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1. Welkom en opening
ds. Arenda Haasnoot



Openbaring 5
1En ik zag in de rechterhand van Hem Die op de troon 

zat, een boekrol, vanbinnen en vanbuiten 
beschreven, verzegeld met zeven zegels.2En ik zag 
een sterke engel, die met luide stem uitriep: Wie is 
het waard de boekrol te openen en zijn zegels te 
verbreken?3Maar er was niemand in de hemel en 
ook niet op de aarde of onder de aarde die 
de boekrol kon openen of hem inzien.

4En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden 
die het waard was die boekrol te openen, te lezen 
of in te zien.



5En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil 
niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de 
Wortel van David, heeft overwonnen om 
de boekrol te openen en zijn zeven zegels te 
verbreken.



Het Lam opent de boekrol
6En ik zag, en zie: te midden van de troon en 

van de vier dieren en te midden van de 
ouderlingen stond een Lam als geslacht, met 
zeven hoorns en zeven ogen. Dat zijn de 
zeven Geesten van God, die uitgezonden 
zijn over heel de aarde.

7En Het kwam, en heeft de boekrolgenomen 
uit de rechterhand van Hem Die op de troon 
zat.



8En toen Het de boekrol genomen had, 
wierpen de vier dieren en de vierentwintig 
ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij 
hadden elk een citer en gouden schalen vol 
reukwerk. Dit zijn de gebeden van 
de heiligen.9En zij zongen een nieuw lied en 
zeiden: U bent het waard om de boekrol te 
nemen en zijn zegels te openen, want U 
bent geslacht en hebt ons voor God gekocht 
met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en 
natie.



10En U hebt ons voor onze God gemaakt tot 
koningen en priesters, en wij zullen als 
koningen regeren over de aarde.

11En ik zag, en hoorde een geluid van 
vele engelen rondom de troon, van de dieren 
en van de ouderlingen. En hun aantal 
bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en 
duizenden duizendtallen.



12En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat 
geslacht is, is het waard om de kracht te 
ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, 
heerlijkheid en dankzegging.13En elk 
schepsel dat in de hemel, op de aarde, 
onder de aarde en op de zee is, en alles wat 
daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op 
de troon zit, en aan het Lam zij de 
dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de 
kracht in alle eeuwigheid.



14En de vier dieren zeiden: Amen. En de 
vierentwintig ouderlingen wierpen zich neer 
en aanbaden Hem Die leeft in alle 
eeuwigheid.



Gebed



Gezang 399: 1,2 en 3
1  Wij loven U, o God, belijden U als Heer.

Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.

U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen,

onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:

Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,

wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!



2  U looft de apostelschaar in heerlijkheid, o Heer,

profeten, martelaars vermelden daar uw eer.

Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, hier 
beneden,

in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden.

Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen,

onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen!



3  U, Vader, U zij lof op een verhoogde troon!

Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.

Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,

ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.

U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;

U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!



2. Mededelingen



• Gestart, met 11 leden
• Beeld vormen van PGR 2030
• Bepalen welke functies nodig zijn in de gebouwen 

en wat dit betekent voor de Immanuelkerk
• Vragen naar geledingen en gemeente begin 2020, 

verwerking in maart / april 2020
• Aanbieding Programma van Eisen en Wensen voor 

gebruik van de Immanuelkerk naar kerkenraad april 
2020

Werkgroep Kerk voor de Toekomst



• Gesprekken met gemeenteleden over hun gaven en 
wensen in relatie tot vitale gemeentebrede functies

• Gestart in oktober, 4 leden
• Kandidaat TG V&T benoemd
• 2e scriba, HR functie in CvK, Taakgroep Communicatie, 

secretaris TG V&T
• Diverse mensen in beeld
• Binnenkort worden ook andere vacante 

gemeentebrede taken meegenomen 

Werkgroep Bouwstenen



• Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik 
komen helaas ook in de Protestantse Kerk voor

