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Kort verslag Kleine kerkenraad 
1 21 februari 2019 

 
Belangrijkste thema’s 
Met betrekking tot vrijwilligers is een vragenlijst opgesteld die in de wijkraden en taakgroepen 
besproken zal worden. Na beantwoording zal een werkgroep hiermee aan de slag gaan. 
 
Doopvormen 
Op 12 maart (aanvang 14.00 uur)zal er een bijeenkomst worden gehouden in De Voorhof over dit 
onderwerp, waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd. Benadrukt wordt dat het niet de 
bedoeling is om een overhaast besluit te nemen, maar dat juist de zorgvuldigheid in acht moet 
worden genomen en er daarom steeds kleine stapjes voorwaarts worden gezet. Er zal wel meer over 
gecommuniceerd worden. 
 
Gemeenteavond;  
Deze wordt met het oog op de voorjaarsvakantie verplaatst naar 14 maart a.s. Onderwerpen zijn: de 
doop, vrijwilligersbeleid, Maranathakerk en Immanuelkerk en eventuele andere lopende zaken. Ook 
zal er dan kennis kunnen worden gemaakt met ouderenpastor Kees Smits. 
 
Beroepingswerk 
Er is geen nieuws te melden vanuit de beroepingscommissie, de commissie wordt veel wijsheid 
toegewenst. 
 
Kerktellingen 
In maart en oktober zullen er weer kerktellingen worden gehouden. 
 
Kerk in de Klei.  
De voorzitter van wijkraad Kleipetten geeft een toelichting op dit memo, er zijn weinig mensen en 
Buurtpastoraat vraagt om een wat langere adem. Het zou fijn zijn als er een plaats zou zijn in de wijk 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.  
 
Verontrusting PKN en Israël 
Naar aanleiding van een binnengekomen mail van een verontrust lid van de gemeente wordt er 
gesproken over Kerk en Israël. Eén en ander zal nader worden onderzocht en er zal een volgende 
vergadering op worden teruggekomen. Wel blijven we de berichtgeving hierover kritisch volgen en 
wordt er benadrukt dat de kerkenraad sterk hecht aan onze verbondenheid met het Joodse volk. 
 
Veilige Kerk, uitnodiging ringvergadering 20-3-2019 
Er is een uitnodiging binnen gekomen voor een vergadering van de ring (de “oude classis Katwijk”) 
voor een vergadering over “misbruik binnen de kerk”. Ook gemeenteleden zijn op deze vergadering 
van harte welkom. Dit zal ook nog worden gecommuniceerd via de website en Contact. 
 
‘Gespreksgroep’ twijfelende leden 
Naar aanleiding van een vraag van wijkraad Westerhaghe & De Hoek m.b.t. leden die zich niet (meer) 
verbonden voelen met de kerk zal dit in het Pastoresoverleg aan de orde worden gesteld. 
 
Verhuur pastorie Hofstraat 
De pastorie aan de Hofstraat is voor een periode van maximaal 12 maanden verhuurd, met een 
opzegtermijn van 2 maanden.  
____________________________ 
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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Taakgroep missionair 
Er is een onderbezetting in deze taakgroep en de vraag is hoe we hier mee om gaan. Er zijn een 
aantal taken die misschien over andere taakgroepen kunnen worden verdeeld. Als de andere 
taakgroepen hierover hebben kunnen denken komen we hier op terug. 
 
5. Ambtsdragers, pastors en vrijwilligers 
 Ouderenpastor Kees Smits is inmiddels met het werk begonnen en zal op 24 maart officieel in de 

bediening worden gesteld. Dit zal in De Immanuelkerk in de dienst van 10.30 uur gebeuren. 
 Met de predikanten en pastors zijn jaargesprekken gevoerd, de punten die hieruit naar voren zijn 

gekomen zullen door de kerkenraad worden besproken. 
 De bezinningsochtend wordt besproken, er is (uiteraard) ruimte voor verbetering maar het 

ontmoeten van elkaar was positief en fijn. 
 
Maranathakerk 
Eind februari is er een gesprek met de gemeente Katwijk over het rapport van Het Oversticht. 
Op de gemeentevergadering van 14 maart zal het proces en de stand van zaken met de kerkelijke 
gemeente worden besproken. 
 
Immanuelkerk 
Hierover is nog niets verder te melden, de werkgroep is nog niet geformeerd, maar ook dit 
onderwerp zal op de gemeenteavond aan bod komen. 
 
Overige mededelingen  
 Er komt een taakomschrijving voor dienstleiders. 
 Er is een Handboek Diaconie samen gesteld, dit zal aan de wijksecretarissen worden gestuurd. 
 Er is een enthousiast lid van de TG Jeugd en Jongeren over communicatie, hij zal in contact 

worden gebracht met de beleidsouderling, die – bij gebrek aan een TG voorzitter Communicatie-
dit (tijdelijk) waarneemt. Jongeren willen dat zaken sneller worden opgepakt. 

 Wijk Centrum Oost vraagt om een kanselbijbel in De Voorhof. 
 Wijk Frederiksoord en de Bloem en wijk Oude hart Noord hebben de Kerkbalansbrieven 

persoonlijk afgegeven en denken dat dit een positief effect zal hebben. 
 Afkondigingen in de Grote kerk en De Voorhof zullen, door het aftreden van diverse 

kerkrentmeesters, binnenkort op dezelfde manier gedaan worden als in Immanuëlkerk. Aan de 
koster(s) zal worden gevraagd de mededelingen in de consistorie te leggen. 

 Taakgroep Missionair is benaderd door een diaken met het idee om in De Voorhof mensen bijeen 
te laten komen die eenzaam zijn. Zij is hierover in gesprek met Welzijnskwartier. 

 Wijk Oude Hart/Noord is aan het nadenken wie je moet benaderen, alleen mensen die dit willen 
of ook anderen. Dit zal ook in de KKR worden besproken. 

 De diverse roosters zullen, op termijn, digitaal beschikbaar worden gemaakt voor alle leden van 
de Grote kerkenraad. Zo heeft iedereen de beschikking over het laatste rooster. 

 Er is de vraag of er ook een handboek is voor ouderlingen, maar dat is er niet. 
 De Taakgroep V & T heeft een overzicht gemaakt van alles waar zij verantwoordelijk voor zijn en 

zou graag willen dat iedereen hierop reageert. 
 Er is steun gevraagd voor de bouw van een nieuwe kapel bij Overduin, het CvK zal hierop positief 

reageren. 
 Is er een overzicht wat er binnenkomt via GIVT? Dit zal aan het Kerkelijk bureau worden 

gevraagd. 


