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Kort verslag Kleine kerkenraad 
1 21 maart 2019 

 
Belangrijkste thema’s 
Met betrekking tot het Vrijwilligersbeleid is het de bedoeling dat er een soort werkgroep gevormd 
gaat worden die ondersteunend zal werken aan alle bestaande vormen. Vooralsnog is het wachten 
op de reacties van wijkraden en taakgroepen op de vragenlijsten. Het is zeker niet de bedoeling om 
een zoveelste werkgroep op te richten, maar vooral een groep die als aanjager gebruikt zal worden. 
 
Doopvormen 
Er zal een gespreksnotitie worden opgesteld door de commissie waarover vervolgens in de Kleine 
kerkenraad gesproken zal worden. Afgesproken is om de volgende vergadering meer tijd voor een 
inhoudelijke discussie over dit onderwerp in te ruimen. Briefschrijvers en initiatiefnemers van een 
handtekeningenactie zullen geïnformeerd worden. 
 
Gemeenteavond;  
Er was veel belangstelling voor de gemeenteavond op 14 maart, waarbij door enkele aanwezigen het 
jammer gevonden werd dat de doopvormen niet inhoudelijk werden besproken. Dit was echter niet 
de opzet, dat was op de middag van 12 maart al aan de orde geweest. Vanuit de predikanten werd 
gevraagd of het niet beter zou zijn om één van hen de opening te laten verzorgen, waarbij de preses 
aangaf blij te zijn om een enkele maal juist ook op deze momenten anders dan alleen 
bestuurlijk/zakelijk aanwezig te kunnen zijn. 
  
Verontrusting PKN en Israël; 
Naar aanleiding van vragen van een verontrust gemeentelid is de beleidsouderling dieper gaan 
graven in de stukken. Op grond van zijn ervaringen is er geen reden om verdere actie te 
ondernemen. Het gemeentelid zal natuurlijk op de hoogte gesteld worden van de bevindingen. 
 
Hoe omgaan met vragen vanuit gemeente c.q. vanuit “het land”; 
Naar aanleiding van een mail met de vraag” Hoe veilig is uw kerk voor LHBT’ers?” volgt er een 
discussie hoe moet worden omgegaan met vragen die ons van verschillende kanten bereiken. 
Moeten we hier altijd maar direct op in gaan? Hier moet beleid over geformuleerd worden en aan 
het moderamen wordt gevraagd hierin een voorzet te doen. 
 
Taakgroep Missionair; 
Naar aanleiding van een vraag over gemeentegroei wordt er gesproken over het ontstaan van de 
taakgroep Missionair. Het was in eerste instantie de bedoeling om via de taakgroep bewustwording 
van de anderen aan te moedigen en zelf geen activiteiten te ondernemen. Geleidelijk is hierbij 
echter, bijvoorbeeld, de organisatie van de Startweek en de Kerstwandeling gekomen en daarvoor 
zijn er te weinig mensen binnen de taakgroep. Geconcludeerd wordt dat de taakgroep uitbreiding 
behoeft en daarover zal overleg volgen. 
 
Verzoek Commissie Duurzaam; 
De commissie wil graag alle werkzaamheden binnen de kerk doorlichten op duurzaamheid, echter 
het CVK ziet hierin nu geen heil. Veel contracten lopen door, maar zodra er nieuwe ontwikkelingen 
zijn is het raadzaam om ook naar de duurzaamheid te kijken. De commissie is van harte welkom om 
mee te denken in het proces rondom de aanpassingen van de Immanuelkerk en kan, uiteraard 
zonder toezeggingen te doen, met kosters en beheerders in gesprek over duurzame koffie, thee en 
snacks. In de grote kerk blijkt er een brief over dit onderwerp te zijn uitgedeeld, waarbij niet duidelijk 
is waar deze brief vandaan kwam. 
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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Roosters online beschikbaar maken; 
Voor alle ambtsdragers zullen diverse roosters online beschikbaar worden gesteld, zodat iedereen 
altijd over de laatste versie van het betreffende rooster beschikt. 
 
