KORT VERSLAG VAN DE KLEINE KERKENRAAD VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE RIJNSBURG, ONLINE GEHOUDEN OP 14 JANUARI 2021
1.(Geestelijk) delen en gebed
Preses heet iedereen welkom. Er worden enkele persoonlijke zaken gedeeld. Preses leest voor uit Psalm 96 en
gaat voor in gebed.
2.Mededelingen en vaststellen agenda
De aanbevelingen van de PKN m.b.t. niet zingen in de diensten zal door het moderamen worden besproken na
afloop van de vergadering en bij punt 4 van de agenda.
3.Notulen en besluiten Kleine kerkenraad
De verslaglegging en besluitenlijst worden ongewijzigd goedgekeurd.
rouwverwerkingsgroep staat op de agenda van het pastoresoverleg.
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4.Beleid en plannen
4.1 Terugblik kerst- en nieuwjaarsdiensten
Er is veel waardering voor de commissie die deze diensten heeft georganiseerd, jammer dat de techniek ons af
en toe in de steek liet. De commissie gaat door in gewijzigde vorm “op weg naar pasen”.
4.2 Het zegenen van kinderen (op weg naar de doop)
Er wordt een werkgroep samengesteld die dit verder gaat bespreken in de gemeente. Aangegeven wordt dat
dit niet zo’n langdurig proces zal hoeven zijn.
4.3 Algemeen coördinator ondersteuning Erediensten
Het profiel van deze functie zal, in licht aangepaste vorm, neergelegd worden bij de commissie Bouwstenen.
4.4 Kerk voor de Toekomst
De commissie wordt hartelijk bedankt voor alle werkzaamheden. Door een paar mensen zal een voorstel voor
een nieuwe opdracht geformuleerd worden, uiteraard met medeneming van de conclusies die getrokken zijn.
Mogelijk zullen commissieleden ook straks hun inbreng willen leveren. Nadenken over de Toekomst van de
kerk is een groeiproces.
4.5 Pastorale ondersteuning Frederiksoord & De Bloem
Er zijn en worden kandidaten benaderd, maar tot op heden helaas nog zonder resultaat.
4.6 Taakgroep Pastoraat.
Door de corona problematiek is er nog geen bijeenkomst geweest van deze taakgroep.
4.7 Wijkteam De Bloem, missie en visie
Er wordt een toelichting gegeven op de plannen voor dit wijkteam. De vergadering vind dit een mooi initiatief.
4.8 Advies PKN in verband met zingen in de kerk en corona
Het advies is om zoveel mogelijk online de diensten te volgen en er is nu een aangescherpt advies om in het
geheel niet te zingen tijdens de diensten. Het moderamen zal hierover besluiten.
5. Ambtsdragers, pastors en vrijwilligers
5.1 Profiel en taakomschrijving Kerkelijk werker Gemeente Opbouw
Het profiel wordt besproken en er zal een vacature worden uitgezet. Wel moet er nog worden nagedacht over
de hoeveelheid uren per week die nodig zijn voor deze functie. Hierover zal het pastoresteam zich nog buigen.
De kerkelijk werker zal in de wijken kunnen ondersteunen en verbindingen leggen tussen wat er in de wijken
gebeurt en helpen met implementeren van goede acties in andere wijken.
6.Huisvesting en financiën.
6.1 Maranathakerk
De Maranathakerk is per 29 december verkocht.
6.2 Aankoop pastorie Kanaalstraat
Naar aanleiding van het komende vertrek van ds. Haasnoot wil het CvK het deel dat eigendom is van ds.
Haasnoot aankopen.
7.Mededelingen uit de diverse geledingen en classis
Missionair: Er is contact met Kerk in Actie , zij willen o.a. iets met basisschoolkinderen gaan ondernemen rond
Pasen.
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Westerhaghe & De Hoek: Er wordt hard gezocht naar nieuwe ambtsdragers, nog zonder resultaat. Graag
namen!
Frederiksoord & De Bloem: Dank voor de huisbezoek folder, is het mogelijk om mutaties weer op de “oude
manier” te krijgen via een kaartjessysteem?
Kleipetten: De namen van nieuwe ambtsdragers worden genoemd, er zal snel een datum voor de bevestiging
worden gezocht. Daarnaast vraagt de wijk budget voor de plannen in de wijk, komende vergadering zullen zij
met een onderbouwing en plan komen.
8. Classis en PKN
De classispredikant heeft ervan afgezien deze digitale vergadering bij te wonen, zij komt graag in de loop van
het jaar bij een fysieke vergadering.
9. Ingekomen en uitgaande stukken
10. Te communiceren onderwerpen.
In Licht van februari zal een stukje staan over de verkoop van de Maranathakerk.
11. Evaluatie vergadering en rondvraag.
Bij ds. van der Ende is een mail binnengekomen dat de Kindernevendienst voorlopig alleen online zal zijn.
9. Sluiting
Preses dankt de aanwezigen voor de inzet en sluit de vergadering af met een dankgebed.

Kort verslag Kleine Kerkenraad PGR 14 januari 2021

2-2

