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KORT VERSLAG VAN DE  (ONLINE) VERGADERING VAN DE  
KLEINE KERKENRAAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJNSBURG,  
GEHOUDEN OP 15 OKTOBER 2020 
 
1.(Geestelijk) delen en gebed 
Preses heet de leden die voor de eerste keer de vergadering bijwonen welkom. Barbara Broeren is te gast; ze 
loopt stage bij ds. Vroomans en is bijna klaar met haar studie voor predikant. Er worden enkele persoonlijke 
zaken gedeeld. Preses leest voor uit Jesaja 51 en gaat voor in gebed.  
 
2.Mededelingen en vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Preses deelt mee dat pastor Rixt de Graaf ook in Valkenburg een 
taak op zich neemt en daar voorlopig ook gaat wonen.  
 
3.Notulen en besluiten Kleine kerkenraad  
Naar aanleiding van de notulen wordt besloten de startweek tijdens de volgende vergadering te evalueren. De 
verslaglegging en besluitenlijst worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 
4.Beleid en plannen  
4.1 Extra Kerkelijk werker 
Een memo met betrekking tot een extra kerkelijk werker wordt besproken. Beleidsouderling Dick van der Vijver 
geeft weer hoe de wijkraden op het voorstel hebben gereageerd. Naast algemene waardering waren er enkele 
opmerkingen, waaronder een voorkeur voor inzet bij jongerenwerk, de vraag of het buurtpastoraat niet te veel 
beslag op vrijwilligers legt en of er geen sprake is van “een pleister plakken”. Het stuk wordt vervolgens 
besproken, waarbij een aantal van deze aspecten aan de orde komen. Besloten wordt het memo samen met de 
verslaglegging uit deze vergadering ter besluitvorming aan de Grote Kerkenraad voor te leggen.  
4.2 Doopkaarsen in de Grote Kerk en Voorhof 
Het voorstel om ook in de Grote Kerk en Voorhof doopkaarsen uit te reiken wordt zonder discussie 
aangenomen. 
4.3 Coronamaatregelen 
Preses geeft een toelichting op de door het moderamen getroffen maatregelen. Deze gelden vooralsnog voor 
de maanden oktober en november. Vanuit de vergadering wordt de belangrijke verbindende rol van de kerken 
benadrukt. Preses geeft aan dat dit door het moderamen wordt onderkend en dat we zoeken naar manieren 
om die rol maximaal te realiseren. We willen daarbij niet de grenzen van het mogelijke oprekken. Vanuit de 
vergadering wordt een aantal praktische suggesties gedaan om de diensten zo aantrekkelijk mogelijk te maken, 
ook voor de thuismeelevenden.  
4.4 Bezinningsdag 
Er worden Ideeën gevraagd voor het onderwerp van een bezinningsdag voor ambtsdragers. Genoemd wordt: 
“Wie mogen aangaan bij het Avondmaal?” Andere suggesties zijn welkom. 
4.5 Zegenen van kinderen op weg naar de doop 
Hierover wordt een stuk ter bespreking gegeven. Het gaat erom kinderen van ouders, die hun kinderen bewust 
niet laten dopen, gezegend kunnen worden op de weg daarheen. In de vergadering wordt herkend dat dit 
onderwerp in de gemeente leeft. Er wordt gepleit voor een zorgvuldige aanpak, waarbij met diverse aspecten 
rekening wordt gehouden. Voorkomen moet worden dat kinderen verschillend worden behandeld. Het stuk zal 
met enkele aanpassingen naar de grote kerkenraad en gemeentevergadering van 26 november worden 
gestuurd. 
 
5. Ambtsdragers, pastors en vrijwilligers 
5.1 Memo leerpunten beroepingswerk 
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Het memo zal met de volgende beroepingscommissie worden gedeeld. Eén van de aanwezigen geeft aan het 
vreemd te vinden dat de beroepingscommissie zelf beslist op welke manier de besluitvorming over een te 
beroepen predikant plaatsvindt.  
5.2 Contract ds. Nico de Reus 
Het contract met ds. de Reus is verlengd. Er moet wel rekening mee worden gehouden dat hij de laatste 4 
maanden van 2021 niet beschikbaar is, i.v.m. eerdere afspraken. 
5.3 Afhandeling mails en brieven n.a.v. een preek 
Afgesproken wordt dat hoe er verder gegaan wordt met deze zaak, waarbij wordt  benadrukt dat dit zorgvuldig,  
pastoraal  en theologisch zal gebeuren. 
  
6.Huisvesting en financiën. 
6.1 Maranathakerk 
Er zijn nog twee bezwaarprocedures aanhangig: een bij het Generaal College voor bezwaren van de PKN en een 
bij de gemeente Katwijk. Met de toekomstige eigenaren loopt het overleg over de maatschappelijke 
bestemming nog. De verwachtingen zijn dat dit proces goed wordt afgerond. 
6.2 Begroting 2021 kerk 
Gezien de huidige situatie is het moeilijk een goede begroting op te stellen. Geconstateerd wordt dat de vaste 
bijdragen op niveau blijven. Collecteopbrengsten nemen na een eerdere afname weer wat toe. De opbrengst 
van de exploitatie van de ruimtes wordt node gemist. In een normale situatie zou een beperkt verlies worden 
begroot.  
 
7.Mededelingen uit de diverse geledingen en rondvraag 
- De laatste vacature voor een diaken in de wijk Kleipetten is vervuld.  
- Ouderen krijgen bij Dankdag een plant in plaats van een fruitbakje. 
- Een perceel grond van de diaconie is verkocht. 
- De Stillevenvieringen krijgen na tien jaar een nieuwe organisatiecommissie. 
- De Kerstdienst in Flora gaat dit jaar niet door. Er wordt bezien of een eerdere dienst kan worden vertoond.   
 
8.Sluiting   
Preses sluit de vergadering af met een gebed van Jaap Zijlstra. 


