KORT VERSLAG VAN DE KLEINE KERKENRAAD VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE RIJNSBURG, GEHOUDEN OP 14 OKTOBER 2021

1. (Geestelijk) delen en gebed
We delen diverse geestelijke zaken en kijken terug op fijne herdenken en vieren van corona
diensten.
De preses leest met ons uit NBV21 Psalm 65 en opent met gebed.
2. Mededelingen en vaststellen agenda
Agenda wordt met aanvulling van 5.6 bankrooster ouderlingen vastgesteld.
3. Notulen en besluiten Kleine Kerkenraad
3.1 notulen KKR. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3.2 Besluitenlijst. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.3 Kort verslag KKR 16-09-2021. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Beleid en plannen
4.1 Evaluatie GKR, bezinningsavond, herdenken en vieren
Bezinningsavond en GKR zijn als prettig en waardevol ervaren. Wel jammer was het dat de avonden
veelal over hetzelfde onderwerp gingen. Dit is in de toekomst beter af te stemmen.
4.2 Verslag begeleidingsteam Kompas 2026
Wijkraden hebben de avonden als positief ervaren. Geraagd wordt wat gedaan wordt met de NOWdingen, wie pakt dat op? Dat wordt door de commissie opgepakt en doorgezet naar de betreffende
taakgroep.
4.3 Klankbordgroep
Wat gaan we doen met de informatie uit de verschillende bijeenkomsten? Dit wordt gewogen en
aan de hand daarvan wordt besloten hoe we daarmee verder gaan. De informatie wordt ook
gebruikt als input aan het beleidsplan.
4.4 Vragen rondom dopen
Naar aanleiding van de mededeling wordt gevraagd waarom er aangewezen doopdiensten zijn. Voor
veel mensen is het fijn als hun kinderen gedoopt worden in de kerk/dienst waar de ouders kerken.
Dit wordt meegenomen als overweging in het komende beleidsplan.
4.5 Inzegenen relatie
Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.
4.6 Jaarplan beleidsontwikkeling
We stemmen in met het beleidsplan en danken de beleidsouderling voor zijn inspanningen.
4.7 Jaarplan Taakgroep Vorming & Toerusting
We stemmen in met het beleidsplan.
Jaarplannen van verschillende taakgroepen missen we nog. Deze bespreken we op de volgende
vergadering.
5. Ambtsdragers, Pastors en vrijwilligers
5.1 Beroepingswerk
Verwijzing naar 8.2: vacature dominee Meek. Het beroepingswerk kan voor beide wijken worden
aangevangen. De eerste predikant zal wijk Frederiksoord gaan bemannen.Robbert van Rietschoten is
voorzitter van de beroepingscommissie. Er is nog een aantal vacatures, hier wordt naar passende
mensen gezocht.
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5.2 Oplegnotitie TED m.b.t. gebruik NBV21
We stemmen hiermee in. Inventarisatie vervangen bijbels wordt gedaan en voorgelegd aan CvK.
5.3 Melding TED diensten tijdens advent
De kerkenraad stemt in met dit besluit, voor alle komende jaren, tenzij anders wordt besloten.
5.4 Bezetting Moderamen na afscheid vz Diaconie
Namens de Diaconie zal Harry Didden deelnemen aan het Moderamen. Hier wordt mee ingestemd.
5.5 Doelstelling 4e kwartaal Kerk. Werker gemeenteopbouw
Deze doelstellingen zijn in januari klaar. Arie is hier inmiddels mee begonnen en geeft aan dat de
uren ook goed gevuld zijn.
5.6 Bankrooster ouderlingen
We zoeken een roostermaker voor het bankzitrooster van de ouderlingen. Er wordt ook genoemd
dat 3 ouderlingen per dienst wenselijk blijft. Gesproken wordt om ook ouderlingen met een
bijzondere taak dienst te laten doen, maar dan moeten we kijken naar de taakomschrijvingen en
deze mogelijk aanpassen.
6. Huisvesting en Financiën
6.1 Begroting Kerk 2022, uitgangspunten en benadering nominaal resultaat
Algemeen kunnen we stellen dat we een klein tekort hebben. Dit is wel vertekend, omdat we zonder
vacatures een heel groot tekort zouden hebben. De begroting heeft een bandbreedte van 90.000
negatief en 90.000 positief afhankelijk van de predikantsvacatures. De begroting kan naar de
gemeentevergadering en GKR.
6.2 Begroting diaconie (ook in verkorte vorm)
Het zou fijn zijn als hier ook een kleine inleiding bij geschreven wordt, net als de begroting van de
kerk. Dit wordt voor de gemeenteavond toegevoegd. Dan kan de begroting door naar
Gemeenteavond/GKR.
6.2a Gemeenteavond
Vraag is gerezen om op de gemeenteavond een uur in te ruimen voor Kompas 2026. Na overleg is
besloten dat een aparte avond tijdtechnisch beter is. Wellicht is het te combineren met één van de
thema’s waarover we dit jaar willen spreken met elkaar.
