
KORT VERSLAG VAN DE KLEINE KERKENRAAD VAN DE 
PROTESTANTSE GEMEENTE RIJNSBURG, GEHOUDEN OP 18 JUNI 2020 
1. (Geestelijk) delen en gebed. 
De voorzitter heet iedereen welkom op deze vergadering die weer ‘live’ kan 
plaatsvinden. 
We delen enkele gedenkwaardige momenten. 
Preses leest een psalm van David en gaat voor in gebed.  
2. Mededelingen en vaststellen agenda 
De brieven naar aanleiding van de preek van ds. van Wijk zullen in een volgende vergadering worden 
besproken als ds. van Wijk er zelf is. 
3. Notulen en besluiten Kleine Kerkenraad 
3.1 Notulen KKR 14-5-2020:  
Bij de rondvraag is een vraag gesteld over de omgang met vraagstellers. De betreffende mensen 
hebben antwoord gekregen dat de vraag in behandeling is genomen.  
Er worden wat aanwezigen toegevoegd aan de lijst. 
3.2 Besluitenlijst: deze wordt vastgesteld. 
3.3 Kort verslag KKR 14-5-2020: ter kennisname. 
4. Beleid en plannen 
4.1 Protocol kerk na 1 juli 2020 
De expertgroep heeft een protocol opgesteld voor het gebruik van de verschillende kerken. Er komt 
een reserveringslijn, waar iedereen kan reserveren. Bij de reservering wordt uitdrukkelijk gemeld dat 
mensen zich op eigen risico aanmelden en vooraf goed duidelijk maken dat als je naar de kerk komt, 
je gezond moet zijn en ook een gezinslid geen ziekteverschijnselen/koorts mag hebben.  
Crèche wordt weer gestart. Kindernevendienst en zondagsschool nog niet.  
Rond overlijdens en begrafenissen, worden de regels van het RIVM in acht genomen.  
Er is bewust gekozen voor de reguliere diensten te handhaven en geen extra diensten te 
organiseren. Als dit structureel te weinig blijkt te zijn, zal er gekeken worden naar alternatieven. Als 
er geen plek meer is, wordt gevraagd om naar een andere dienst te gaan, of om op een wachtlijst te 
komen. Bij reserveren komt de mogelijkheid om ivm gezondheidsredenen een aanvraag te doen 
voor een bepaalde plaats. 
In de diverse diensten wordt zingen/niet zingen afgewisseld. Er is voldoende ruimte om afstand te 
houden en zo komen we aan ieders wensen tegemoet. Van te voren wordt aangegeven in welke 
diensten gezongen wordt, zodat daar met reserveren rekening mee gehouden kan worden. 
De werkgroep houdt door middel van de reserveringen bij waar in de gemeente de meeste behoefte 
aan is.  
Voor de Voorhof en Immanuëlkerk zijn ook camera’s besteld, zodat ook deze diensten via kerktv 
gevolgd kunnen worden. Dit heeft nog wel even tijd (en vrijwilligers!) nodig.  
Bezoekwerk en wijkraden worden weer opgestart. 
4.2 Ideeënbus: er zijn geen vragen of opmerkingen  
4.3 Memo aanpassing Veilige kerk: er zijn geen vragen of opmerkingen 
4.4 P.v.A. Peter van Rossum:  
Peter van Rossum richt zich met zijn onderzoek op de millenials in wijk de Bloem. Zijn begeleider is 
Gerben Bremmer. 
4.5 concept schema vergaderingen kerkenraad ’20-’21: deze wordt vastgesteld 
4.6 Oplegnotitie en concept rooster van diensten 2022 
4.7 Startweek en startzondag: hiervan worden verschillende opties besproken. De uitvoering is 
afhankelijk van de RIVM richtlijnen. We starten vanuit 1 bijbeltekst, 1 thema.  
De commissie wil graag overleggen met de predikanten over het thema en de invulling van de 
diensten om aan de veelkleurigheid tegemoet te komen.  