• De gemeente moet een veilige plaats zijn voor iedereen
• Begin 2020 zijn in de PGR 2 vertrouwenspersonen 

beschikbaar
• Taak: 1e opvang bij melding
• Nu: trainingen, gedragscode, beleidsformulering, 

opdrachtbeschrijving, voorlichtingsmateriaal

Veilige kerk



• Er lag eerst de vraag over doopvormen
• Vragen gekregen over visie op LHBTers in onze 

gemeente
• Vragen over Kinderen aan het Avondmaal
• Kleine kerkenraad heeft dit geagendeerd, de vraag is 

wanneer te starten met een begeleidingscommissie, die 
dit proces gaat voorbereiden en begeleiden

• Zorgvuldigheid, integer, kerkordelijk, verdieping
• Rekening houden met drukke agenda

Behandeling gemeentebrede
vraagstukken



3. Verslagen Gemeentevergadering
22 mei en 13 juni 2019



4. Begroting Zending

door Samuel Pronk
voorzitter zendingscommissie





4. Begroting Diaconie

door Bart Righarts
penningmeester diaconie



Begroting diaconie
2020



Activiteiten diaconie

Hulp aan personen en gezinnen met financiële problemen

Organisatie van de kerkradio en kerk TV

Ondersteuning van Stichting Voedselbank Katwijk

Ondersteuning Stichting De Brug

Deelname in de Stichting Grip op de Knip Katwijk

Ondersteuning van de Stichting Werkgroep De Ruyter

Ondersteuning van de Stichting Oekroe (Oekraïne)

Samenwerking zendingscommissie 

Samenwerking IWAK

Samenwerking met diaconieën Katwijk en Valkenburg

Activiteiten organiseren in de gemeente zoals contactmiddagen en een dagje uit (senioren) 

Deelname in de organisatie van de jaarlijkse vakantie van gemeenteleden met een beperking in het 
Roosevelthuis te Doorn



Terug/vooruitblik 
gemeentelijk activiteiten

Lokaal:
Fruit, dankdag
Fruitbakjes gevangenen
Zorg vakanties Roosevelthuis
Vakantietasjes kinderen i.s.m. Voedselbank Katwijk
Mede organiseren van “Aan tafel 2019”
Grip op de Knip Katwijk
World Servants
Ondersteuning fam. Klaasse & fam. v.d. Pol
Regionaal/landelijk:
Samenwerking IWAK
Samenwerking met diaconieën Katwijk en Valkenburg
Wereldwijd:
Collectes Kerk In Actie
Ondersteuning Stichting Werkgroep De Ruyter
Ondersteuning Stichting Oekroe
Ondersteuning Stichting Hands & Feet

* via o.a. de nieuwsbrief kunt u de activiteiten van de diaconie volgen



Begroting 2020



4. Begroting kerk

door Bert van Egmond
penningmeester CvK



Begroting 2020
Protestantse Gemeente Rijnsburg

28 november 2019
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Moeilijk te begroten items

1. Vacatures predikantsplaatsen. 

2. Verkoop proces Maranathakerk

3. Vraagstuk m.b.t. Immanuelkerk 

4. Hoogte dotatie aan onderhoudsvoorziening. 

5. Mogelijke invulling tijdelijk kerkelijk werker.

6. Hoe verder met de pastorieën 

Begroting 2020 Protestantse Gemeente te Rijnsburg



Uitgangspunten begroting

Beperkte huuropbrengst Nassaulaan
Lagere tot geen renteopbrengsten
Vrijwillige bijdragen op zelfde niveau als 2019
Hogere ontvangsten collecten
Lagere kosten kerkelijke gebouwen
Invulling 2 van de 3 predikantsplaatsen per 1/4 en per 1/10
Mogelijk tijdelijk kerkelijk werker per 1 jan voor wijk Ds. Meek
Bijstand door Ds. van Wijk voor maximaal 8 maanden
Kosten administratie lager door eenmalige kosten 
automatisering
Kosten Licht fors minder