6.3 Collecterooster 2022
Doelen worden landelijk aangegeven en daaromheen worden dingen zo eerlijk mogelijk verdeeld.
Wel zijn er wat andere doelgroepen voor de Heilig Avondmaalscollecte. Wellicht kan hier ook een
kleine inleiding bij worden geschreven volgende keer. In mandaat heeft het Moderamen besloten
dat de collecte nog bij de uitgang gehouden wordt. Het collecterooster wordt goedgekeurd.
6.4 Voorstel Diaconie opbrengst land
Punt ter informatie.
7. Mededelingen uit de diverse geledingen
Frederiksoord: 2 vergaderingen geweest, één met contactpersonen. Dit is een cyclus van 2 keer per
jaar, was een waardevolle bijeenkomst. De Wijkraad was redelijk standaard agenda. In plaats van ds.
Hibma heeft Martin van der Vijver een presentatie gegeven namens de Herberg: project Buddie voor
een Buddie. Verder geen bijzonderheden.
OHN: Martin van der Vijver is ook bij ons geweest, was een waardevolle bijeenkomst.
CvK: geld voor de buurtkeet komt binnen: voldoende geld om het te realiseren. Er is een soundbar
gekocht voor onder de televisie in de Voorhof, ivm de gezamenlijke start van de catechese. Er is
gesproken over een wijziging van inleverdagen voor Contact. Dit wordt ivm afhaken van vrijwilligers
niet gedaan.
Kleipetten: Martin van der Vijver komt bij ons in november.
Communicatie: zijn zoekend naar hoe de taakgroep vorm te geven,.
C&O wijkraad, Blij met de leiding van de consulent in de wijkraad. Ook hier was bezoek van Martin
van der Vijver. Er was een vraag over kerstkaarten: komen deze dit jaar weer? Dit was vorig jaar ivm
coronatijd, maar sowieso bespreken we dit nog met de kerstcommissie.
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Arie Ravensbergen is op bezoek geweest en ze hebben gesproken over de secties. Het pastoraat van
deze sectie zou door de consulent verdeeld moeten worden over de predikanten.
TED: Rutger Ouwehand is op bezoek geweest. We hebben over witte bundel en uitbreidingsbundel
gesproken. Er komen gesprekken ter inventarisatie met onder andere organisten, aangestelde
kerkmusici (vaste bands en zangers) etc. over de verschillende liedbundels en wat hun ideeën
hierover zijn. Andere zaken lopen via pastoresoverleg.
Taakgroep Missionair:
14 november is er om 15.00 een buurtkeetactiviteit op het plein van de Wegwijzer: kliederkerk wat
hier Speelkerk wordt. Lichtjestocht vindt plaats op 30 oktober onder taakgroep Vorming en
Toerusting.
Taakgroep Jeugd en Jongeren. Door gebrek aan mensen is er geen jeugddienstcommissie. Verder is
er nagedacht over het handboek gezonde gemeente (hs 6): doe een paar dingen en doe die goed.
Diaconie: er is overleg geweest tussen diaconie en pastores over Heilig Avondmaal hoe en wanneer.
Komend jaar 1 extra viering. Martin van der Vijver komt ook presenteren in de vergadering van de
diaconie. Er is gesproken over verschillende vormen van collecteren. We zijn bij IWAK geweest,
waarvandaan de vraag komt om een dominee om catechese te komen geven. Ze willen graag een
predikant bij de leiding hierbij betrekken. Gaat mee naar het pastoresoverleg.
CvK interne zaak: 4 kerkrentmeester-ouderlingen welke verschillende taken doen, 2
kerkrentmeesters die bouwzaken doen. Op zoek naar 1 ‘adjunct’ die de externe zaken regelt,
bijvoorbeeld omtrent verhuur of vragen van dominee in pastorie.
8. Classis. PKN
8.1 Verzoek namen afgevaardigden naar classis
Predikant en/of ouderling. Mee te nemen naar de wijkraden.
8.2 Goedkeuring start beroepingsproces vac. ds. Meek
9. Ingekomen en uitgaande stukken
9.1 Lijst met ingekomen en uitgegane stukken
10. Te communiceren onderwerpen
geen verschillende onderwerpen los van het kort verslag.
11. Evaluatie vergadering en Rondvraag
Het was een fijne vergadering, constructief en met veel inbreng van iedereen. Misschien kan er wat
geïnvesteerd worden in het jeugdwerk, bijvoorbeeld door het aantrekken van een jongerenwerker,
specifiek voor de allerjongste doelgroep. Er blijven overal mensen nodig. We hopen dat er mensen
zullen opstaan die de nood herkennen. De thema’s die we op de de gemeentevergaderingen willen
behandelen bespreken we volgende vergadering.
12. Sluiting
De preses dankt iedereen voor inzet en aanwezigheid en sluit af met een gebed van Diettrich
Bonhoeffer.
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