KORT VERSLAG VAN DE KLEINE KERKENRAAD VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE RIJNSBURG, DIGITAAL GEHOUDEN OP 16 DECEMBER 2021
1.
(Geestelijk) delen en gebed
Preses heet ons welkom op deze digitale vergadering. We delen waar we dankbaar voor zijn en waar we ons zorgen over
maken. Jeroen leest uit Jesaja 32: 1-8 en opent met gebed.
2.
Mededelingen en vaststellen agenda
Kompas 2022-2026
De enquête loopt. Er zijn momenteel 58 responses en 9 van de GKR. De eerste resultaten worden gedeeld en er zijn ook
waardevolle opmerkingen gemaakt. Dit wordt vervolgd.
Ondersteuning erediensten
Er komt een bijeenkomst met alle betrokken techniek coördinatoren bij diensten in de gemeente. Dan wordt nogmaals
uitgelegd wat de bedoeling is en kunnen vragen gesteld worden. Vervolgens zal er dan wordt gewerkt volgens de eerder
afgesproken opzet.
Coronamaatregelen
De laatste stand van zaken is gisteren verstuurd. De maatregelen worden steeds aangepast aan de nieuwste berichtgeving
hieromtrent. Op 1e kerstdag zal gereserveerd moeten worden voor de diensten.
Kerstavond en oudejaarsavond zullen de diensten online worden gehouden en eventueel vooraf opgenomen worden. Dit is
dan alleen toegankelijk voor de medewerkers.
Met betrekking tot de middagdiensten wordt steeds afgewogen welke risico’s er zijn qua aantallen bezoekers, welke
vrijwilligers wanneer kunnen, de roeping om gemeente te zijn alsook de vrijheid die gegeven is. Dit alles meewegend heeft
het moderamen ertoe doen besluiten dit om 17 uur te laten.
3.
Notulen en besluiten Kleine kerkenraad
3.1 Notulen Kleine Kerkenraad 18-11-2021
Er zijn twee aanpassingen aan de notulen, die verder worden goedgekeurd.
3.2 Besluitenlijst
Wordt vastgesteld.
3.3 Kort verslag KKR 18-11-2021
Wordt vastgesteld.
4.
Beleid en plannen
4.1 Gemeentebrede vraagstukken (Begeleidingsteam e.d.)
De namen van de mensen die plaatsnemen in de werkgroep / klankbordgroep worden genoemd. Er zouden nog wat jongeren
bij kunnen maar, omdat er geen voor-discussie plaatsvindt, is het niet heel erg dat er geen volledige afspiegeling is van de
gemeente. Het gaat er vooral om de procedure te bewaken.
4.2 Kerktellingen
Cijfers van registraties, kerkdienstgemist en de tellingen in oktober zijn nu allemaal toegevoegd. De oranje lijn geeft het beste
beeld, hierin zijn ook de kijkers die langer dan 10 minuten kijken opgenomen.
5.
Ambtsdragers, pastors en vrijwilligers
5.1 Beroepingswerk
Er zijn geen mededelingen hierover te doen.
5.2 Oplegnotitie TED m.b.t. preekrooster 2022
Er zijn geen vragen of opmerkingen over dit rooster.
6.
Huisvesting en financiën.
6.1 Voorstel beheerplan kerkgebouwen.
Dit is doorgeschoven naar de vergadering van januari.
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7.
Mededelingen uit de diverse geledingen
Frederiksoord/de Bloem: Dank aan dominee Vroomans voor de brochure huisbezoek. Er wordt gevraagd naar censura morum .
Er is geen algemeen beeld, in later stadium agenderen. Ook wordt het belang van het goed afsluiten van een vergadering
benadrukt, om even stil te staan bij het feit dat de vergadering zo afgesloten wordt dat we ook in vrede uit elkaar kunnen
gaan. Er worden collectieve wijkactiviteiten georganiseerd in het voorjaar van 2022. Vraag: hoe gaan we om met nieuwe leden
en dit standaardiseren. Dit is opgenomen met taakgroep Communicatie.
Diaconie: 11 december zijn 3100 fruitbakjes weggebracht, werd erg enthousiast ontvangen. Bijna alle 700 dagboekjes zijn al
weggebracht. De dagboekjes worden niet meer in gezinsvervangende tehuizen uitgedeeld, omdat de effectiviteit daar niet
groot is. Daar is een alternatief voor bedacht.
Kleipetten: december vergadering is niet door gegaan, in januari weer.
Taakgroep Missionair: er komt behoorlijk wat beweging. Januari/februari gaat de buurtkeet echt ‘aan het werk’. Januari in
Frederiksoord, februari in Kleipetten. Er is ook een actie in de kerstnacht, als alternatief voor de Floradienst.
Er komt een ‘de beste zangers van Rijnsburg’ kerstspecial. Veel artiesten in Rijnsburg nemen morgen iets op in de studio. Daar
komt ook behoorlijk wat reclame voor. Op YouTube komt een filmpje van ongeveer 30 minuten online te staan. Met een QR
code/YouTube link kom je dan op het juiste kanaal. In korte tijd is het flink opgeschaald, dat wordt mooi. Flyer met kaars
worden uitgedeeld in de Hoftuin en in tuincentrum de Mooij. De kerstinn op 2e kerstdag is aangepast naar de ochtend met
lunch i.v.m. coronamaatregelen. Dit wordt met de belijdenisgroep opgezet, zij zijn erg enthousiast. Het inhoudelijke deel zal
hopelijk ook uitgezonden worden via Kerk TV.
