KORT VERSLAG VAN DE KLEINE KERKENRAAD VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE RIJNSBURG, GEHOUDEN OP 18 NOVEMBER 2021
1. (Geestelijk) delen en gebed
Preses opent met lezing uit Galaten 6 naar aanleiding van de verharding in de maatschappij en wat hierover is
gezegd door de landelijke PKN. Er worden enkele zaken in de persoonlijke sfeer gedeeld. De lichtjesavond werd
positief ervaren. Preses gaat hierna voor in gebed.
2. Mededelingen en vaststellen agenda
Aan de agenda worden enkele punten toegevoegd. Er zijn geen mededelingen.
3. Notulen en besluiten Kleine kerkenraad
In het verslag stond dat voor IWAK een dominee werd gevraagd voor catechese, dit is niet het geval; er is
gevraagd om contact met een predikant om meer betrokkenheid vanuit de gemeente te krijgen.
De verslagen en besluiten worden vastgesteld.
4. Beleid en plannen
4.1 Maatregelen Corona
Het moderamen heeft aangepaste maatregelen gemaakt en verspreid. Alles is erop gericht de activiteiten zoveel
mogelijk door te laten gaan. Er is overleg geweest met de TED en betrokkenen zijn zo goed mogelijk ingelicht. De
catechese voor mensen met een beperking is door de betreffende organisatie stilgelegd.
4.2 Begeleidingsteam Kompas 2026
Beleidsouderling Dick van der Vijver doet verslag over de voortgang van het beleidsplan 2022-2026: “Kompas
2026”. Men ligt op schema. Tijdens de catechese zijn de toekomstverwachtingen van jongeren over onze
gemeente gepeild. Dit werd van twee kanten als positief ervaren. Er is een lijst opgesteld van actiepunten
waarmee men snel kan beginnen. Dit roept wat discussie op. Er staan veel items op, sommigen zijn groot. Moeten
we niet eerst alle punten verzamelen, voordat we kiezen wat we aanpakken. Moeten we niet andere zaken
stopzetten? Moeten we nu prioriteiten stellen of later? Preses benadrukt dat we de cyclus voor het vaststellen
van het beleidsplan moeten volgen. De lijst van punten wordt als advies aangedragen. Men moet ook vaststellen
of de achterban mee kan gaan. De conclusie is dat we verder kunnen gaan met de werkzaamheden aan het
beleidsplan, de punten die snel aangepakt kunnen worden als aanbeveling voorgelegd aan de verschillende taaken werkgroepen met de vraag om terugkoppeling en advies over haalbaarheid.
4.3 Memo gemeentebrede vraagstukken
In 2019 is hierover een memo opgesteld, dat door corona is blijven liggen. Het ligt met enkele aanpassingen ter
bespreking voor. De onderwerpen worden niet inhoudelijk besproken. Het gaat er om de aanpak vast te stellen.
Opgemerkt wordt dat Bijbelse inkadering van de vraagstukken in het stuk wordt gemist. Preses antwoordt dat
bij de behandeling per onderwerp de theologische duiding zal worden gegeven. Vanuit de vergadering wordt ook
gesteld dat tweedeling binnen de gemeente moet worden voorkomen. Dat kan door het onderwerp in een
ruimer kader te beschouwen, door bijvoorbeeld te spreken over inclusiviteit. We moeten goed naar elkaar blijven
luisteren. Preses stelt dat het memo over meer onderwerpen gaat en dat het onbesproken laten van een
onderwerp bestaande onrust niet oplost. In de huidige kerkenraad is gebleken dat we in staat zijn in onderlinge
harmonie gevoelige vraagstukken te bespreken. We willen in een veelkleurige kerk de eenheid in Christus te
bewaren. Uit de vergadering wordt opgemerkt dat de laatste decennia een kerkbrede kanteling heeft
plaatsgevonden, met liefde en visie kunnen we samen in vertrouwen op reis gaan. Ook wordt gezegd dat we wel
meningen hebben, maar we ons eerst moeten oefenen in gemeenschap door studie, inzicht en gebed. Er wordt
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gevraagd naar de klankbordgroep. Dit is een groep die het onderwerp van verschillende kanten kan belichten en
hierover kan adviseren. Hij moet nog worden samengesteld. Preses vraagt of men zich in het memo kan vinden,
of met de begeleidingscommissie kan worden gestart en om de Grote Kerkenraad te informeren dat dit proces
wordt gestart. Bij de communicatie zal duidelijk worden gemaakt dat de vragen uit de gemeente afkomstig zijn.
De vergadering stemt in met het voorstel.
4.4 Mogelijk vervallen kerstnachtdienst Flora
De kerstnachtdienst in Flora gaat niet door. Er wordt gedacht over een onlinedienst vanuit de Voorhof. Een
andere commissie verzorgt dit. In het pastoresoverleg worden de mogelijkheden besproken. We willen wel
diensten bij Flora blijven houden.
4.5 Mail over vertrekkenden naar andere kerk
De gedachte speelt dat gemeenteleden kunnen vertrekken naar de Mozaïekkerk in Voorschoten. Kunnen zij dan
een zegen meekrijgen? Afgesproken wordt dat vertrekkende leden individuele pastorale begeleiding kunnen
krijgen, maar dat dit niet expliciet in een kerkdienst zal gebeuren en dat we in liefde met elkaar om kunnen
blijven gaan. Hoe goed om te gaan met vertrekkende kerkleden is een punt van aandacht.
4.6 Kerktellingen oktober
De tellingen blijven achter bij die van voor corona. Er zijn wel veel mensen die de diensten online bijwonen.
5. Ambtsdragers, pastors en vrijwilligers
5.1 Beroepingswerk, voorstel nieuw lid commissie
Er wordt een nieuw lid benoemd.
5.2 Bankrooster ouderlingen
Van ouderlingen (niet met een bijzondere taak) mag worden verwachten dat zij hun taak vervullen bij de
erediensten. Er wordt gekeken wanneer dit niet hoeft, maar er wordt voor gepleit niet te veel uitzonderingen
te maken.
5.3. Bevestiging nieuwe ambtsdragers
Er worden twee nieuwe diakenen voorgesteld; ze worden 19 december in de Grote Kerk bevestigd.
5.4 Vertrek Rixt de Graaf-De Boer
Over mogelijke opvolging wordt nagedacht. Nu kunnen nog geen besluiten worden genomen. Rixt zal node
worden gemist.
6. Huisvesting en financiën.
6.1 Beëindiging kerkradio
Het batig saldo wordt doorgesluisd naar de kerkrentmeesters.
7. Mededelingen uit de diverse geledingen
-

