KORT VERSLAG VAN DE KLEINE KERKENRAAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJNSBURG,
ONLINE GEHOUDEN OP 18 FEBRUARI 2021
1. (Geestelijk) delen en gebed.
De preses, Jeroen Ravensbergen, leest uit ‘Het Woord van de dag’ Petrus 2 vanaf vers 11 en gaat
voor in gebed.
2. Mededelingen en vaststellen agenda
De agenda zal volgens voorstel worden afgewerkt.
3. Notulen en besluiten Kleine Kerkenraad
3.1 Notulen KKR 14-1-2021. Er worden wat opmerkingen gemaakt over de formulering en naar
aanleiding van het verslag wat vragen gesteld. Er is de vraag of er in de gemeente behoefte is aan
een gespreksgroep met betrekking tot echtscheiding. De pastores nemen dit mee naar hun overleg
en komen hierop terug. Ook is het niet altijd gemakkelijk voor de ouderlingen om tijdig van mutaties
op de hoogte te zijn. Zodra dit weer mogelijk is zullen de verschillende scriba’s dit bespreken.
3.2 Besluitenlijst. De namen van de mensen die benoemd zijn tot ambtsdrager zijn niet vermeldt. Dit
zal worden recht gezet. Verder geen opmerkingen over de besluitenlijst.
3.3 Kort verslag KKR 14-2-2021. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Beleid en plannen
4.1 Zegenen kinderen (op weg naar de doop) De werkgroep met ds. van der Ende, Jeroen
Ravensbergen en André Siezenga is gestart. Er zal via Licht en Contact informatie worden gedeeld. De
werkgroep wil een bijeenkomst organiseren waarbij mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan over
het onderwerp. Dit zal waarschijnlijk digitaal moeten plaats vinden. De Grote Kerkenraad zal
uiteindelijk een besluit nemen, waarschijnlijk voor de zomer. Het streven is om in juni een dienst te
hebben waarin kinderen de zegen kunnen ontvangen.
4.2 Plan en opdracht Kerk voor de Toekomst (fase 2). Naar aanleiding van het verslag van de
werkgroep zullen nu schetsen worden gemaakt van mogelijkheden en onmogelijkheden. Er zijn een
aantal scenario’s, maar hiertoe zal de (kleine) werkgroep zich niet hoeven te beperken. Hiernaast zal
er een (grotere) klankbordgroep worden gevormd vanuit alle geledingen en wijken om na te denken
over de, door de werkgroep, aangereikte mogelijkheden. Hierin zullen gemeenteleden van jong tot
oud plaats nemen. Het beleidsplan en het verslag van de 1e werkgroep zullen als leidraad worden
gebruikt. Zo nodig kan er gebruik worden gemaakt van externe specialisten.
4.3 kerktellingen vanaf 15 maart 2020 Er zijn enkele vragen over de interpretatie van de cijfers. Er
valt ook wel e.e.a. af te leiden uit de genoemde getallen. Het zal zeker interessant zijn om na corona
onderzoek te doen. De verscheidenheid in diensten lijkt vooral goed te werken, er zijn veel mensen
die op “hun” dienst lijken af te stemmen..
4.4 Kaderstelling diensten en activiteiten rondom Pasen. De “kerstwerkgroep” heeft aangegeven
graag ook rond Pasen activiteiten te willen organiseren, de werkgroep gaat hiermee aan de gang. Er
zal uiteraard rekening moeten worden gehouden met de beperkingen rondom Corona.
4.5 Belijdenisdiensten rondom Pasen. Er zijn twee groepen die belijdenis zullen gaan doen, waarbij in
beide groepen ook mensen gedoopt zullen worden door onderdompeling. Vooralsnog is het de
bedoeling dat er twee diensten zullen zijn, met een week er tussen, maar dat is, in verband met een
gepland concert in de Immanuelkerk nog niet zeker. Als het concert niet verplaatst kan worden zal er
worden uitgeweken naar De Voorhof.
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5. Ambtsdragers, Pastors en vrijwilligers
5.1 Pastorale ondersteuning Frederiksoord & De Bloem. Hiervoor is een groot aantal emeriti
predikanten benaderd, echter vooralsnog zonder resultaat. Er worden nu voorbereidingen getroffen
voor een advertentie.
5.2 Vacature Kerkelijk Werker Gemeente Opbouw. Er zijn sollicitaties binnen gekomen. Na de
sluitingstermijn zullen gesprekken plaatsvinden.
5.3 Vertrek ds. Haasnoot, afscheidsdienst e.d. 25 april om 15.00 uur (eventueel 14.30 uur) zal de
afscheidsdienst plaatsvinden. De intrededienst in de nieuwe gemeente zal zijn op Pinksterzondag.
5.4 Beroepingswerk. Er zal een beroepingscommissie worden gevormd die gaat zoeken naar twee
predikanten, waarbij de eerste invulling voor de wijk Frederiksoord en De Bloem zal zijn. De
profielschetsen zullen worden geüpdatet. Namen voor mogelijke leden van deze commissie graag
doorgeven!
6. Huisvesting en Financiën
6.1 Aankoop pastorie Kanaalstraat. De pastorie zal door ons worden aangekocht conform afspraken
en taxaties.
7. Mededelingen uit de diverse geledingen
Ds. Arnold Vroomans vertelt dat de taakgroep Pastoraat samen met zijn wijkraad bezig is om een
project te ontwikkelen om na Corona actief in de gemeente aan de slag te gaan. Dit zal
gemeentebreed kunnen worden gebruikt.
De preekbeurten van ds. Haasnoot zijn al grotendeels ingevuld. Alleen in de zomerperiode is dit
lastig. Er wordt naar een oplossing gezocht. Dick de Jong coördineert de preekbeurten, suggesties
voor gastsprekers graag bij hem neerleggen.
8. Classis. PKN
8.1 Visienota ‘Van U is de Toekomst’ en ‘De Toekomst open tegemoet’.
Onze gemeente bestaat eind dit jaar 4 jaar. Het beleidsplan moet geëvalueerd worden en er zullen
nieuwe doelen, een nieuw plan worden gemaakt. Er zal een team worden samengesteld die het
beleidsplan in de grondverf gaan zetten, waarbij zoveel mogelijk geledingen betrokken zullen
worden.
De visienota’s zullen later worden besproken, mogelijk in gedeeltes.
9. Ingekomen en uitgaande stukken
9.1 Lijst met ingekomen en uitgegane stukken
Hierover zijn geen opmerkingen.
10. Sluiting
De preses dankt iedereen voor inzet en aanwezigheid en sluit af met gebed.
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