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KORT VERSLAG VAN DE KLEINE KERKENRAAD VAN DE 
PROTESTANTSE GEMEENTE RIJNSBURG, DIGITAAL GEHOUDEN OP 14 MEI 
2020 
Opening, agenda en verslag. 
Preses Jeroen Ravensbergen leest Psalm 47 voor. Daarna gaat hij voor in gebed. Hij geeft een korte inleiding op 
de eigenlijke vergadering en geeft aan dat alleen de noodzakelijke op de agenda staan. Vervolgens wordt de 
agenda vastgesteld en wordt het (korte) verslag van de vergadering van 19 maart 20202 en de daarbij 
behorende besluitenlijst vastgesteld.  
Beleid en plannen. 
Consequenties mededelingen overheid en 1,5 meter maatschappij. 
Het lijkt er op dat er in de komende tijd wat meer mogelijk zal worden. Kerkdiensten met een maximale 
bezetting van 30 personen is voor onze (grote) gemeente geen oplossing, daarom zullen de livestreamdiensten 
in ieder geval tot 1 juli gehandhaafd blijven. De kijkersaantallen lopen overigens wel wat terug, mogelijk ook 
door de uitzendingen via RTV Katwijk en het grote aanbod via internet van diensten. Over het zingen tijdens de 
diensten en het hervatten van de doopbediening zal in een commissie worden gesproken.  Vanaf 1 juni zullen 
vergaderingen van maximaal 30 personen weer gehouden mogen worden, uiteraard met inachtneming van de 
1,5 meter afstand onderling. De bloemengroet zal ook weer worden hervat, hier is grote behoefte aan. 
Een grootschalige startweek lijkt nog niet realistisch in september, maar een startzondag behoort zeker tot de 
mogelijkheden. Een belijdenisdienst lijkt vooralsnog, gezien de grote belangstelling van familie en dergelijke, 
vooralsnog niet mogelijk. Ook over het bevestigen van nieuwe ambtsdragers (en afscheid van aftredende 
vrijwilligers) wordt nog nagedacht. 
Evaluatie Open kerk 
Hoewel de Open kerk zeker in een behoefte voorziet is het rondkrijgen van een schema erg lastig, mogelijk kan 
dit onderwerp worden ondergebracht bij een taakgroep. Vooralsnog zal er met de Open kerk worden gestopt. 
Beroepingswerk 
Er zal een digitale gemeentevergadering worden gehouden op 28 mei 2020 om de verkiezing van een kandidaat 
mogelijk te maken. Hierover is ook advies ingewonnen bij de PKN. De stukken zullen gelijktijdig met de brieven 
van de zendingscommissie worden verspreid. Om zo veel mogelijk leden te benaderen is voor deze wijze van 
verspreiden gekozen en ook is van zeer veel gemeenteleden geen mailadres bekend. 
Commissie Bouwstenen. 
Jonneke Steenvoorden wordt benoemd tot 2e scriba en Fransien Noort tot HR functionaris binnen het CvK. 
Wanneer zij als ouderling met een bijzondere opdracht kunnen worden bevestigd is nog niet duidelijk. 
Mededelingen uit de verschillende geledingen. 
De diaconie maakt melding van de inzameling voor de voedselbank en de luieractie voor Kosovo. 
Wijk Oude Hart Noort zal in de gehele wijk een flyer verspreiden om iedereen een hart onder de riem te 
steken. 
Vanuit het CvK wordt aangegeven dat de inkomsten van collecten en het gemis van zaalhuur vanuit De Voorhof 
en het Centrum de inkomsten met ca. 12.000,- per maand hebben doen afnemen ten opzichte van het 
afgelopen jaar, 
Ingekomen stukken 
De ingekomen mails en brieven naar aanleiding van een preek zullen in een volgende vergadering worden 
geagendeerd, dit onderwerp leent zich niet voor een online vergadering. 
Rondvraag en sluiting   
Preses bedankt de aanwezigen voor het geduld en besluit de vergadering met gebed. 
 


