Status: concept tot vaststelling in Kleine kerkenraad op 16 mei 2019

Kort verslag Kleine kerkenraad1 25 april 2019
Vrijwilligersbeleid;
De Kleine kerkenraad gaat akkoord met het voorstel een werkgroep te starten, die het
vrijwilligersbeleid gaat uitwerken en (onder andere) leden gaat benaderen voor taken in de gemeente.
Deze taken liggen in eerste instantie op bestuurlijk en wijkoverstijgend niveau.
Doopvormen;
Door tijdgebrek is er nog geen gespreksnotitie opgesteld en daarom zal de behandeling van dit
onderwerp worden doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Oplegnotities vanuit de taakgroep Erediensten;
Door de taakgroep wordt voorgesteld om doopdiensten wat minder vaak te houden en hiervoor is
een schema gemaakt, dat door de kerkenraad wordt aanvaard. Helaas zijn er veel leden, die
overlijden. In de erediensten wordt daaraan aandacht besteed. Om dit niet te klang te laten duren
stelt de taakgroep voor de lengte van deze berichten in de dienst beperkt te houden. Een
uitgebreider In Memoriam wordt in Licht opgenomen. Dit voorstel wordt door de kerkenraad over
genomen.
Vertrouwenspersoon;
Mede naar aanleiding van “een Veilige kerk” en de ringvergadering, waarin wordt onderkend, dat
grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik ook binnen de kerkelijke gemeenten kan
voorkomen, is de vorige vergadering besloten om een vertrouwenspersoon te benoemen. We zijn
erg blij dat Wico Santbulte dit wil gaan doen. Wico zal hierover ook communiceren met de
gemeente, zodat duidelijk is wat een vertrouwenspersoon is en kan doen in voorkomende gevallen.
Naast Wico willen we graag nog een vrouwelijke vertrouwenspersoon aanstellen. Hiervoor worden
kandidaten benaderd.
Hoe omgaan met vragen vanuit gemeente c.q. vanuit “het land”;
Naar aanleiding van de discussie of we altijd direct op vragen moeten ingaan heeft de
beleidsouderling een Memo opgesteld. Het voorstel om vragen te inventariseren en dan af te
spreken hoe en wanneer we daarmee aan de slag gaan wordt aangenomen. Het moet ook passen
binnen het Beleidsplan 2018-2022.
Nut en noodzaak startweek;
Er is duidelijk behoefte aan een goede start van het kerkelijk seizoen. Wel wordt opgemerkt dat het
niet gaat om het vele, maar om het goede. Taakgroep Jeugd & Jongeren heeft aangeboden komend
jaar te helpen met de organisatie en dat wordt dankbaar aanvaard.
Pinksterviering in Bolsward;
Er is een verzoek binnengekomen om ondersteuning te verlenen aan een bijzondere pinksterviering
in Bolsward, waaraan 7 gemeenten door middel van verschillende opdrachten een bijdrage zullen
leveren. Dit zal op de avond voor Pinksteren op televisie worden uitgezonden. Onze gemeente is
gevraagd hieraan mee te doen door een bloemenmozaïek van chrysanten te maken op het plein voor
de kerk. Afmetingen van dit mozaïek zijn ca. 10 x 10 meter. We leggen de vraag met een positief
advies neer bij het CvK (College van Kerkrentmeesters), die hiermee aan de slag zal gaan.
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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.

__________________________________________________________________________________
Kort verslag Kleine kerkenraad 25 april 2019, (concept 6-5-2019; onder voorbehoud vaststelling Kleine kerkenraad)

