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KORT VERSLAG VAN DE KLEINE KERKENRAAD VAN DE 

PROTESTANTSE GEMEENTE RIJNSBURG, ONLINE GEHOUDEN OP 20 januari 2022 

1. Geestelijk delen) en gebed 
Jeroen opent met het lezen van het eerste deel uit Romeinen 5 en met gebed. 
2. Mededelingen en vaststellen agenda 
Er is in het moderamen afscheid genomen van Harry Didden. Wij danken hem voor zijn inzet in 
het moderamen en KKR als tijdelijk vertegenwoordiger van de Diaconie. 
3. Notulen vorige vergadering 
3.1 Notulen en kort verslag KKR 16-12-22: worden vastgesteld. 
In de wijk F&DB zal een activiteit met de Buurtkeet plaatsvinden. 
Kort verslag: Er is in het moderamen besproken de TG communicatie te vragen te kijken hoe het 
kort verslag beter kan worden opgesteld voor de gemeente, het is nu nogal technisch. 
3.2 Besluitenlijst 16-12-22 wordt vastgesteld. 
4. Beroepingswerk. 
Er is een aanbevelingsbrief binnen gekomen van de beroepingscommissie. Er zal een datum 
worden bepaald voor een vergadering van de Grote kerkenraad om deze te bespreken en 
eventuele vervolgstappen te bepalen. 
5. Plan van aanpak Gemeentebrede vraagstukken: LHBT+ 
Het is een gedegen stuk, met de opmerking dat er veel communicatie onderwerpen in staan. 
Graag de TG communicatie hierbij op tijd bij betrekken. Komende maanden zal dit onderwerp 
terugkomen in de KKR. 
6. Voorstel beheerplan kerkgebouwen 
We gaan werken met een nieuwe organisatiestructuur, waarbij de functieprofielen van de PKN 
gebruikt zullen worden. Er komt een koster-beheerder en er komen drie kosters die rouleren 
over de kerkgebouwen en samen verantwoordelijk zijn. Wat betreft bediening en schoonmaak 
komen er drie teams die inzetbaar zijn in alle gebouwen. Daarnaast zal er blijvend gebruik 
gemaakt worden van vrijwilligers. Het plan wordt goedgekeurd door de KKR.  
7. Mededelingen uit de diverse geledingen 
Diaconie: Fruitbakjesactie is weer uitgevoerd en goed ontvangen.  
J&J: De TG wil graag aansluiten op de wijkraden om te spreken over de jeugd. 
TG Pastoraat: Pre Marriage Course gaat toch door ondanks lage animo. Er ligt een uitnodiging 
van De Brug om te praten over het pastoraat en behoefte die er is vanuit onze gemeente.  
TED: - 
TG V&T: Tweede avond over rouw is, vanwege Covid verzet. 
Oude hart Noord: De wijkraad heeft een goede, digitale wijkraad gehad.  
Frederiksoord& De Bloem: Het bezoekwerk ligt zo goed als stil, uitgezonderd de bijzondere 
situaties. Op de agenda staat werving nieuwe ambtsdragers. Er is gesproken over de gezinnen die 
onze kerk verlaten naar de Mozaïek gemeenschap. Dit is een punt van zorg. 
CvK: Het CvK is bezig met verhuur en renovatieplannen van de pastorieën. Er wordt een 
gastvrouw gemist binnen het CvK, hier gaan ze naar op zoek.  
Kleipetten: Een enthousiaste groep is bezig met de buurtkeet. Activiteiten met de buurtkeet:  
Eerst in de Hendrik ter Brugghenstraat en 19 feb in de Christinalaan, 13 maart ontdek kerk, 9 
april Paaswandeling.  
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Centrum & Oost: De wijkraad heeft digitaal vergaderd. 
TG Miss: N.a.v. Beste zangers: Wat is er voor ons als jonge gezinnen in de kerk? Er komt een 
ontmoeting om hierover in gesprek te gaan met jonge ouders.  
Ds. Rozeboom heeft een passie voor Oost Europa. Ds. Visky is een goede vriend, gedreven 
collega in een kleine gemeente. Als deze dominee ons bezoekt opkomt hoopt Piet dat hij hier ook 
voor kan gaan en een relatie kan opbouwen met onze gemeente.  
Westerhaghe en de Hoek: De wijkraad heeft een goede vergadering gehad. 
TG Communicatie: De TG wil aan de slag met meer uniformiteit in de communicatie. 
8. Beleid en plannen 
8.1 Coronamaatregelen: We zoeken naar wat mogelijk is, hopelijk na volgende week nog wat 

meer. De kerkzalen mogen weer gebruikt worden voor vergaderingen. 
8.2 Oplegnotitie en prekenrooster 2023: Met regelmaat het Avondmaal vieren, wordt ons 

opgedragen door Jezus zelf. We vinden dat het best passen op momenten die de liturgie 
volgen. Er zijn 2 avondmaalsdiensten toegevoegd aan het rooster. Het preekrooster wordt 
vastgesteld. 

8.3 Wijziging datum dienst Emmaschool 6/13 feb: Geen bezwaar. De Emmaschool en Oranje 
Nassauschool verlenen dit jaar geen medewerking aan de scholendiensten i.v.m. corona. 

9. Ambtsdragers, pastores en vrijwilligers 
9.1 Ontslag en afscheid Rixt de Boer: Er zullen afscheidsactiviteiten georganiseerd worden.  
9.2 Vacature ouderenpastor: Er wordt een commissie gevormd om de kandidaat/kandidaten te 

horen.  
9.3 Profielschets tweede scriba Geen op- of aanmerkingen. 
9.4 Profielschets beleidsouderling Geen op- of aanmerkingen. 
9.5 Vertegenwoordiging Diaconie in moderamen Nieuwe afgevaardigde isBart Righarts. 
10. Financiën en huisvesting 
10.1 Mededelingen Reeds afgehandeld onder punt 7. 
11. PKN, classis e.a. 
We zijn voldoende vertegenwoordigt in de classis. 
11.1 Consideratie Ordinantiewijzigingen: deze worden goedgekeurd. 
12. Ingekomen stukken 
12.1 Ingekomen en uitgegane stukken. Geen opmerkingen. 
13. Rondvraag 
De bezinningsdag wordt uitgesteld. 
Censura Morum in de verschillende wijken: dit wordt binnenkort in de KKR besproken. 
2e scriba neemt komend half jaar de taken over van 1e scriba, die stopt in september. 
14. Evaluatie en Afsluiting 
Het was een fijne vergadering, mooi binnen de tijd. Er was voldoende spreektijd, complimenten 
aan de voorzitter. 
Sluiting De vergadering wordt afgesloten door Arnold met een gedicht en afsluitend dankgebed. 


