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Kort verslag Kleine kerkenraad 
1 20 februari 2020 

Opening; 
Preses opent de vergadering, leest psalm 19 en gaat voor in gebed.  
Met een kleine aanvulling worden de notulen van 16-01 2020 en 28-01-2020 en de besluitenlijst 
vastgesteld. Naar aanleiding van een ontvangen brief is er een kleine aanpassing aan het Korte 
verslag van 16 januari: er is niet “geciteerd uit een brief” (aangezien de brief zelf niet gezien is), maar 
de inhoud van een brief is genoemd in de gemeentevergadering.  
Beleid en plannen; 
De vergadering wordt bezocht door Jolande Vrolijk en Wico Santbulte die een toelichting komen 
geven op hun functie als Interne Vertrouwens Persoon (IVP) in onze gemeente. Er is een protocol 
opgesteld voor gevallen van (seksueel) misbruik in pastorale en gezag relaties en er is altijd de 
mogelijkheid om dergelijke situaties te melden bij het SMPR meldpunt van de PKN. Er zal nog veel 
communicatie over hun functioneren worden gedeeld met de gemeente, zodat het iedereen 
duidelijk is waar ze in een dergelijk geval terecht kunnen. Uiteraard in de hoop dat zoiets nooit nodig 
zal zijn. 
Vanuit de Commissie Bouwstenen zijn er diverse personen die nadenken over een functie of ambt in 
de gemeente. Vanuit de organisatie van de Openluchtdienst is een brief binnen gekomen dat er 
verschillende organisatoren stoppen met het organiseren hiervan. De TED zal worden gevraagd 
hierin actie te ondernemen. 
Ambtsdragers, pastors en vrijwilligers; 
Vanuit het beroepingswerk is niets te melden, maar voor de vacature van Ouderenpastor zijn 
verschillende sollicitaties binnen gekomen. Met de kandidaten zal begin maart een gesprek worden 
gearrangeerd. 
Ds. van der Ende zou graag een 2-jarige cursus op het gebied van Missionaire Specialisatie gaan 
doen, maar na een ruime discussie wordt besloten dat een dergelijke aanslag op de tijd nu, gezien de 
vacatures en de grote druk op de pastores, niet zo’n goed idee is. 
Mededelingen uit de diverse geledingen; 
Er is een notitie van de taakgroep erediensten, waaruit onder andere blijkt dat de 
Ontmoetingsdiensten in De Voorhof gedurende de zomervakantie niet kunnen worden voortgezet 
door het gebrek aan vrijwilligers. 
Vanuit wijk Centrum & Oost is er de vraag of er niet een tweede beroepingscommissie kan worden 
ingesteld. Afgesproken is dat de huidige commissie zoekt naar kandidaten voor de wijken 
Westerhaghe & De Hoek en Kleipetten. Voor de wijk Frederiksoord & De Bloem zal t.z.t. een nieuwe 
commissie worden gevormd. Voor deze laatste wijk wordt actief gezocht naar een tijdelijke invulling. 
Er zijn 3 wijken die hebben aangegeven de bevestiging van nieuwe ambtsdragers en het afscheid van 
hen die vertrekken vóór de vakantie te willen, terwijl de andere twee wijken voorstander zijn van een 
bevestiging in september. Er is een mooie avond geweest van Vrouwen In Actie, zou het een idee zijn 
om gezamenlijk te bidden voor de beroepingscommissie en het invullen van de vacatures? 
Rondvraag en evaluatie vergadering. 
Het was een prettige vergadering met grote inbreng van de IVP’ers. 
Sluiting; 
De preses bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering met het uitspreken van 
een dankgebed en wenst iedereen wel thuis. 

 
 
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. 


