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Kort verslag Kleine kerkenraad 
1 19 september 2019 

 
Opening; 
Preses doet de groeten van fam. Klaasse, die hij in Colombia heeft bezocht toen hij voor zijn werk 
daar was. Hij verwelkomt ds. Philip van Wijk die deze maal deze vergadering bijwoont om de sfeer te 
proeven. Vervolgens opent hij de vergadering met het lezen van een Bijbelgedeelte en gaat daarna 
voor in gebed. 
Vrijwilligersbeleid; 
De werkgroep Bouwstenen die gaat ondersteunen bij het zoeken naar vrijwilligers voor bovenwijkse 
taken gaat in september van start. 
Mededelingen;  
Evaluatie startzondag en startweek zal de volgende vergadering worden geagendeerd. De 
vergadering van 19 december zal worden bezocht door de classispredikant, ds. Julia van Rijn. 
Onderwerpen ter bespreking zijn welkom! De Bezinningsavond van 11 oktober wordt uitgesteld, 
door onderbezetting in het pastoresteam is er te weinig gelegenheid om deze avond voor te 
bereiden. De invulling van de Taakgroep Pastoraat komt eveneens de volgende vergadering op de 
agenda.  
Vertrouwenspersoon; 
Er is, in de persoon van Jolande Vrolijk, een tweede Vertrouwenspersoon gevonden. Zij zal naast 
Wico Santbulte deze functie gestalte geven. Wij zijn erg blij dat zij zich hiertoe bereid heeft verklaard.  
Vrijwilligersavond; 
Op 11 oktober zal er een Vrijwilligersavond worden gehouden in De Voorhof voor alle vrijwilligers 
binnen onze gemeente. Dit om de vrijwilligers te bedanken voor hun grote inzet voor de gemeente. 
De avond zal vooral in het teken staan van elkaar ontmoeten. 
Jaarkalender; 
Op 24 mei staat de bevestiging/afscheid van ambtsdragers gepland, bekeken zal worden of dit 
mogelijk naar september moet gaan. Dit komt in de volgende vergadering opnieuw aan de orde. 
Verder zijn er geen opmerkingen op de jaarkalender. 
Prikkelarme diensten; 
Hierover zal aan de TED een advies worden gevraagd.  
Beroepingswerk; 
De beroepingscommissie zal worden uitgebreid met Fieke de Mooij (namens Westerhaghe & De 
Hoek) en er wordt nog gezocht naar een jeugdig iemand vanuit de wijk Kleipetten. De commissie zal 
haar taak uitbreiden met het zoeken naar twee predikanten, te weten voor de wijken W & DH en 
Kleipetten. 
Vertrek ds. Meek; 
Zeer binnenkort zal er een gesprek zijn met ds. Meek over het beëindigen van zijn werkzaamheden 
en zijn afscheid. Zodra hierover meer bekend is zal de gemeente worden geïnformeerd. 
Bevestigen Pastorale bezoekers; 
Naar aanleiding van een vraag hierover is de KKR van mening dat de belofte tot geheimhouding in 
een eredienst moet worden afgelegd en hiervan niet kan worden afgeweken. Daarnaast is het 
volledige verslag van KKR vergaderingen uitsluitend bestemd voor ambtsdragers (als leden van de 
kerkenraad) en zullen anderen (waaronder pastoraal bezoekers) geïnformeerd dienen te worden via 
het (ver)korte verslag van deze vergaderingen. 
 
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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Maranathakerk; 
Er zijn een aantal bezichtigingen geweest en begin november zullen bij de notaris de biedingen 
worden geopend. 
Immanuelkerk; 
De personen die zich hebben aangemeld voor deze commissie zullen worden benaderd. De 
taakomschrijving zal uitgebreider zijn dan alleen de Immanuelkerk, er zal zeker ook gekeken moeten 
worden naar hoe we kerk willen zijn in de (nabije) toekomst. 
Mededelingen uit de diverse geledingen 
Vanuit de taakgroep Vorming en Toerusting is een basispakket voorgesteld. De beleidsouderling zal, 
in overleg met de opstellers, kijken hoe we dit kunnen toepassen en of dit model past bij onze 
gemeente. Er is behoefte aan een “handboek voor ouderlingen” en aan een ambtsdragercursus voor 
nieuwe ambtsdragers. Gezien de bezetting van de predikanten zal mogelijk gebruik worden gemaakt 
van e-learning via de PKN, mogelijk aangevuld met een avond over onze gemeente. Het jaarthema   
“Veelkleurigheid” zal moeten terugkomen in de jaarplannen van de verschillende taakgroepen. De 
volgende vergadering zal er tijd worden ingeruimd voor het bespreken van deze, nog in te dienen, 
jaarplannen. 
In wijk F & DH is gesproken over de inzet van een ambulant predikant in de komende vacature. 
Hierop zal in de volgende vergadering worden teruggekomen. Daarnaast hebben ze een bijzonder 
goed bezette wijkmiddag in het verschiet. 
Wijk Kleipetten is naarstig op zoek naar een wijkscriba om de vacature in te vullen. Mogelijk kan een 
oproep in Contact effect sorteren? 
Taakgroep Pastoraat heeft een idee om deze taakgroep op te laten gaan in de Taakgroep V & T, ook 
hier zullen we de komende vergadering op terugkomen. 
De Taakgroep Erediensten geeft aan dat het, gezien de predikantsvacature, niet mogelijk zal zijn om 
de ontmoetingsdiensten in de zomer van 2020 voort te zetten. 
Vanuit wijk C & O komt de opmerking dat de Oranjevereniging heeft gevraagd om de kerstwandeling 
te laten eindigen op het Burg. Koomansplein. Hierover zullen we in gesprek gaan met de OV. 
Daarnaast hebben zij een zeer geslaagde wijkmiddag gehad en is het financieel overschot van deze 
middag overgemaakt naar de familie Klaasse ter ondersteuning van hun werk. Op 9 oktober is er een 
avond in Het Baken waar het nieuwe boek van ds. Arenda Haasnoot zal worden gepresenteerd. 
Wijk OHN geeft aan dat ds. Pieter van der Ende betrokken was bij de startweek, het was veel werk, 
maar het is positief geweest. 
Taakgroep Missionair is enthousiast over de inzet van Gerben Bremmer voor deze taakgroep. 
Daarnaast werd de kerstwandeling altijd geïnitieerd vanuit deze taakgroep, daarom gaan zij in 
gesprek met de organisatie commissie. Ook is er veel teleurstelling over het stoppen van  
Friday’s Café en komt er een gesprek over een mogelijke doorstart hiervan. 
Binnen wijk W & DH zullen vooral Groot huisbezoeken worden georganiseerd, mede door het gebrek 
aan ambtsdragers.  
Classis, PKN; 
De voorgestelde consideraties zullen door de Beleidsouderling worden beoordeeld en in de komende 
vergadering zal het resultaat hiervan besproken worden. 
Rondvraag en Sluiting; 
Het was een constructieve vergadering in een fijne sfeer en ds. Van Wijk is blij dat hij met open 
armen wordt ontvangen. Vervolgens sluit Preses de vergadering met dankgebed en wenst ieder wel 
thuis. 