Feliciteren in Immanuelkerk; 
Feliciteren van nieuwe/aftredende ambtsdragers, doopouders e.d. zal voortaan, op verzoek van de 
diaconie, in de hal plaats vinden. Dit om de uitgangscollecte goed te laten verlopen. 
 
Lectoraat bij gastpredikanten; 
Voortaan zullen de afkondigingen ook bij gastpredikanten door de voorgaande (gast)predikant 
worden gedaan en niet meer door een lector of door een kerkrentmeester. 
 
Kennismaking Kees Smits; 
Kees heeft zich op de gemeenteavond al geïntroduceerd en werkt prettig samen met Rixt de Graaf. 
Het bezoekwerk loopt en hij heeft hartelijke, open mensen ontmoet.  
 
Beroepingswerk 
Er is geen nieuws te melden vanuit de beroepingscommissie, de commissie wordt veel wijsheid 
toegewenst. 
 
Jaargesprekken predikanten en kerkelijk werkers; 
In overleg met de betrokkene worden sommige zaken met de KKR gedeeld, de rest wordt 
gearchiveerd en bij vertrek van betrokkene vernietigd. 
 
Evaluaties taakgroepen; 
Volgens de plaatselijke regeling moeten jaarplannen in februari/maart worden ingeleverd. 
Voorgesteld wordt om dit aan te laten sluiten bij het kerkelijk jaar en niet bij het kalenderjaar, 
behoudens de financiële zaken die nodig zijn voor de begroting van de kerk. 
 
Stagiaire bij Rixt de Graaf; 
Er is een verzoek om een stagiaire mee te laten lopen bij bezoeken van Rixt. Hiertegen is geen 
bezwaar. 
 
Maranathakerk 
Er is een gesprek geweest met de gemeente Katwijk en suggesties met betrekking tot het proces zijn 
doorgenomen. Er komt een voorstel naar de kerkenraad over het proces, dat mogelijk vergelijkbaar 
zal zijn met het proces dat bij de Petrakerk is gevolgd. Gedurende het proces zal er overleg met de 
gemeente Katwijk mogelijk zijn over de mogelijkheden en onmogelijkheden in verband met een 
gemeentelijk monument. 
 
Overige mededelingen  
 De taakgroep Erediensten heeft een gesprek gehad met Royal Flora Holland over het continueren 

van paas- en kerstdiensten. Deze gaan in ieder geval door tot eind 2020 en per jaar zal er in 
maart een overleg zijn of deze termijn kan worden verlengd. 

 Wijk Oude Hart Noord heeft een wijkmiddag waar zich maar liefst 110 mensen voor hebben 
opgegeven. 

 Westerhaghe  De Hoek: is er ook een handboek voor ouderlingen? De taakgroep Pastoraat zal 
zich hierover buigen. 

 Cursus ambtsdragers: is door het vertrek van Lennart Hoftijzer het laatste jaar niet gehouden, 
maar de taakgroep Vorming en Toerusting zal dit weer oppakken. 
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 Het lijkt er op dat het draagvlak voor Kerktellingen wat wegvalt, misschien een oproep in 
Contact? 

 Bevestiging nieuwe ambtsdragers staat op het rooster voor 5 mei, maar verschillende wijken 
hebben dan nog geen nieuwe kandidaten. Daarom wordt dit verplaatst naar de 3e zondag in 
september. 

 Er wordt uitgekeken naar de Belijdeniszondag! 
 Er is een ring vergadering geweest over de “Veilige kerk, er zal snel een vertrouwenspersoon 

moeten worden aangesteld. 
 
Classis, PKN; 
De voorstellen tot wijziging van de kerkorde (consideraties) van de classis geven geen aanleiding 
tot op- of aanmerkingen. 
 
Te communiceren onderwerpen; 
De verslagen van de gemeentemiddag en de gemeenteavond zullen worden verspreid. 


