KORT VERSLAG VAN DE KLEINE KERKENRAAD VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE RIJNSBURG, GEHOUDEN OP 19 NOVEMBER 2020
1.(Geestelijk) delen en gebed
Preses heet iedereen welkom. Er worden enkele persoonlijke zaken gedeeld. Preses leest voor uit Micha 7 en
gaat voor in gebed.
2.Mededelingen en vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.Notulen en besluiten Kleine kerkenraad
De verslaglegging en besluitenlijst worden ongewijzigd goedgekeurd.
4.Beleid en plannen
4.1 Zondag der Voleinding
Er wordt een toelichting gegeven op de te houden diensten. Verder zijn zaterdag de Grote Kerk en
Immanuelkerk open voor persoonlijke overdenking. De vergadering complimenteert de organisatoren voor hun
inspanningen en met de gekozen opzet.
4.2 Gemeentevergadering en vergadering grote kerkenraad 26 november
De agenda van beide vergaderingen wordt voorgelegd en goedgekeurd. Voorgesteld wordt om ook over de
voortgang van de verkoop van de Maranathakerk te rapporteren. Ds. van der Ende zal het onderwerp: “Het
zegenen van kinderen op weg naar de doop” introduceren. Bespreking en zorgvuldige besluitvorming over dit
onderwerp volgen later. Er wordt gekeken naar een combinatie van fysiek en digitaal vergaderen.
4.3 Het zegenen van kinderen op weg naar de doop
Dit onderwerp is besproken bij het vorige agendapunt.
4.4 Collecterooster 2021
Dit wordt met een enkele wijziging vastgesteld.
4.5 Voorstel voor erediensten vanuit het pastoresoverleg.
Om in het coronatijdperk zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om fysiek naar de kerk te gaan
wordt een voorstel gedaan om meer (korte) diensten aan te bieden op de zondagen. Door de gewijzigde
Corona maatregelen is het weer mogelijk om meer mensen toe te laten in de diensten. We kunnen dan weer
terug naar de opzet van vóór 13 oktober, dus inclusief zingen. Daarnaast wordt voorgesteld om in de
adventstijd op woensdagen een viering te houden. De vergadering spreekt zijn waardering uit voor dit voorstel.
Een werkgroep is bezig met de voorbereiding van diensten en activiteiten rondom kerstfeest.
5. Ambtsdragers, pastors en vrijwilligers
5.1 Bevestiging ambtsdragers 29 november
Er zullen zes ambtsdragers worden bevestigd. Er wordt een cursus voor nieuwe ambtsdragers georganiseerd.
5.2 Afscheid Gerben Bremmer
In overleg met Gerben zal van hem in een kerkdienst afscheid worden genomen. In de wijk is dit al gebeurd. Of
ook nog formeel afscheid wordt genomen van ds. van Wijk zal met hem worden overlegd.
5.3 Afhandeling mails en brieven n.a.v. een preek
Dit proces loopt en zal in een volgende vergadering worden besproken.
5.4 Pastorale ondersteuning Frederiksoord/De Bloem
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Vanuit de wijk wordt aangegeven dat de nood hoog is. Er zal naar creatieve oplossingen worden gezocht om
tenminste parttime structurele ondersteuning in de wijk te krijgen, naast de crisisondersteuning vanuit het
pastoresteam. Suggesties op dit punt zijn zeer welkom. Ook financieel moet een oplossing worden ingepast.
5.5 Voorzitterschap Zendingscommissie
Het voorstel om Pieter Both te benoemen als voorzitter en opvolger van Samuël Pronk vindt bijval in de
vergadering.
6.Huisvesting en financiën.
6.1 Maranathakerk
Het Generaal College heeft in het aangetekende beroep de PGR in het gelijk gesteld. Bij de vergadering leeft de
wens dat over en weer naar verzoening wordt gezocht en een punt achter deze zaak kan worden gezet. De
verwachting is dat er binnenkort een voorstel voor maatschappelijke invulling van het gebouw door de
beoogde nieuwe eigenaar ligt.
6.2 en 6.3 Jaarplan en begroting Diaconie 2021
Rob van Bemmel (vz. Diaconie) geeft een toelichting. Het stuk kan naar de gemeentevergadering en grote
kerkenraad worden gestuurd.
7.Mededelingen uit de diverse geledingen en rondvraag
Diaconie: Men is bezig met een kerstactie, waarbij kaarten worden bezorgd, deze wordt afgestemd met de
taakgroep Communicatie. Gepolst wordt hoe de kerkenraad hier tegenover staat. Het initiatief valt goed.
Missionair: Marjon van Tol meldt dat aan een Kerstwandeling in een nieuw jasje wordt gewerkt.
Taakgroep Erediensten: Aat Wim Maat meldt dat de foyer van de Voorhof nu als consistorie wordt gebruikt.
Verder is hij bezig met preekrooster op de lange termijn.
Ds.Vroomans: is druk bezig met cursus voor ambtsdragers. Men kan de cursus eventueel ook thuis volgen.
Taakgroep Communicatie: Klarinda van Tilburg is bezig met het opstarten en zoekt naar kaders waarbinnen
gewerkt zal worden.
Wijk Kleipetten: is op zoek naar nieuwe ambtsdragers. Verder wil men richting geven aan buurtpastoraat.
Wijk Frederiksoord/De Bloem: alle secties zijn bezet. Verder wordt in de Bloem een mini-wijkteam opgezet als
een nieuwe manier om verbinding met elkaar te leggen.
Wijk Oude Hart-Noord: Er wordt nog een nieuwe ouderling aangemeld. Preses merkt op dat hiervoor de juiste
procedure moet worden gevolgd.
Classis, PKN: Nu geen mededelingen, er wordt volgende week vergaderd.
8. Evaluatie en rondvraag
Er wordt naar de datum van de bezinningsdag voor ambtsdragers gevraagd; die is nog niet bekend. Er wordt
gevraagd of bij het herdenken van overledenen foto’s kunnen worden geprojecteerd (in overleg met
nabestaanden). Over de vergadering zelf worden wat opmerkingen gemaakt; de algemene teneur is dat men
het een plezierige vergadering vond.
8. Sluiting
Preses sluit de vergadering af met een gebed van ds. André Troost.
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