KORT VERSLAG VAN DE KLEINE KERKENRAAD VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE RIJNSBURG, ONLINE GEHOUDEN OP 17 DECEMBER 2020
1.(Geestelijk) delen en gebed
Preses heet iedereen welkom. Er worden enkele persoonlijke zaken gedeeld. Preses leest voor uit Ezechiël 34
en gaat voor in gebed.
2.Mededelingen en vaststellen agenda
Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.Notulen en besluiten Kleine kerkenraad
De verslaglegging en besluitenlijst worden ongewijzigd goedgekeurd. Er wordt gevraagd of al is besloten over
het met toestemming vertonen van foto’s van overledenen bij de herdenking in de kerkdiensten. Het
onderwerp is nog in bespreking.
4.Beleid en plannen
4.1 Terugblik op gemeentevergadering, grote kerkenraad, eeuwigheidszondag
Geconstateerd wordt dat het niet eenvoudig is om een begrotingsvergadering aantrekkelijk te maken. Op zich
was de vergadering geslaagd. De manier waarop eeuwigheidszondag werd gevierd vond algemene weerklank.
Vanwege de positieve ervaringen (laagdrempelig, veel bezoekers) wil de kerkenraad het openstellen van de
kerken op de voorafgaande zaterdag ook buiten coronatijd voortzetten.
4.2 Het zegenen van kinderen (op weg naar de doop)
Omdat het onderwerp geen heel heftige discussies oproept kan waarschijnlijk sneller en gericht naar
besluitvorming worden toegewerkt, zonder daarbij de zorgvuldigheid en de inbreng van de gemeente uit het
oog te verliezen.
4.3 Diensten en ontwikkelingen rond kerst
Er wordt een overzicht van de activiteiten gegeven. Door regelgeving van de overheid moesten eerdere
plannen worden opgegeven of aangepast.
4.4 Memo Organisatie en bemensing ondersteuning erediensten
Het memo beschrijft hoe de organisatie van praktische en technische ondersteuning bij erediensten wordt
geregeld. Er komt voor de gezamenlijke kerkgebouwen één iemand, die coördineert en de onderlinge
afstemming bewaakt. Na beantwoording van enkele vragen gaat de kleine kerkenraad akkoord met dit
voorstel.
4.5 Scriptie Peter van Rossum
Peter van Rossum (student aan de Christelijke Hogeschool Ede) heeft zijn afstudeerscriptie gewijd aan
millennials (mensen van 24-39 jaar) aan de hand van de vraag: “Op welke manier kan de Protestantse
Gemeente Rijnsburg inspelen op de spirituele behoeften onder de millennials in de wijk de Bloem?”. Deze
scriptie wordt kort bediscussieerd. De conclusie is dat we hier verder mee moeten, deze groep is de toekomst
van onze kerk. Vanuit wijk Frederiksoord/De Bloem wordt aangegeven dat rondom de Bloem een speciaal
wijkteam wordt geformeerd, met een ruimere opdracht dan alleen de benadering van deze doelgroep.
4.6 Pastorale ondersteuning Frederiksoord en de Bloem
Besproken wordt hoe de pastorale ondersteuning gefinancierd kan worden. Vanuit de kerkrentmeesters wordt
aangegeven dat hiervoor voldoende mogelijkheden zijn. Er wordt naar een snelle en passende oplossing voor
pastorale ondersteuning gezocht totdat de vacature van ds. Meek definitief vervuld kan worden.
4.7 Mail van de Hervormde Gemeente Valkenburg over het consulentschap
De gestelde vraag wordt terugverwezen naar de werkgemeenschap.
4.8 Taakgroep Pastoraat
Een geplande vergadering kon niet doorgaan. Er is een nieuwsbrief verspreid ter ondersteuning van
ouderlingen en pastoraal bezoekers bij hun gesprekken. Er wordt een werkmethode voor het aanpakken van
eenzaamheid ontwikkeld. Die wordt eerst in klein verband getest.
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5. Ambtsdragers, pastors en vrijwilligers
5.1 Exitgesprekken Philip van Wijk en Gerben Bremmer
Deze gesprekken zijn gevoerd.
5.2 Procedure benoeming diakenen
Dit onderwerp wordt door één van de aanwezigen aangedragen naar aanleiding van een recente ervaring. De
bedoeling is dat men elkaar niet in de weg zit bij de werving van ambtsdragers.
6.Huisvesting en financiën.
6.1 Maranathakerk
De beoogd eigenaar is ver gevorderd met de afronding van onderhandelingen met een instelling voor mensen
met een verstandelijke beperking. Het is de bedoeling dat ongeveer driekwart van de ruimte wordt bestemd
voor huisvesting van deze groep. De indeling van het pand blijft zoals eerder voorgesteld. Het college van
kerkrentmeesters beveelt aan om op grond van deze bestemming de verkoop af te ronden. Hierop volgt enige
discussie. Niet iedereen heeft hier een goed gevoel bij en is overtuigd van het voorgestelde maatschappelijk
doel, zeker niet in vergelijking met het Maranathahuis. Mogelijkheden om dit hier alsnog te realiseren zijn
echter uitvoerig onderzocht en zijn van de baan. Het voorstel om het gebouw definitief te verkopen wordt
vervolgens met een twee derde meerderheid van stemmen aangenomen.
7.Mededelingen uit de diverse geledingen en classis
Vorming en toerusting: Er is een geslaagde ambtsdragerscursus gehouden, die in het voorjaar een vervolg
krijgt.
Missionair: Er zal in het voorjaar een “Passion wake” worden gehouden; scholen werken hieraan mee.
Kleipetten: Er zijn met succes nieuwe ambtsdragers geworven.
Ds. Haasnoot: geeft een toelichting op haar komende vertrek, ze voelde dat ze niet anders dan gehoor kon
geven aan deze roep uit haar toekomstige gemeente.
Erediensten: Het overzicht van bijzondere diensten is klaar. Er zijn door de coronacrisis geen scholendiensten.
Pastoraat: Een praatgroep over rouwverwerking gaat in het komend jaar opnieuw van start.
Classis: Classispredikant Julia van Rijn zal de vergadering van de kleine kerkenraad bezoeken.
8. Evaluatie en rondvraag
Wout van Egmond neemt afscheid van het college van kerkrentmeesters en de kleine kerkenraad. Rémon Post
neemt de taken van hem over. Preses bedankt Wout. Er zal nog passend afscheid worden genomen.
9. Sluiting
Preses sluit de vergadering af met een dankgebed en wenst iedereen goede feestdagen toe.
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