken worden. Ds. Hoftijzer zal in overleg 
met de keuzecommissie een tekst maken voor een oproep en gebedspunt.  

 Taakgroep Vorming & Toerusting: er wordt nog naar een voorzitter gezocht.  
 Taakgroep Missionair: Marjon van Tol is nog het enige lid. Afgesproken is dat zij gaat 

deelnemen in de wijkraad Kleipetten in verband met buurtpastoraat. De taakgroep blijft 
zoeken naar versterking.  

 
Maranathakerk 
Het rapport van Oversticht met de mogelijke scenario’s voor herbestemming gaat medio januari 2019 
naar de Gemeente Katwijk voor behandeling. Er komt een publiekelijk beschikbare versie. 
 
Ingekomen stukken  

 Over de brief van de scriba van de PKN over huwelijk- en levensverbintenis zal communicatie 
plaatsvinden naar de gemeente. 

 Ter informatie een PKN Artikel “Praat over geloofsverschillen”.  
 Een informatiebrief van Happietaria Leiden 2019. 
 Een mail van de EO, kennis maken met de Bijbel 

 
Overige mededelingen 

 De HVD (Hervormde Vrouwen Dienst) en de Contactcommissie gaan samen. 
 Over de scholendiensten is er een gesprek geweest met het MT van de PCBO. Met ingang van 

2020 zullen de scholendiensten op 2 achtereenvolgende zondagen worden gehouden met 3 
scholen per keer, het voorstel wordt nog uitgewerkt. 

 Vorming en toerusting: er wordt gesproken over het basispakket, hierin wordt duidelijk wat 
echt belangrijk is om aan te bieden. 


