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KORT VERSLAG VAN DE KLEINE KERKENRAAD VAN DE 
PROTESTANTSE GEMEENTE RIJNSBURG, GEHOUDEN OP 17 JUNI 2021 

 
1.(Geestelijk) delen en gebed 
Preses heet iedereen welkom. Hij leest voor uit 1 Korintiërs 12 (één lichaam bestaand uit vele leden). De 
aanwezigen delen hun gedachten hierover en preses gaat voor in gebed.  
 
2.Mededelingen en vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld met enkele aanvullingen. 
 
3.Notulen en besluiten Kleine kerkenraad 20 mei 2021 
De verslaglegging en besluitenlijst worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 
4.Beleid en plannen  
4.1 Maatregelen in Coronatijd 
Waar mogelijk worden de maatregelen versoepeld. De situatie verbetert snel. Bij het niveau “Waakzaam” kan 
weer in alle diensten worden gezongen. Informatie hierover verloopt via Contact en website.Wellicht kan voor 
de startweek een viering worden gehouden als afsluiting van de coronaperiode. 
4.2 Beleidsplan 2022-2026 
Dick van der Vijver meldt dat het traject voor opstellen van het nieuwe beleidsplan is gestart. Onze gemeente 
en allen die daarin actief zijn zullen worden bevraagd naar hun beleving met betrekking tot een gezonde 
gemeente. De uitkomsten worden in september verwacht. 8 juli zal een inspiratiemoment worden gehouden 
voor de grote kerkenraad en andere vrijwilligers op basis van het boek over een gezonde gemeente.  
4.3 Klankbordgroep(en) 
Er is met veel mensen gesproken, waarbij veel goede ideeën werden geuit. Er is gesproken over visie, het 
missen van verbinding en eenheid, de organisatiestructuur van onze gemeente, de soms trage besluitvorming, 
“gezien worden” en gastvrijheid en de communicatie. Er wordt een verslag gemaakt voor deelnemers en 
gemeente.  
4.4 Voorstel Zendingscommissie Theologie student 
De zendingscommissie heeft verzocht enkele studenten Theologie hier een weekend te gast laten zijn. Men 
vindt dit een goed idee. 
4.5 Concept vergaderplanning 2021-2022 
Deze wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
4.6 Evaluatie Pinksterviering 
Het bleek niet mogelijk om tijdens Pinksteren een opwekkingsdienst te organiseren. De termijn was daarvoor 
te kort. Degenen die zich hiermee bezighielden vonden dit jammer. Er wordt gesproken over het niet houden 
van diensten in de Voorhof tijdens feestdagen en in de zomervakantie. Diensten in de Grote Kerk zouden dan 
meer het karakter van een gezinsviering kunnen hebben. De Taakgroep Erediensten bespreekt dit. 
 
5. Ambtsdragers, pastors en vrijwilligers 
5.1 Beroepingswerk, beroepingscommissie 
De beroepingscommissie kan van start gaan met negen leden. Hun namen worden in Contact genoemd. Samen 
vormen ze een goede doorsnee van onze gemeente. De commissie neemt de opgestelde profielschets en de 
gemaakte evaluatie als leidraad bij hun werk. Zij zullen nog een training van de PKN volgen. De kerkenraad 
stemt in met de voordracht. 
5.2 Bedanken en bevestigen ambtsdragers (19 september, Grote Kerk) 
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De namen van de mogelijke nieuwe ambtsdragers worden aan de vergadering voorgelegd, die daarmee 
instemt. 
5.3 Aanstelling algemeen coördinator Erediensten 
Rutger Ouwehand wordt hiervoor voorgedragen; hij is eerder in het jeugdwerk van de Hervormde Gemeente 
actief geweest. De (technische) ondersteuning van kerkdiensten kan op deze manier beter worden afgestemd.  
 
6.Huisvesting en financiën. 
6.1 Besluit m.b.t. extra hypotheek Burg. Hermansstraat 
Omdat geen uitstel mogelijk was is het moderamen akkoord gegaan met de verhoging van de hypothecaire 
inschrijving op de pastorie in de Hermanstraat op naam van de predikant. De KKR verleent hiervoor achteraf 
toestemming. 
 
7.Mededelingen uit de diverse geledingen en rondvraag 
College van Kerkrentmeesters (Rémon Post): De actie Kerkbalans verloopt in lijn met de verwachtingen. Een 
lening van de Stichting Begraafplaatsen wordt afgelost. Naar vervanging op termijn van beheerder 
Voorhof/koster Grote Kerk wordt samen met de andere kosters gezocht. 
College van Diakenen (Rob van Bemmel): Voor de opbrengst van een perceel grond wordt in het nieuwe jaar 
een bestedingsplan gemaakt. Een jaarplan is in het stadium van afronding. 
Ds. Vroomans: Een “kaartspel” met vragen over geloof, hoop en liefde is binnenkort klaar. Er wordt ook een 
nieuwe catechesemethode geselecteerd, waarbij de predikanten meer worden betrokken. Catechese vindt 
plaats in de Voorhof. De vrijwilligers die nu catechese geven worden hierbij wel betrokken. 
Wijk Centrum & Oost (Bert de Boer): Is blij met de begeleiding van ds. Vroomans in zijn wijk.  
Communicatie (Klarinda van Tilburg): Er is een nieuw lid bij de taakgroep gekomen. Verder wordt een aantal 
punten van de jaarplanning meegenomen, waaronder de evaluatie van Contact. 
Ds. van der Ende: Vanuit de startweekcommissie is aan alle taakgroepen en commissies gevraagd iets voor te 
bereiden voor het programma. Over iedere taakgroep wordt een filmpje gemaakt. 
Vorming & Toerusting (Kees Kromhout): Er komt een terugkomavond voor nieuwe ambtsdragers. Bij de 
wijkraden zijn de wensen geïnventariseerd. Er ligt een plan om iets met verdriet en rouw te doen en om 
pastorale gespreksvoering te ondersteunen.  
Ds. Rozeboom: is blij met twee nieuwe pastorale medewerkers. Met medewerking van jongeren is men bezig 
een “Buurtkeet” op te zetten. Welzijnskwartier ondersteunt hierbij. 
TED (Aat Wim Maat): Onlinediensten zullen qua beeld en geluid verder worden verbeterd. Tweede Kerstdag dit 
jaar (een zondag) is een middagdienst in de Grote Kerk gepland, die op kerk-tv wordt uitgezonden. Andere 
initiatieven met Kerst om wat aan eenzaamheid te doen, pakt de Diaconie op.  
 
8. Evaluatie vergadering en rondvraag 
Dick van der Vijver meldt dat Kerk van de Toekomst wordt versterkt met Dick de Jong en Wico Santbulte. Voor 
bouwtechnisch advies wordt een externe deskundige partij ingeschakeld.  
 
9. Sluiting   
Preses sluit de vergadering af met een gebed uit het PKN Gebedenboek. 


