KORT VERSLAG VAN DE KLEINE KERKENRAAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJNSBURG,
ONLINE GEHOUDEN OP 18 MAART 2021
1. (Geestelijk) delen en gebed.
De preses, Jeroen Ravensbergen, leest Psalm 72 en gaat voor in gebed.
2. Mededelingen en vaststellen agenda
De agenda zal volgens voorstel worden afgewerkt, met aanvullingen vanuit mededelingen.
3. Notulen en besluiten Kleine Kerkenraad
3.1 Notulen KKR 18-2-2021. Er is een vraag over de opgave van mogelijke leden van de
beroepingscommissie, de notulen worden goedgekeurd.
3.2 Besluitenlijst. De besluitenlijst is akkoord.
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) Er is, ondanks de verschillende oproepen, weinig
belangstelling voor een bijeenkomst hierover. Volgende vergadering zal de commissie met een
voorstel komen. De bedoeling is dit op de gemeentevergadering in mei te bespreken en in de
vergadering van de Grote kerkenraad vast te stellen.
4.2 Plan en opdracht Kerk voor de Toekomst (fase 2). Met name voor de Klankbordgroep moet naar
mensen gezocht worden. Voorstel is een procesbegeleider te zoeken die, samen met anderen,
hiernaar op zoek kan.
4.3 Diensten en activiteiten rondom Pasen. Er is een gevarieerd programma samengesteld.
4.4 Kerk in de Klei, Buurtkeet. Er is veel waardering voor dit initiatief vanuit wijk Kleipetten: het
inzetten van een keet die gebruikt kan worden om buurtgenoten te benaderen. Het CvK zal over een
garantstelling nadenken, maar waarschijnlijk kan het door sponsorbedragen al gerealiseerd worden.
4.5 Versoepelingen vanuit PKN. Het inzetten van meer zangers wordt besproken en akkoord
bevonden.
4.6 Plan van aanpak Taakgroep Communicatie. Er moeten nieuwe taakgroepleden worden gezocht,
zodat de TG wat verder af kan komen te staan van de redacties van Contact en Licht. De taakgroep
kan dan beter haar regiefunctie uitoefenen.
4.7 Oplegnotitie licenties kerkdiensten. Het is van belang dat de licenties goed geregeld zijn, het CvK
zal zich hierover buigen.
4.8 Jaarplan TG Erediensten. Veel projecten zijn doorgeschoven i.v.m. corona. Er is waardering voor
het werk van de taakgroep.
4.9 Mail Pinkstervuurtjes. Dit initiatief zal worden besproken door de commissie rondom Pasen.
5. Ambtsdragers, Pastors en vrijwilligers
5.1 Beroepingswerk. De gemeente zal zoveel mogelijk betrokken worden bij het samenstellen van
een profielschets voor de vacante wijk(en) en er zal worden gevraagd namen op te geven voor de
samen te stellen Beroepingscommissie.
5.2 Pastorale ondersteuning Frederiksoord & De Bloem. Dominee Trinus Hibma is bereid gevonden
deze pastorale ondersteuning te gaan verlenen. Hij zal via Contact en Licht aan de gemeente worden
voorgesteld.
5.3 Vacature Kerkelijk werker Gemeenteopbouw. Er zijn een viertal gesprekken gepland en daarna zal
de vergadering worden geïnformeerd over het vervolg.
5.4 Verslag Vertrouwenspersonen. Het verslag wordt besproken, er zijn (door corona) niet veel
activiteiten geweest. Hopelijk kan het kennismaken enz. binnenkort wel plaats vinden.

Kort verslag van de (digitale) vergadering van de Kleine kerkenraad, gehouden op 18 maart 2021

Pagina 1 van 2

5.4 Verlenging ambtstermijn. Naar aanleiding van een binnengekomen mail m.b.t. verlenging wordt
afgesproken voortaan beter om te gaan met het verlengen van ambtstermijnen en dit niet meer
stilzwijgend door te zetten.
6. Huisvesting en Financiën
6.1 Aankoop pastorie Kanaalstraat. De overdracht zal binnenkort gestalte krijgen.
7. Mededelingen uit de diverse geledingen.
Verschillende wijken hebben digitaal vergaderd, in OHN zal een Paaskaart worden verspreid en van
een aantal KKR leden zal de ambtstermijn aflopen. Ds. Vroomans geeft aan dat er een overleg is over
een “gemeentebrede” pastorale gespreksgroep LHBT. Vanuit de diaconie komt de vraag hoe we
diaconie meer “handen en voeten” kunnen geven in de gemeente. De TG Jeugd en Jongeren heeft
veel projecten doorgeschoven en denkt erover een sportevenement in de meivakantie te
organiseren.
8. Classis. PKN
9. Ingekomen en uitgaande stukken
9.1 Lijst met ingekomen en uitgegane stukken.
Er wordt gevraagd naar mails die niet specifiek op deze lijst staan, maar betrekking hebben op
organisatie en dergelijke van de gemeente. Deze zijn bij de scriba in te zien, maar hiervan zal geen
gebruik worden gemaakt. De lijst wordt geaccordeerd.
10. Sluiting
De preses dankt iedereen voor inzet en aanwezigheid en sluit af met gebed.
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