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(Geestelijk)delen 
Bij de opening staan we langer stil, bij zaken, die we onderling willen delen. Zo delen we onze 
ervaringen over de gemeenteavond over dopen en nemen we in gebed ook mee onze zorgen over 
het vinden van actieve gemeenteleden op diverse vacatures en nieuwe predikanten.  
 
Thema’s  
Het moderamen heeft samen met het pastoresteam enkele gemeentethema’s omschreven die 
aandacht behoeven. Dit zijn het rouwproces rond de kerksluitingen, hoe nu verder na de fusie, het 
beleidsplan en vergaderen. De punten die in het schrijven omschreven staan, zijn voor de leden van 
de Kleine kerkenraad herkenbaar. Maar er zijn er meer, zoals de bedieningen (speciale opdrachten) 
door de predikanten, de draaglast en werkdruk van de predikanten en het stroomlijnen van diverse 
groepen die bezoeken afleggen in de gemeente. Er volgt een discussie over de thema’s en het tempo 
waarin dingen aangesneden zouden moeten worden. De Kleine kerkenraad en taakgroepen gaan met 
deze thema’s aan de slag.  
 
Beleid en plannen  
Bij dit agendapunt worden diverse zaken besproken zoals; het jaarplan van de Taakgroep Pastoraat, 
het rooster van diensten 2020, het overzicht van gastpredikanten, de begroting 2019 en de 
gemeenteavond over dopen van 14 november jl.  
 
Ambtsdragers, pastores en vrijwilligers 
De vacature voor ouderenpastor wordt besproken, de sluitingstermijn van de vacature is 7 december 
2018. De beroepingscommissie is hart aan het werk, zij hebben onlangs in Contact iets geschreven 
over hun bevindingen. Fijn is het om te horen dat Gerben Bremmer positief gereageerd heeft op de 
vraag of hij het crisispastoraat in wijk Kleipetten op zich wil nemen. De vacature voor scriba is nog 
steeds open. De potentiele kandidaten hebben tot nu toe aangegeven deze taak niet op zich te willen 
nemen. De wijk Kleipetten is op zoek naar een waarnemend voorzitter. 
 
Huisvesting en financiën 
Het moderamen heeft het conceptrapport rond de Maranathakerk van Oversticht ontvangen, 
gelezen en van eerste commentaren voorzien. Dit zal door Oversticht worden verwerkt. Vervolgens 
wordt het rapport aangeboden aan de gemeente Katwijk, die zich zal moeten uitspreken over de 
voorgenomen monumentenstatus. Vervolgens komt het rapport met de uitspraken van de 
Gemeente Katwijk terug in de kerkenraad. 
 
Mededelingen uit de diverse geledingen 
Vanuit de diverse wijken en taakgroepen worden mededelingen gedaan en vragen gesteld over 
praktische zaken. Bijvoorbeeld over de scholendiensten, het feit dat ds. Haasnoot een stagiaire krijgt, 
ds. Meek de stagiair van ds. Hoftijzer overneemt, de bloemengroet vanuit de wijken wordt 
georganiseerd en er een mooie filmavond is geweest. De taakgroep jeugd en jongeren meldt dat het 
CJV overgegaan is in een groeigroep. De taakgroep Missionair en de organisatie van de 
Alphacursussen komen met een vlaggenactie. Ook genoemd word de opkomst van de 
Lichtwandeling; deze was boven verwachting! De diaconie heeft een vraag binnengekregen over de 
mogelijkheid van glutenvrij brood bij het Heilig Avondmaal en gaat hier werk van maken.  
 
Communicatie 
We gaan de gemeente in Contact uitgebreider informeren over de ontwikkelingen rondom de 
discussie over dopen. Ook zal extra aandacht worden besteed aan de introductie van Gerben 
Bremmer.  
  


