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Opening; 
Na enkele persoonlijke zaken uitgewisseld te hebben opent de preses de vergadering met het lezen 
van een Bijbelgedeelte en gaat daarna voor in gebed. 
Taakgroep Pastoraat; 
Naar aanleiding van het gesprek dat heeft plaats gevonden is de conclusie dat beide taakgroepen 
belangrijk zijn en er wel raakvlakken zijn. Hierin zal zeker samenwerking worden gezocht en er zal 
ook worden gekeken naar de personele bezetting van deze taakgroepen. 
Bezoek classispredikant; 
De volgende vergadering zullen wij de classispredikant op bezoek krijgen. Onderwerpen die aan de 
orde zullen komen zijn o.a. “vacatures en werkdruk predikanten”, “fusie en ontwikkelingen 
sindsdien”, en “kerksluiting en de nasleep hiervan”. 
Gemeentebrede vraagstukken; 
Er zijn in een Memo door het moderamen twee vraagstukken benoemd waarover we met de 
gemeente in gesprek zouden kunnen gaan, namelijk “Hoe gaan we om met LHBT‘ers” en “Kinderen 
aan het Avondmaal”. De eerste vraag naar aanleiding van brieven van gemeenteleden en de tweede 
vraag is al langer latent aanwezig. De KKR vraagt zich af hoe de prioritering tot stand is gekomen en  
of de vraagstelling voldoende duidelijk is. De KKR acht het belangrijk om eerst met de gemeente in 
gesprek te gaan alvorens een standpunt in te nemen over deze vraagstukken, zodat de input “bottom 
up” komt. In een volgende vergadering zal hierop worden teruggekomen. 
Preekrooster en voorgangers (jeugd) boeketdiensten; 
Naar aanleiding van vragen zal het moderamen in gesprek gaan met de Boeketdienstcommissie en 
de preekvoorziener voor de Boeketdiensten. 
Commissie Bouwstenen; 
De commissie Bouwstenen is direct goed begonnen, hetgeen geresulteerd heeft in de voordracht van 
een voorzitter voor de taakgroep V&T. Het voorzitterschap van een taakgroep is voorbehouden aan 
een ambtsdrager die benoemd wordt als “ouderling met een bijzondere opdracht” en daarom 
vrijgesteld is van verschillende taken. 
Veilige kerk; 
De vertrouwenspersonen hebben een notitie opgesteld over hun rol en de afbakening daarvan. Er 
zijn hierover wat vragen en die zullen worden teruggekoppeld naar hen. 
Collecterooster; 
Het collecterooster wordt aanvaard. 
Beroepingswerk; 
Voor de vacature F&DB zal ds. Haasnoot als consulent optreden. Daarnaast zijn er mogelijk 
binnenkort ontwikkelingen, maar daarover is nu nog niets te zeggen. 
Handboek ambtsdragers; 
Er is een eerste aanzet gegeven tot een handboek ambtsdragers en de wijken worden verzocht 
commentaar en aanvullingen hierop te geven. 
Maranathakerk; 
Er zijn bij de notaris 3 biedingen binnengekomen waarvan er één door de notaris is goedgekeurd. 
Naar aanleiding hiervan hebben CvK en moderamen vastgesteld dat deze bieding niet voldoet aan de 
eis van een duurzame oplossing met een bestendige exploitatie (er waren 2 eisen: financieel 
draagkrachtig en deze bestendige exploitatie).  
Daarom wordt voorgesteld om met alle drie partijen in gesprek te gaan en ze de kans te geven om de 
tekortkomingen weg te werken.  
 
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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De KKR gaat hiermee akkoord. Daarnaast zijn door de gemeente Katwijk alle bezwaren met 
betrekking tot de monumentenstatus afgewezen. De KKR gaat akkoord om hiertegen formeel 
bezwaar aan te tekenen. 
Begroting CvK, Diaconie en Zendingscommissie; 
De begrotingen zullen door gaan naar de gemeentevergadering en grote kerkenraad. 
Toekomst van de kerk (aanpassingen Immanuelkerk); 
De eerste bijeenkomst van deze commissie is geweest en er zal aan de gemeente worden gevraagd 
hoe er gedacht wordt over de toekomst van de kerk. 
Classis, PKN; 
Onze reactie op de consideraties is naar de classis verstuurd. 
Evaluatie en rondvraag; 
Vanuit de verschillende wijken wordt aangegeven waar men mee bezig is. Er is een vraag of er een 
cursus voor nieuwe ambtsdragers komt. Op dit moment is dat gezien de bezetting niet mogelijk, 
maar er zijn wel mogelijkheden om externe expertise in te huren. Later zal er ook nog een avond 
worden georganiseerd over de plaatselijke omstandigheden en ook uit het Handboek kan veel 
gehaald worden. Binnen de TED is er gesproken over “prikkelarme diensten” en hier zal een volgende 
keer op worden teruggekomen. De Lichtwandeling als tegenhanger van Halloween was een groot 
succes met zeer grote opkomst. De kerstwandeling zal eindigen op het Burg. Koomansplein waarbij 
een evenement van de Oranjevereniging bezocht kan worden.  
Sluiting; 
Vervolgens dankt de preses iedereen voor zijn inzet en aanwezigheid en spreekt zijn waardering uit 
over de respectvolle wijze waarop is vergaderd. Hij sluit de vergadering met dankgebed en wenst 
ieder wel thuis. 