De intrede van ds. Vroomans, zal in deze periode ook plaatsvinden.  
 



5. ambtsdragers, pastors en vrijwilligers 
5.1 Beroepingswerk, voorbereiden GKR n.a.v. advies kandidaat voor wijk Kleipetten; 
De beroepingscommissie heeft een positief advies dat voorgelegd zal worden aan de Grote 
Kerkenraad. De Grote Kerkenraad zal in de kerkzaal vergaderen en de gemeenteleden zullen 
waarschijnlijk weer online bij elkaar geroepen worden. De informatie over de kandidaat zal ook weer 
op dezelfde wijze worden georganiseerd.  
5.2 Beroepingswerk, tijdpad verbinden ds. Vroomans aan gemeente: 13 september zal de 
intrededienst zijn. Hij zal bevestigd worden door ds. Korpelshoek. Ds. Vroomans zal vanaf augustus 
al actief zijn in de gemeente.  
5.3 Kerkelijk  Werkers bevestigen als ouderling-kerkelijk werker: wordt met betrokkenen besproken. 
5.4 Mails n.a.v. preek ds. van Wijk; deze worden besproken wanneer ds. van Wijk aanwezig is.  
5.5 Hoe toekomstige organisatie pastores in onze gemeente: als invulling is gevonden voor de 
vacatures, komt er een voorstel over de inzet van een kerkelijk werker voor doelgroepen.  
5.6 Voordracht Klarinda van Tilburg als vz. TG Communicatie: de vergadering stemt in met de 
voordracht. 
6. Huisvesting en Financiën 
6.1 jaarplan CvD: Het CvD is e.e.a. aan het formaliseren. Het plan is grotendeels al uitgevoerd.  
6.2 Jaarrekening kerk en diaconie: de jaarrekening van de Diaconie is bijna klaar en zal in september 
ter goedkeuring aan de Grote Kerkenraad worden aangeboden. Er zijn meer ‘doorzet’ collectes 
geweest met een grotere opbrengst. I.v.m. de coronacrisis wordt rekening gehouden met 
toenemende armoede binnen de gemeente. Het verwachte tekort betreft voornamelijk de ‘doorzet’ 
collectes, de collectes voor deze doelen zijn momenteel minder.  
Er is aandacht voor het gespreid verspreiden van diverse brieven richting gemeente. 
7. Mededelingen uit de diverse geledingen 
De meeste wijken hebben digitaal vergaderd of contact gehouden via de mail. De zoektocht naar 
nieuwe ambtsdragers is gestart.  
CvK: de hoorzitting i.v.m. de Maranathakerk is a.s. woensdag. 
CvD: Houd je ogen open te houden voor mensen die in deze tijd hulp nodig hebben. 
TG J&J: het jaarplan van de taakgroep zal niet veel verschillen van het jaarplan van dit jaar. Er zal 
aandacht worden gegeven aan het jaarplan op de vergadering van de KKR. 
TED: het bemannen van de camera’s zal enige organisatie vragen. Men is bezig met het jaarplan. 
TG V&T: de eerste cursusavond was geslaagd, de tweede werd afgelast maar zal waarschijnlijk in 
september worden vervolgd. 
TG Pastoraat: Gerben vraagt hoe de buitengewone catechisatie volgend jaar wordt opgepakt; dit zal 
door het pastoresteam worden opgepakt. 
8. Classis, PKN 
8.1 Mail Classis m.b.t. vragen beroepingswerk; hier wordt aan gewerkt. Als er mensen zijn die 
opmerkingen, aanvullingen en tips hebben in het kader van het beroepingswerk, geef dit dan door.  
9. Ingekomen en uitgaande stukken 
9.1 Lijst ingekomen en uitgegane stukken, waaronder mails en brieven n.a.v. brief Raad van Kerken 
m.b.t. Israël 
Het inzegenen van zuigelingen wordt in behandeling genomen, hier zullen we laten over spreken.  
12. Sluiting 
Preses Jeroen Ravensbergen gaat voor in gebed.  
 
 