Taakgroep Erediensten: de diensten op 2e Kerstdag worden besproken. Er is overleg geweest met de
organisten en de commissie ontmoetingsdiensten.
Licht: er komt een mooi kerstnummer.
Taakgroep Vorming en Toerusting: ds. Hibma heeft een zinvolle avond verzorgd over omgaan met rouw en
verdriet.
College van Kerkrentmeesters: Er wordt getracht het geluid in de Immanuëlkerk wat te verbeteren. Het
Vooronder wordt door vrijwilligers wat opgeknapt.
Ds. van der Ende vraagt naar het vieren van Avondmaal aan huis, gebeurt dat nog? Dit wordt opgepakt.
Wijk Centrum en Oost: waarom worden de namen van de ouderling van dienst niet genoemd in de
Immanuëlkerk? Dit is nog een erfenis uit het verleden.
Diaconie: Ouderen (77+) krijgen een dagboekje. Er gaan met Kerst 3100 fruitbakjes naar gevangenen. Het
is nu onbekend of vrijwilligers mee kunnen werken.
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-

Taakgroep Jeugd en Jongeren: men streeft naar meer toerusting per leeftijdsgroep naar aanleiding van een
“Gezonde gemeente”.
Taakgroep Missionair is bij elkaar geweest. Men wil aan de slag met de buurtkeet. Arie Ravensbergen is tot
voorzitter benoemd. Voor 11 december is een kerstwandeling gepland. De Ontdek kerk is voor de eerste
keer georganiseerd. Hierbij waren 80 mensen aanwezig, waaronder 40 kinderen

8. Classis, PKN, ingekomen en uitgaande stukken en te communiceren onderwerpen
Hierover zijn geen bijzonderheden te melden.
9. Evaluatie vergadering en Rondvraag
Scriba vraagt aandacht voor de brief van Happietarie met de vraag naar jeugdige vrijwilligers en een financiële
bijdrage van de kerk.
10. Sluiting
Preses sluit rond 22.10 uur de vergadering met dankgebed.
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