Begroting 2020 Protestantse Gemeente te Rijnsburg



Begroting 2020 Protestantse Gemeente te Rijnsburg

Baten (in € 1.000) begroting 
2020

begroting 
2019

prognose 
2019

per 30 sept
rekening

2018

baten onroerende zaken 253 277 259 242

rentebaten en dividenden 4 5 5 8

bijdragen levend geld 938 927 934 979

door te zenden collecten 20 23 8 26

totaal baten (a) 1.215 1.232 1.206 1.255



Begroting 2020 Protestantse Gemeente te Rijnsburg

Lasten (in € 1.000) begroting 
2020

begroting 
2019

prognose 
2019

per 30 sept
rekening

2018
Bestedingen pastoraat                   
(predikanten, kerkelijk werkers) 455 449 381 422
Bestedingen kerkdiensten 
(catechese en gemeentewerk) 88 78 71 96 

Bijdragen aan andere organen
binnen de PKN 61 62 59 64
Lasten kerkelijke gebouwen

171 206 191 199
Salarissen en vergoedingen
(kosters, organisten, adm. pers) 263 249 293 271
Kosten beheer en administratie
en kerkblad 91 93 85 120
Kosten overige eigendommen en 
inventarissen 79 71 66 48

totaal lasten (b) 1.212 1.209 1.156 1.220



Begroting 2020 Protestantse Gemeente te Rijnsburg

Resultaat (in € 1.000)
begroting 

2020
begroting 

2019

prognose 
2019

per 30 sept
rekening

2018

totaal baten (a) 1.215 1.232 1.206 1.255

totaal lasten (b) 1.212 1.209 1.156 1.220

saldo a - b 3 23 50 35

Incidentele baten en lasten
25 0 -13 -652

Onttrekking aan en 
toevoeging uit 
bestemmingsreserves en 
fondsen -26 -2 0 650

totaal  (c ) -1 -2 -13 -2

Resultaat 2 21 37 6



Begroting 2020 Protestantse Gemeente te Rijnsburg

Resultaat (in € 1.000)
begroting 

2020

begroting 
2020 

Indien geen 
vacatures

totaal baten (a) 1.215 1.215

totaal lasten (b) 1.212 1.276

saldo a - b 3 -60

Incidentele baten en lasten
25 25

Onttrekking aan en toevoeging 
uit bestemmingsreserves en 
fondsen -26 -26

totaal  (c ) -1 -1

Resultaat 2 -61



Begroting 2020 Protestantse Gemeente te Rijnsburg

Gebouwen; 
2.000.000; 

57%

Algemene 
reserve; 

1.500.000; 
43%

Vermogen



Begroting 2020 Protestantse Gemeente te Rijnsburg

Voorzieningen; 
900.000; 38%

Vrije reserves; 
1.300.000; 54%

Kerkelijkwerker; 
200.000; 8%

Liquiditeit



Resumé

1. Stabilisering van vrijwillige bijdragen

2. Resultaat 2020 vrijwel zeker positief

3. Vrij veel onzekere factoren (zowel pastoraal als financieel)

4. Bij volledige pastorale bezetting negatief resultaat, maar 
voorlopig gedekt door aanwezige financiële buffer.

5. Meerjarenprognoses tonen aan dat er voldoende buffer is 
om negatieve resultaten op de middellange termijn te 
kunnen opvangen.

Begroting 2020 Protestantse Gemeente te Rijnsburg



Kerktellingen

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

aantal Kerkbezoekers 

PGR Kerktellingen (Gemiddeld aantal Kerkbezoekers in betreffende maand)

mrt-19 okt-19 mrt-18 okt-18 mrt-17 okt-17 mrt-16 okt-16 mrt-15 okt-15 mrt-14 okt-14 jaar aantal 
Grote Kerk 228 180 247 220 230 291 203 208 252 254 260 247 2008 4.354 
Grote Kerk 67 83 70 103 113 76 83 78 76 50 111 52 2009 4.576 

