KORT VERSLAG VAN DE KLEINE KERKENRAAD VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE RIJNSBURG, GEHOUDEN OP 17 SEPTEMBER 2020
1. (Geestelijk) delen en gebed.
De voorzitter heet iedereen welkom op deze vergadering.
We delen enkele gedenkwaardige momenten.
Preses leest een psalm en gaat voor in gebed.
2. Mededelingen en vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen en besluiten Kleine Kerkenraad
De Notulen, de Besluitenlijst en het Korte verslag van de vergadering van 18 juni worden ongewijzigd
vastgesteld.
4. Beleid en plannen
4.1 Taakgroep Pastoraat.
Ds. Arnold Vroomans zal deze taakgroep gaan versterken, wel is er dringend behoefte aan leden
vanuit de verschillende wijken. De taakgroep is niet uitvoerend, maar faciliterend en verbindend.
4.2 Suggesties en Wensen kerkgebouwen,
Het verslag wordt, met dank aan de commissie, besproken en zal nog teruggaan naar de geledingen
om te zien of de opmerkingen goed zijn verwoord en kennis te nemen van de opmerkingen van
anderen. Vervolgens zal de Kerkenraad moeten beslissen hoe we hiermee verder gaan.
4.3 Extra Kerkelijk werker.
Nog niet alle wijkraden hebben gereageerd, vandaar dat dit onderwerp in een volgende vergadering
zal worden besproken.
4.4 Data Dopen en Belijdenis.
Dit wordt, na een korte toelichting door ds. Haasnoot, voor kennisgeving aangenomen.
4.5 Pastorale ondersteuning voor de wijk Frederiksoord en De Bloem.
Algemeen is men van mening dat deze wijk pastorale ondersteuning moet krijgen, alleen zijn de
pogingen tot nu toe hiertoe op niets uitgelopen. De pastores zullen eerst met elkaar kijken wat de
ondersteuning vanuit hen zou kunnen zijn en daarna zal het gesprek worden voortgezet.
4.6 Hervatting Prikkelarme diensten.
De oproep van de commissie die deze diensten organiseert wordt zeer gewaardeerd en zal positief
worden beantwoord.
5. Ambtsdragers, pastors en vrijwilligers
5.1 Beroepingswerk.
Men wordt opgeroepen om eventuele leerpunten vanuit het (bijna afgesloten) traject aan de scriba
door te geven, zodat een nieuwe commissie deze mee kan nemen in de werkwijze.
5.2 Intrede ds. Rozeboom.
Ds. Rozeboom zal op 1 november in een dienst in de Immanuelkerk worden verbonden aan onze
gemeente.
5.3 Bevestigen en afscheid ambtsdragers.
Gezien de corona crisis zal het afscheid en de bevestiging in twee verschillende diensten moeten
gebeuren. De commissie Bouwstenen heeft Remon Post voorgedragen voor de functie van voorzitter
van het College van Kerkrentmeesters. Hier is iedereen verheugd over en de betrokkene wordt
benoemd. De bevestiging zal op een later tijdstip plaat hebben, tezamen met degenen die nu
(vanwege persoonlijke omstandigheden) niet kunnen worden bevestigd en eventuele nog komende
aanvullingen.
5.4 Contract ouderenpastor.
Het contract met ds. de Reus zal worden verlengd, een voorstel hiertoe wordt algemeen
ondersteund.
5.5 Mails en brieven n.a.v. preek.
Er zijn, behalve deze (negatieve) mails en brieven ook de nodige positieve reacties gekomen op deze
preek. De betrokken predikant geeft aan dat de negatieve reacties hem emotioneel diep hebben

geraakt en betreurt het dat (behalve 1 uitzondering) de schrijvers helaas niet de moeite hebben
willen nemen om met hem persoonlijk contact te zoeken. Er worden de nodige argumenten
uitgewisseld en algemeen is men van mening dat de schrijvers respectvol moeten worden behandeld
en een antwoord van de KKR moeten krijgen. Hoe we hiermee verder gaan is nog niet duidelijk, het
moderamen zal hierover een voorstel formuleren.
6. Huisvesting en Financiën
6.1 Maranathakerk.
De koper is door het CvK enig uitstel verleent, gezien de maatschappelijke invulling in het plan.
7. Mededelingen uit de diverse geledingen
Vanuit OHN is waardering voor de organisatie van de startweek en met name de startdiensten,
alleen de ambtsdragers zitten te dicht op elkaar. Wijk F &DB wil graag weten of er een folder komt
over het huisbezoekthema, dit zal in het pastoresoverleg worden besproken. Kleipetten heeft een
kaart gemaakt in het kader van Buurtpatoraat die kan worden uitgedeeld/ verspreid. Het CvK geeft
aan dat de familie Klaase voorlopig nog de pastorie aan de Nassaulaan zal blijven bewonen.
Vanuit de diaconie zal de gemeente worden gevraagd om diaconale doelen aan te geven voor de
opbrengst van een stuk land dat zal worden verkocht.
TG V &T: De toerustingsavond die in april niet door kon gaan zal binnkort worden gehouden.
Daarnaast is er de mogelijkheid voor Gemeentegroeigroepen om hun bijeenkomsten in het Centrum
of De Voorhof te houden, gezien de beperkingen door corona voor huiskamerbijeenkomsten.
8. Classis, PKN
8.1 De classispredikant wil graag nog een keer langskomen.
9. Ingekomen en uitgaande stukken
9.1 Lijst ingekomen en uitgegane stukken.
Deze wordt voor kennisgeving aangenomen.
11 Evaluatie en Rondvraag.
Er wordt dringend verzocht om zich af te melden als men, ondanks aanmelding, toch niet naar een
dienst kan komen. Er is een bijeenkomt geweest van ondersteuners bij diensten, zowel technisch als
op muzikaal gebied. De werkdruk is hoog en er moet dringend versterking komen. Daarnaast is de
informatie vaak laat en versnipperd. Dit gesprek zal nog worden vervolgd.
12. Sluiting
Preses Jeroen Ravensbergen gaat voor in gebed.