TED: vervolg aan avond met organisten over liedbundels is gehouden.
CvK: het KVK nummer van onze gemeente staat niet op de website. Dit moeten we even toevoegen. Contract van ds. Nico de
Reus is getekend. Het Vooronder wordt half januari opgeknapt.
C&O: vanuit de wijkraad geen bijzonderheden.
Taakgroep Vorming en toerusting: hoe denken jullie over pastoraat in de toekomst? Dit komt naar de verschillende wijkraden.
Kerstnachtdienst wordt opgenomen en wordt ook uitgezonden op RTV Katwijk. Dit werd ook in korte tijd steeds uitgebreider,
steeds meer vrijwilligers. Er is ook een filmpje over kerst op YouTube gezet over de betekenis van kerst wat ook gebruikt kan
worden in de scholen.
Taakgroep Communicatie: gekeken naar wat we de komende tijd willen gaan doen. Vraag over de actie Kerkbalans, die is al
uitgegaan per mail, terwijl de folder nog niet klaar was. Wel fijn als dat synchroon loopt. Over welkom heten en afscheid
nemen van mensen in onze gemeente hebben we een vraag binnengekregen. Predikanten gaan kijken naar het stukje afscheid
nemen. Ook naar het welkom heten wordt gekeken.
OHN: ingezet op wijkbijeenkomsten, maar dat is nog niet uitgevoerd i.v.m. corona. Dat zouden we wel het liefste willen doen.
Waar het niet in grote kringen kan, willen we dat wel in kleine groepen doen.
Pastores: eind november is er een ‘hei-dag’ geweest met alle pastores behalve Rixt. Dit is geleid door Bert Bakker en ging over
hoe je jezelf ziet, wat je van elkaar weet en waarin je ervaart dat samenwerking een pluim verdient of verbetering behoeft.
Deze coach kan ons als Kerkenraad ook aangeraden worden.
Taakgroep J&J: clubkamp wordt zo mogelijk verzet naar later in het jaar zodat het toch door kan gaan.
Scriba: Er is een notulist(e) voor de vergaderingen van de KKR gevonden.
8.
Classis, PKN
Er is geen vergadering geweest van de Classis. Er is wel een oproep tot een ouderling en een predikant als afvaardiging. Arnold
heeft wel al aangegeven dat hij in de classis zit namens Rijnsburg en dat er geen mensen vanuit Rijnsburg verwacht moeten
worden en dat daar naar gezocht moet worden in Katwijk. Mocht er niemand zich melden, dan zijn er mensen uit Rijnsburg
hiertoe bereid.
9.
Ingekomen en uitgaande stukken
9.1 Lijst ingekomen en uitgegane stukken
9.2 Brief vrouwengroep aan kerkenraad
Dit wordt gesteund door de KKR. Waarom moeten ze zich ‘kerkelijk’ noemen? Dat is om gebruik te kunnen maken van de zalen
en de koffie. Vallen ze dan onder een taakgroep/wijk/moderamen? Vorming en toerusting wordt de taakgroep waaronder ze
gaan vallen.
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9.3 Herhaald verzoek namen afgevaardigden naar classis
Zie punt 8.
10.
Te communiceren onderwerpen
De verschillende verslagen.
11.
Evaluatie vergadering en Rondvraag
- De sfeer is buitengewoon goed, iedere keer opnieuw. Goede vergadering met luisteren naar elkaar. Bedankt.
- RTV Katwijk zou via Tele2 niet te ontvangen zijn voor mensen. Iemand die weet of dit zo is en waar je dit kan neerleggen?
Google zegt: RTV Katwijk zou in het abonnement moeten zitten.
- affiniteit met mede-gelovigen in Oost-Europa, vandaar ook alle noten die te koop zijn.
- in onze wijk is iemand overleden die wel lid is van de kerk, verder nergens behoefte aan, geen bericht in Licht,
afscheidsdienst etc. Moet dit wel afgekondigd worden? We delen hierover verschillende ervaringen uit de wijken. We komen
het vaker tegen, maar kunnen er niet altijd iets mee doen.
Conclusie hieromtrent is: het belangrijkst is niet wat wij ervan vinden (een lid uit onze kerk is overleden en willen we
afkondigen), maar het empathisch reageren, laat weten dat je mee wil leven. ‘Als de familie niets aangeeft, mag je AVGtechnisch eigenlijk niets’. Dit is sneu en pijnlijk, als we het eerder weten hebben we geluk en kunnen we contact opnemen om
te vragen. Als familie zegt dat er niets mag, moeten we er ook niets mee doen.
- De kinderkerstnachtdienst is afgezegd. ZEP weet niet beter dat er een plan B is: De dienst wordt opgenomen.
- inhakend op de kerstnachtdienst voor de kinderen, klopt het dat er geen taakgroep is waar ze bij horen en dat ze dit op eigen
initiatief doen?. Kosten worden wel ingediend en betaald, maar het contact loopt alleen met de dienstdoende dominee. Deze
dienst valt onder de taakgroep J&J.
12. Sluiting
Preses sluit de vergadering af met een dankgebed.
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