Voorhof 236 266 274 342 322 288 265 301 335 327 270 296 2010 4.474 
Immanuelkerk 388 402 356 409 396 375 167 380 176 180 190 200 2011 4.488 
Immanuelkerk 473 445 456 433 445 427 406 491 436 312 431 384 2012 4.184 
Immanuelkerk 254 179 292 201 254 268 631 274 276 271 319 298 2013 3.931 
Maranathakerk - - - - 155 - 209 187 221 221 2014 4.217 
Maranathakerk - - - - 52 - 70 102 67 82 2015 3.968 
Petrakerk - - - 150 - 217 160 279 230 2016 3.914 
Petrakerk - - - - 70 - 78 - 59 - 2017 3.485 

1.646 1555 1.695 1.708 1.760 1.725 2.182 1.732 2.125 1.843 2.207 2.010 2018 3.403 
2019 3.201 



VRAGEN

Begroting 2020 Protestantse Gemeente te Rijnsburg



5. Maranathakerk

Wout van Egmond
voorzitter College van Kerkrentmeesters



voorwaarde 1

Bij de bieding dient de bieder enig inzicht 
te geven in zijn financiële gegoedheid, 
door middel van bijvoorbeeld een 
schriftelijke genoegzame verklaring van 
zijn bankinstelling (letter of confidence). 
Een bieding die niet overeenkomstig het 
hiervoor bepaalde is gedaan, is ongeldig,

BB1



Dia 43

BB1 )
Bram Breebaart; 27-11-2019



voorwaarde 2
In aanvulling op het bepaalde in artikel 3 lid 5 
van de Algemene voorwaarden  dient de 
bieder op het inschrijvingsbiljet de uiteindelijk 
voorgenomen bestemming kenbaar te 
maken. In aanvulling op het bepaalde in 
artikel 8 lid 3 van de Algemene voorwaarden 
laatste volzin zal de verkoper bij de gunning 
niet alleen de hoogte van het bod, doch 
eveneens deze bestemming inacht nemen.



evaluatie biedingen
Bij deze verkoop is nadrukkelijk gekozen 
voor een dubbele weging: enerzijds de prijs 
en anderzijds (de kwaliteit van) de 
bestemming. Bij dat laatste aspect is 
aangesloten bij het rapport van bureau Het 
Oversticht inzake de herbestemmings 
mogelijkheden.



evaluatie biedingen

Wanneer we in het licht van met name 
dat laatste criterium kijken naar de enig 
overgebleven bieding, kunnen we 
constateren dat het door de bieder 
bijgevoegde plan niet voldoet aan de 
daaraan op het inschrijfbiljet gestelde 
eisen



Besluit

Op basis van de aangeleverde 
informatie is niet te bepalen of de 
bieding kwalitatief voldoet aan de door 
de PGR geformuleerde eisen.

Derhalve zal de PGR niet tot gunning 
over kunnen gaan 



hoe nu verder

Alle drie de partijen die geboden 
hebben, vragen om de tekortkomingen 
in hun bieding binnen een periode van 
(bijv.) 1 maand weg te werken.

In twee gevallen gaat het daarbij om 
financiële informatie, en in 1 geval om 
een uitwerking van de plannen met het 
Kerkgebouw



6.  Rondvraag



7.  Sluiting



Gebed



Gezang 399: 4,5 en 6
4  U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,

des Vaders eenge Zoon, zij lof in eeuwigheid!

De mensheid lag in schuld en vloek voor God 
verloren:

Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd 
verkoren.

Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht 
ontnomen

en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.



5  Gij zit in heerlijkheid aan 's Vaders rechterhand,

tot Gij als Rechter eens de laatste vierschaar spant.

Laat nimmer in de nood uw bijstand ons ontberen,

Gij kocht ons met uw bloed, blijf, Heiland, ons 
regeren,

wil door uw koningsmacht uw erfdeel trouw 
bewaren,

en met uw heilig volk ons voor uw troon vergaren.



6  Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!

Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,

geef, dat wij bij uw komst onstraf'lijk wezen mogen:

ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen!

Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:

zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid 
bouwen.



Bedankt voor uw komst en wel 
thuis!

(de leden van de Grote kerkenraad blijven 
nog voor het afsluitende deel)


