Kort verslag van de vergadering van de Kleine Kerkenraad in de Voorhof op 20 mei
2021.
1. (Geestelijk) delen en gebed.
De preses leest psalm 19 en gaat voor in gebed.
2. Mededelingen en vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Herziening van de wijken door uitbreiding/grootte van de wijken (oa. met De Horn), komt op
een volgende agenda.
Mededelingen; 3. Notulen en besluiten Kleine Kerkenraad
3.1 Notulen KKR 15-4-2021.Notulen worden met enige opmerkingen vastgesteld.
3.2 Besluitenlijst. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.3 Kort verslag KKR 15-4-2021. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Beleid en plannen
4.1 Kerk voor de Toekomst
Er wordt toelichting op het memo gegeven. Verder zijn er gesprekken gaande met personen
die dit project kunnen leiden.
4.2 Routekaart Beleidsplan 2022-2026
Er is een aanpassing in dit memo gedaan en uitgewerkt tot een routekaart. Hierin komen alle
geledingen uit de gemeente aan bod om zo tot een zo breed mogelijk gedragen beleidsplan
te kunnen komen. De routekaart wordt vastgesteld.
4.3 Klankbordgroep
Er zijn verschillende gesprekken geweest met personen die zich niet meer thuis voelen in de
kerk. Zij zijn vaak teleurgesteld en voelen zich niet gehoord. De klankbordgroep is zinvol en
verdient voortgang en uitbreiding; het is belangrijk dat mensen zich gehoord voelen en
weten dat er iets met opmerkingen wordt gedaan, dat er geluisterd wordt en er actie wordt
ondernomen. Hierbij kan het toerusten van ambtsdragers, pastoraal bezoekers op dit gebied
ook effectief zijn.
4.4 Maatregelen in corona tijd
Het moderamen heeft in het algemeen steeds de adviezen van de overheid en PKN
opgevolgd. Als er meer verruiming komt, zal er in diverse diensten weer zang worden
toegestaan en zullen meer personen kunnen worden toegelaten tijdens de diensten. Op dit
moment werken we naar 10% van de capaciteit toe. Vanaf 6 juni zullen er weer 2
ochtenddiensten zijn in de Immanuëlkerk. Toelichting volgt op de gemeenteavond.
4.5 Afvaardiging in moderamen vanuit predikanten
Ds. Pieter van der Ende is voorgedragen om zitting te nemen in het moderamen. Hier is
geen bezwaar tegen.
5. Ambtsdragers, Pastors en vrijwilligers
5.1 Beroepingswerk, beroepingscommissie, profielschets
De profielschets wordt toegelicht. Een aantal opmerkingen zal nog worden verwerkt en dan
kan het stuk naar de gemeentevergadering. Voor de beroepingscommissie wordt nog naar
een aantal personen, vooral jongeren, gezocht. In juni willen we de beroepingscommissie
vaststellen.
5.2 Bedanken en bevestigen ambtsdragers (september)
In de vergadering van juni moeten de namen bekend zijn van de te bevestigen
ambtsdragers, i.v.m. de te volgen procedure voor bevestiging in september.

5.3 Opstarten en evaluatie en jaarplannen TG en Colleges
Het memo wordt toegelicht. Graag indienen volgens format zodat we het in september of
oktober kunnen bespreken.
6. Huisvesting en Financiën
6.1 Jaarrekening Diaconie 2020
De jaarrekening kan ter goedkeuring naar de Grote Kerkenraad.
6.2 Jaarrekening Zending
7. Mededelingen uit de diverse geledingen
TED; er is begonnen met het dienstrooster voor volgend jaar. Er is nog onduidelijkheid over
de mogelijkheden voor de openluchtdienst. Communicatie hierover volgt.
TG Communicatie; deze taakgroep is bezig met digitale activiteiten te ontplooien.
Pastoresteam; er is een nieuwe verdeling van taken/verdeling taakgroepen.
Wijk Centrum en Oost; Marian: binnenkort is er wijkvergadering en zal het cadeau namens
de wijk worden aangeboden aan ds. Haasnoot.
CvK.: het CvK heeft vergaderd en het o.a. over de gebouwen gehad.
Wijk Kleipetten: heeft maandagavond voor het eerst weer fysiek vergaderd. Er is besloten
om 1x per jaar een thema-avond te organiseren.
Wijk Frederiksoord en de Bloem; er zijn nieuwe ambtsdragers gevonden; alle 25 secties zijn
‘bemand’. Er is voor het eerst weer fysiek vergaderd. Hierbij was ds. Hibma ook aanwezig,
hij heeft een stukje toerusting verzorgd.
TG J&J; de taakgroep heeft ook vergaderd en het gehad over leiding.
8. Classis. PKN
8.1 Verzoek aanmelding predikant als afgevaardigde naar classis
Ds. Vroomans zal voorgedragen worden om plaats te nemen in de classis.
9. Ingekomen en uitgaande stukken
9.1 Lijst met ingekomen en uitgegane stukken
9.2 Brief GZB directie m.b.t. uitzending fam. Klaasse
9.3 Mail ds. Piet Rozeboom m.b.t. huwelijksinzegening in Frankrijk. De vergadering stemt in
met het voorstel. De wijkouderling wordt gevraagd contact op te nemen met het bruidspaar.
9.4 Mail n.a.v. afscheidsinterview in Licht, ds. Haasnoot
Er zijn meerdere reacties geweest n.a.v. het interview. De klankbordgroep (ds. van der
Ende) gaat met betrokken gemeentelid/leden in gesprek.
10. Te communiceren onderwerpen
11. Evaluatie vergadering en Rondvraag
Gerben Bremmer is ingezegend in zijn nieuwe gemeente. Complimenten voor TG J&J voor
de leuke sportdag voor de jeugd. Afkondigingen moeten voor vrijdag 18.00 worden
aangeleverd (zakelijke berichten) en persoonlijke berichten uiterlijk zaterdag 10.00.
12. Sluiting
De preses dankt iedereen voor inzet en aanwezigheid en sluit af met gebed.

