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KORT VERSLAG VAN DE KLEINE KERKENRAAD VAN DE 
PROTESTANTSE GEMEENTE RIJNSBURG, GEHOUDEN OP 19 MAART 2020 

Opening 
Preses Jeroen Ravensbergen leest Psalm 7 voor. Daarna gaat hij voor in gebed. Hij geeft een korte inleiding op 
de eigenlijke vergadering. We maken een ongekende tijd door, een situatie die we niet voor mogelijk hielden 
met enorme gevolgen voor maatschappij en kerk. Het moderamen moest daarom snel handelend optreden. 
Doel was in eerste instantie om het samenzijn en de gemeente gaande te houden. Er zijn velen die het 
moderamen daarbij adviseren en bijstaan. Het betekent wel dat het moderamen nu handelt voor en namens 
de kleine kerkenraad en daarvoor om toestemming vraagt. Het moderamen zoekt daarbij naar draagvlak, 
compromis en saamhorigheid. De kleine kerkenraad is nu bij elkaar geroepen om de situatie te bespreken en 
op de hoogte te worden gebracht over het beroepingswerk. Er worden wat vragen gesteld die betrekking 
hebben op de rol die het moderamen nu krijgt en in hoeverre de kerkenraad daarbij geconsulteerd wordt. Het 
gaat in ieder geval om de periode tot en met 6 april of zoveel langer als de huidige situatie voortduurt. 
Opgemerkt wordt dat snel handelen van belang is, ook als je daarbij mogelijk fouten maakt. Vanuit de 
vergadering wordt aangedrongen op handelen met gezond verstand en in vertrouwen.  
 
Rol moderamen in de komende tijd 
Preses wil verantwoordelijkheid afleggen voor wat tot nu door het moderamen is gedaan en een doorkijk 
geven op de toekomst. De kerken moesten snel worden gesloten en er is nagedacht hoe daarna verbinding met 
de mensen kon worden gelegd. De logische keuze was om de Grote Kerk daarvoor in te zetten: een goede 
videoverbinding en een vertrouwde omgeving. Dinsdag is opnieuw vergaderd over de invulling van de 
komende tijd. Er is besloten alle kerkelijke bijeenkomsten stil te leggen; de belijdenisdienst is voorlopig 
uitgesteld. De bloemengroet is gestopt. De pastorale zorg is aangepast. Er wordt een strakke lijn uitgezet, 
waaraan we vasthouden. De paasdienst in veiling Flora gaat niet door. Over deze en komende beslissingen 
wordt van gedachten gewisseld: 
- Er kan nu ook al deels worden beslist, wat we na 6 april gaan doen; 
- Er zullen verschillende diensten met verschillend karakter worden aangeboden, herkenbaar met wat we nu 

hebben, maar niet precies hetzelfde; 
- Communicatie met de gemeente via alle mogelijke middelen (website, Contact, Facebook) is van groot 

belang; 
- Er kan een extra Contact worden uitgebracht met de liturgieën van de diensten; 
- Bij de diensten kan een Powerpoint met de liedteksten worden gepresenteerd in de internet-uitzending; 
- Wat doen we als er een echte lock-down komt? Eén van de antwoorden: een dienst met alleen een 

predikant en ambtsdrager; 
- Proberen zoveel mogelijk live te doen in de erediensten: preek, gebeden, muziek, zingen; 
- Zijn de verschillende soorten diensten nu goed verdeeld? Ja, maar we kijken er later wel weer naar. 
- In Licht zijn als gevolg van het vervallen van de dienst in Flora wat zaken aangepast; hij kan nog op tijd de 

deur uit; 
- We moeten zoveel mogelijk eigen predikanten dienst laten doen; 
- Avondmaalsvieringen moeten noodgedwongen worden uitgesteld; improvisatie op dit punt doet geen 

recht aan het gemeenschapsgevoel; 
- Als de statistieken kloppen kunnen we meer uitvaarten verwachten; van herdenkingen achteraf moeten 

we goed overwegen wat realistisch is; wellicht een grote gezamenlijke dienst? 
- We houden ons aan de adviezen die overheid en PKN ons geven; 
- Er worden initiatieven ontplooid voor mensen die hulp nodig hebben (boodschappen e.d.). Gerben 

Bremmer coördineert; 
- Er worden nog wat praktische zaken doorgenomen 
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Verder komt ter sprake of we de Grote Kerk twee uur per dag open zullen stellen voor meditatie, gebed en het 
branden van een kaars. Er zijn plussen en minnen. Conclusie is dat we het een korte tijd gaan proberen met 
goed geïnstrueerde vrijwilligers. 
 
De kerkenraad geeft het moderamen het mandaat om in deze tijd alles te doen wat nodig is. Wanneer dat 
nodig is zullen leden van de kleine kerkenraad worden geconsulteerd via telefoon of mail. De optie om de 
kerkenraad bij elkaar te roepen wordt opengehouden. 
 
Beroepingswerk 
Preses meldt voortgang en positieve ontwikkelingen in het beroepingswerk. Deze zijn zodanig dat daarover 
mogelijk op korte termijn beslissingen moeten worden genomen. Het is nu niet mogelijk een 
gemeentevergadering bij elkaar te roepen. Bij de classis wordt onderzocht of in deze uitzonderlijke situatie de 
beroepingsbevoegdheid aan de grote kerkenraad kan worden overgelaten. Er wordt op gewezen dat we het 
kerkrecht op dit punt goed dienen te volgen. Preses deelt verder mee dat voor hulp in het ouderenpastoraat 
een emeritus predikant wordt aangetrokken die waarschijnlijk per 1 mei gaat starten.  
 
Rondvraag en sluiting   
De vergadering bedankt het moderamen voor alle verrichte inspanningen. 
 
Ds. van Wijk sluit de vergadering met gebed. We eindigen met een gezamenlijk gebeden “Onze Vader”. 


