
 

Kort verslag van de Kleine Kerkenraad  van de Protestantse Gemeente Rijnsburg, online gehouden 
op 15 april 2021. 
 
1. (Geestelijk) delen en gebed. 
Ds Meek doet ons (via Gerard Verheij) de hartelijke groeten en feliciteert ons met de aanstelling van 
ds. Hibma. Zijn gezondheid blijft fragiel, maar hij houdt hoop.  Ds. Trinus Hibma introduceert zichzelf.  
De preses leest Psalm 16 en gaat voor in gebed.  
2. Mededelingen en vaststellen agenda 
Mededelingen: De agenda wordt vastgesteld, met een aanvulling vanuit de mededelingen. 
3. Notulen en besluiten Kleine Kerkenraad 
3.1 Notulen KKR 18-3-2021: Notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
3.2 Besluitenlijs:  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
3.3 Kort verslag KKR 18-3-2021: Het kort verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
4. Beleid en plannen 
4.1 Kerk voor de Toekomst: De commissie Bouwstenen is gevraagd op zoek te gaan naar een 
procesbegeleider. In de profielschets staat genoemd wat de verwachte tijdsinvestering zal zijn. 
4.2 Evaluatie diensten rondom Pasen: Er zijn veel positieve reacties gekomen op de diverse diensten, 
waaronder de doop/belijdenisdienst. De Paaswake was dit jaar voor het eerst in de Grote Kerk. Over 
de invulling van deze dienst zijn wat vragen binnen gekomen, maar de dienst was niet wezenlijk 
anders dan in andere jaren. Volgend jaar wordt er opnieuw gekeken naar een passende locatie.   
4.3 Opstarten Beleidsplan 2022-2026: Het Beleidsplan voor de komende vier jaar moet worden 
opgestart. De weg hier naartoe vraagt input vanuit de gemeente. In november zal de opzet klaar zijn 
en volgend jaar mei zal het Beleidsplan in werking gaan treden. Een werkgroep (bestaand uit leden 
uit de geledingen en gemeente) zal het proces rondom het opstellen van het nieuwe Beleidsplan 
begeleiden, en het BP schrijven. Het nieuwe BP zal de huidige missie en visie als uitgangspunt 
hebben. De actuele zaken en punten die nog spelen uit het oude BP zullen goed bekeken worden. In 
het kader van de huidige tijdsgeest zal het nieuwe BP vorm krijgen. Het is de wens om een compact, 
realistisch plan te schrijven. 
4.4 Mozaïekkerk: Het starten van Mozaiek071 vormt een uitdaging voor onze gemeente: het heeft 
aantrekkingskracht op diverse mensen. Het is goed om in gesprek te gaan met mensen die 
overwegen om over te stappen. Zij zijn waardevolle en geliefde broeders en zusters in onze 
gemeente. Er wordt een klankbordgroep gestart om in gesprek te gaan met gemeenteleden die 
overwegen onze gemeente te verlaten. 
4.5 Gemeentevergadering 27 mei 2021: De onderwerpen van deze avond zijn o.a. huishoudelijke 
zaken, voorstellen ds. Hibma, Zegenen van zuigelingen, profielschets toekomstige predikanten, 
opstellen nieuw Beleidsplan 2022 – 2026 en de jaarrekeningen van Kerk, Diaconie en Zending. 
4.6 Afvaardiging in moderamen vanuit predikanten: In het pastoresoverleg zal worden besproken wie 
ds. Haasnoot zal opvolgen in het moderamen en daaruit zal een voorstel komen voor de KKR. 
5. Ambtsdragers, Pastors en vrijwilligers 
5.1 Beroepingswerk: Er is een enquête opgesteld, die dient als input voor het opstellen van de 
profielschets. In contact staat een oproep voor namen voor de beroepingscommissie.  
5.2 Vacature Kerkelijk Werker Gemeente Opbouw: Arie Ravensbergen wordt voorgedragen. Hij heeft 
een warm hart voor het buurtpastoraat, een groot netwerk in Rijnsburg en ervaring. De aanstelling 
geldt voor 15 uur voor een periode van 3 jaar.  De vergadering stemt in met de voordracht. 
5.3 Ondersteuning Frederiksoord & De Bloem: Ds. Hibma is aangesteld voor de (tijdelijke) 
ondersteuning voor deze wijk. Binnen de wijk wordt gekeken welke mensen de ondersteuning van 



ds. Hibma nodig hebben.Aan Gerard wordt het compliment gegeven voor al het werk dat hij de 
afgelopen jaren heeft gedaan voor de wijk.  
5.4 Ambtstermijn: Irene Lindhout is bereid gevonden de taak als wijkscriba voort te zetten.  
6. Huisvesting en Financiën 
6.1 Jaarrekening Kerk 2020 De jaarrekening kan worden voorgelegd aan de Grote Kerkenraad. 
Voor de ‘buurtkeet’ wordt door het CvK een garantstelling van €5000 gegeven.  
De constructie, van gezamenlijk bezit van de pastorie  van de PGR en predikant, zal in de toekomst 
niet meer worden gebruikt.  
7. Mededelingen uit de diverse geledingen 
TG J&J is bezig met een gemeentebrede organisatie van de startweek. Bij de TED is een aanvraag 
gedaan voor dopen tijdens een trouwdienst. Er gesproken over toerusting en over waardering voor 
alle vrijwilligers en hun inzet tijdens de coronaperiode. TG Pastoraat gaat z.s.m. met diverse 
geledingen om de tafel te gaan. Diverse wijken hebben namen verzameld voor de 
beroepingscommissie en zijn bezig met het vinden van ouderlingen. Wijk C&O is bezig met het 
afscheid van ds. Haasnoot 
8. Classis. PKN 
9. Ingekomen en uitgaande stukken 
9.1 Lijst met ingekomen en uitgegane stukken 
De lijst wordt geaccordeerd. 
9.2 Wat brengen we in beeld? Vanuit de gemeente is gevraagd naar wat er in beeld gebracht kan 
worden tijdens erediensten en met name tijdens vieringen als het HA. Mensen voelen zich niet 
betrokken als ze de gebeurtenissen niet kunnen volgen. Vanwege privacywetgeving is het niet 
toegestaan om mensen close-up in beeld te brengen. Er kan in het vervolg een overzichtsbeeld 
worden getoond, zodat mensen niet close-up in beeld zijn. De mensen die de camera’s bedienen 
zullen hierin toegerust worden.  
10. Te communiceren onderwerpen 
11. Evaluatie vergadering en Rondvraag 
Het is voor ds. Haasnoot de laatste KKR-vergadering. Zij ervaart dat het goed is om afscheid te nemen 
en in een nieuwe gemeente te starten. Het is fijn dat dit op een goede manier gaat.  
Preses Jeroen Ravensbergen dankt haar voor haar inzet in onze gemeente en wenst haar en haar 
gezin een goede tijd in de nieuwe gemeente. 
12. Sluiting 
De preses dankt iedereen voor zijn/haar inzet en aanwezigheid en sluit af met gebed.  
 
 
 