pag. 1

Status: concept tot vaststelling in Kleine kerkenraad op 16 mei 2019

Afschaffen lectorschap;
Zoals in de vorige kerkenraadsvergadering is besloten, zullen de afkondigingen voortaan door de
dienstdoende predikant c.q. dienstleider worden gedaan. Om één en ander in goede banen te leiden
in geval van een gastpredikant wordt besloten dit op 1 juni 2019 in te laten gaan.
Jaarthema;
De taakgroep Vorming en toerusting was dit jaar aan de beurt om een thema voor het komende
kerkelijk jaar voor te dragen en stelt voor: De veelkleurige kerk. Dit wordt door de vergadering
geaccordeerd.
Beroepingswerk
Er is geen nieuws te melden vanuit de beroepingscommissie, de commissie wordt wederom veel
wijsheid toegewenst.
Ontheffing uit ambt van ouderling;
Door ouderling Prijna Wolthaus is, om persoonlijke redenen, ontheffing gevraagd uit het ambt van
ouderling van onze gemeente. Dit wordt, met pijn in het hart, door de vergadering verleend.
Maranathakerk;
Het voorstel voor de procedure rond de verkoop van de Maranathakerk, zoals door het CvK
opgesteld, wordt aangenomen. Er is eerder ervaring opgedaan met het verkopen van de Petrakerk.
Dit is destijds goed verlopen. Daarom zal voor de verkoop van de Maranathakerk hetzelfde systeem
van openbare inschrijving worden gevolgd. Een bepaling daarbij is, dat de uiteindelijke keuze wie de
koper wordt, zal worden voorbehouden aan de kerk. Deze procedure zal dan weer plaatsvinden
onder begeleiding van een notaris waardoor de objectiviteit gewaarborgd zal zijn. Het proces zal qua
besluitvorming verlopen, zoals door de kerkorde aangegeven. In een Gemeentevergadering / Grote
Kerkenraad zal de aanpak worden toegelicht en de gemeente worden gekend en gehoord. Dan zal
toestemming van de Grote Kerkenraad tot verkoop worden gevraagd. Verzocht zal worden het
College van Kerkrentmeesters mandaat te geven, om in samenspraak met de Kleine Kerkenraad het
verkoopproces zo mogelijk af te ronden. Daarna volgt een periode van openbare inschrijving,
waaraan de nodige eisen worden gesteld. Alle geïnteresseerden krijgen de kans om hun bieding te
doen en daarbij aan te geven welke plannen zij hebben. De Gemeente Katwijk zal actief worden
betrokken bij de inschrijvingen van geïnteresseerde kopers in verband met de benodigde aanwijzing
in verband met de monumentenstatus. Via de notaris zullen de aanbieden worden voorgelegd,
waarna het College van Kerkrentmeesters een voorkeursvolgorde aangeeft. Het College van
Kerkrentmeesters en de Kleine Kerkenraad nemen in een gezamenlijke vergadering een besluit over
de gunning.
Immanuelkerk;
Ook het voorstel van het CvK met betrekking tot inventarisatie en aanpassingen van de
Immanuelkerk wordt vastgesteld. Het is goed uit te gaan van de functies van een kerkgebouw: plaats
van samenkomst, een Heilige plaats, schuilplaats of toevluchtsoord, getuigenis van de verborgen God
van onze tijd, een gegeven, gekregen plaats om door te geven, stilte en meditatie. Om naar de
noodzakelijke aanpassingen en inrichting van de Immanuelkerk te kijken, wordt de vraag om een
visie aan het papier toe te vertrouwen breed uitgezet. Eén van de deelvragen daarbij is ook hoe we
ons als gemeente zien over een periode van 5 tot 10 jaar.
Overige mededelingen
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De penningmeester van de diaconie heeft haar taak neergelegd, er wordt naarstig gezocht naar
een opvolger.
Wijk Oude Hart Noord heeft een wijkmiddag gehouden waar maar liefst 112 mensen aanwezig
waren. Verder is er het voornemen om aan de personen die, na de sluiting van de kerken, de
diensten niet meer bezoeken een brief te sturen. Dit zal ook samen met Centrum Oost verder
worden opgepakt en gemeentebreed aandacht krijgen.
Frederiksoord & De Bloem: stellen voor om aan nieuwe leden vanuit andere gemeenten een
soort welkomstpakket te overhandigen om hen op deze manier sneller wegwijs te maken in onze
gemeente. De beleidsouderling zal zich buigen over de inhoud van een dergelijk pakket.
Westerhaghe & De Hoek: zijn druk op zoek naar nieuwe ambtsdragers, er zijn gelukkig veel
mensen die iets voor de kerk willen doen.
Centrum & Oost: vanuit de oude “hervormde” leden is er sterke behoefte aan kennismaking met
de predikant, maar helaas is dit (mede gezien de werkdruk door de vacatures) voor één persoon
niet te doen.
Kleipetten: zijn ook op zoek naar vrijwilligers en zullen in mei 4 buurtavonden organiseren.
Daarnaast is er op 22 juni een dag “gluren bij de buren”, waar bij ca. 12 adressen van mensen
met een bijzondere hobby of werk binnen gekeken kan worden.
Het college van kerkrentmeesters stelt voor om met Gerben Bremmer in gesprek te gaan om het
contract voor pastorale bijstand in wijk De Kleipetten met een half jaar te verlengen, de
vergadering stemt hier mee in.
In de rondvraag wordt gevraagd naar de groeigroepen, dit zal een agendapunt zijn op de
volgende vergadering.
Te communiceren onderwerpen;
Het korte verslag van de vergadering zal worden verspreid.
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