Kort verslag Kleine kerkenraad 1 19 december 2019
Opening;
Preses opent de vergadering met een speciaal welkom aan ds. Julia van Rijn, die als classispredikant
de vergadering bezoekt. Ds. Van Rijn geeft wat achtergronden over het werk wat zij doet en gedaan
heeft in het verleden. Zij is gemeentepredikant geweest in Abcoude, Rijswijk en Amsterdam en sinds
september 2018 werkzaam als classispredikant. Ook een speciaal welkom voor Kees Kromhout die,
als voorzitter van de Taakgroep Vorming & Toerusting, de vergaderingen van de KKR zal bijwonen.
Ook hij geeft wat achtergrondinformatie over zijn dagelijks werk (leraar Duits) en hobby’s.
Vervolgens worden er wat persoonlijke zaken uitgewisseld en leest preses een gedeelte uit de
2e brief van Petrus. Daarna gaat hij voor in gebed.
Mededelingen;
Bij het vaststellen van de agenda geeft preses aan dat er verschillende opties zijn voor de datum van
bevestiging en afscheid van ambtsdragers. Dit zal aan de verschillende geledingen worden
voorgelegd, zodat er vervolgens een datum kan worden vastgesteld. Ook zal een
“geheimhoudingsverklaring” worden rondgestuurd, die getekend moet worden door personen die
met gevoelige informatie in aanraking komen, maar geen ambtsdrager (of pastoraal bezoeker) zijn.
Vanuit de commissie Bouwstenen wordt er aangegeven dat ze in gesprek zijn met iemand die de
taakgroep Communicatie zal kunnen versterken. Ds. Philip van Wijk zal de taakgroep Vorming en
Toerusting vanuit het pastoresteam ondersteunen. Er zal binnenkort een gesprek worden gepland
tussen moderamen en predikanten en daarnaast hopen we snel te kunnen opstarten met de
jaargesprekken met de pastores. De commissie is nu nog op zoek naar een lid/leden om de
commissie te completeren.
Taakgroep Pastoraat;
De gesprekken met de leden van de Taakgroep om vast te stellen of ze liever in de Tg. Pastoraat, dan
wel Vorming & Toerusting willen participeren, zijn nog niet geweest.
Nieuwjaar wensen.
Op voorstel van ds. van der Ende wordt besloten om op de eerste zondag van het jaar met elkaar na
afloop van de dienst koffie te drinken en zo in de gelegenheid te zijn om elkaar een mooi jaar te
wensen.
Ambtsdrager voor DSV.
Naar aanleiding van het verzoek om een ambtsdrager te leveren voor de identiteitsraad van DSV
Verzorgd leven zal wijk Frederiksoord & De Bloem hiernaar op zoek gaan.
Onderwerpen voor overleg met classispredikant.
Preses geeft een korte samenvatting van de zorg om predikantsvacatures en de daardoor hoge
werkdruk bij onze predikanten. Ook de gevolgen van kerksluiting en nasleep van de fusie worden
uitgebreid met elkaar besproken. Er is een korte uitleg over het Buurtpastoraat, zoals dat in wijk
Kleipetten gestalte begint te krijgen, maar daarnaast wordt er ook opgemerkt dat er veel dingen
goed verlopen en dat we elkaar ook vaak de ruimte geven en gunnen. Er worden wat “hete
hangijzers” (zoals die geformuleerd zijn bij de fusie) genoemd en daarbij wordt aangegeven dat die
bij beide fusiepartners gevoelig lagen (en nog liggen). Toch willen we alles bespreekbaar maken, net
zoals bij de verschillende Doopvormen is gebeurd. Bij de jeugd gebeurt ontzettend veel, alleen niet
altijd op de geijkte manieren en een volgende keer zal er een Memo aan de orde worden gesteld
over Jeugdpastoraat en de problemen en oplossingen hierbij.
Vanuit de classis geeft ds. van Rijn aan dat de “ringen” (een gespreksgroep van bij elkaar liggende
gemeentes) nog onvoldoende gestalte hebben gekregen. Ring Katwijk is “goed begonnen, maar ligt
nu toch ook weer stil”.
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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.
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Beroepingswerk;
Vervolgens werd er uitgebreid gesproken over het beroepingswerk en met name over de
kandidatuur van ds. Iwan de Graaf en het proces tot dan toe. Er was zowel in de
beroepingscommissie als in de Kleine en Grote kerkenraad een grote verdeeldheid over deze
kandidatuur. Omdat er een meerderheid in de Grote kerkenraad was om een gemeentevergadering
te houden over een eventueel beroep zal deze vergadering er ook daadwerkelijk komen. Ook over de
procedure waren er veel vragen en opmerkingen en er werd vooral zorg uitgesproken omdat er zo’n
verdeeldheid binnen de verschillende geledingen is die zich hierover hebben gebogen. De opzet van
de gemeentevergadering werd vervolgens aangegeven en ook de mogelijkheid om via een volmacht
je stem te laten horen als je zelf niet in de gelegenheid bent om de gemeentevergadering bij te
wonen. Dit zal ook in de afkondigingen en in Contact worden aangegeven.
Ouderenpastor.
De vacaturetekst voor de vacature van Ouderenpastor werd met enige aanvulling op het gebied van
beleid goedgekeurd en het zoeken naar een ouderenpastor kan dan ook van start gaan.
Mededelingen uit de diverse geledingen en Rondvraag.
Omdat er zeer veel tijd aan de eerdere onderdelen is besteed is het bespreken van de jaarplannen
van de taakgroepen niet meer aan de orde gesteld en zal dit tot een volgende vergadering blijven
liggen. De taakgroepen gaan overigens wel direct met hun jaarplan aan de gang!
Vanuit TG. Missionair zal een datum worden gezocht voor toerusting van de KKR leden. Dit zal een
hele zaterdag in beslag nemen.
Vanuit J & J werd aangegeven de vergadering als constructief te hebben ervaren en wordt gevraagd
of de TED wil nadenken om alle 5 bloemengroeten in de verschillende kerken af te kondigen zodat
iedereen kan horen waar de bloemen naar toe gaan. De startweekcommissie zal in januari van start
gaan en dan zal ook het eerder gememoreerde Memo over Jeugdpastoraat worden besproken.
We worden nog opmerkzaam gemaakt op de bidstond in De Voorhof op zaterdag vanaf 19.00 uur.
Een goede gelegenheid om te bidden voor een goed verlopende gemeentevergadering op maandag
23 december.
Vanuit de Taakgroep Vorming en Toerusting wordt gevraagd of men gebruik mag maken van de
landelijke digitale formule voor de toerusting van (nieuwe) ambtsdragers en daar wordt
toestemming voor gegeven.
Sluiting;
Ds. Julia van Rijn gaat, na het lezen van Psalm 4, voor in gebed en vervolgens sluit preses, wat later
dan gebruikelijk, de vergadering en wenst ieder wel thuis.
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