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NOTULEN VAN DE GEMEENTEVERGADERING VAN DE  PROTESTANTSE GEMEENTE RIJNSBURG, 
GEHOUDEN OP 19 MEI 2022 IN DE VOORHOF 

 
1. Opening door de preses 
Preses Jeroen Ravensbergen heet de aanwezigen welkom.  We zingen gezamenlijk “Wij leven van de 
wind”. Preses leest hierna voor uit 1 Johannes 3 vanaf vers 11. Hij houdt hierover een korte inleiding. 
We hebben een grote protestantse gemeente met veel verschillende voorkeuren en behoeften.  Dat 
maakt ons veelkleurig, niet omdat we dat willen zijn, maar het vloeit voort uit het feit dat mensen 
verschillend zijn. We hebben de laatste tijd veel gesproken over kerk-zijn en gemeentebrede 
vraagstukken. Daarbij komt onze diversiteit tot uitdrukking. Hoe blijven we daarin overeind? 
Johannes geeft ons de opdracht elkaar lief te hebben, zoals Jezus ons heeft geleerd. Hij wijst erop dat 
we de daad bij het woord moeten voegen. Wat we doen moet echt en waarachtig zijn. Preses roept 
ons op elkaar blijvend lief te hebben in goede en slechte tijden en gaat hierna voor in gebed.   
 
2. Mededelingen 
- De families Klaassen en van de Pol komen terug van hun uitzending. Er wordt naar huisvesting 

voor de familie Klaassen gezocht. 
- Ds. Lydia Veerman heeft het beroep aangenomen, haar intrede vindt in augustus plaats. 
- Van het beroep dat op kandidaat IJzerman is uitgebracht loopt de bedenktijd nog enkele dagen. 

Bezwaren tegen het beroep zijn door de commissie geschillen en bezwaren afgewezen. Preses 
herhaalt dat gesprekken met bezwaarmakers zijn en worden gehouden.  

- Preses doet een oproep zich aan te melden als ambtsdrager of vrijwilliger binnen onze 
gemeente. Hij is blij met de respons tot nu.  

- Kompas (het beleidsplan) is door de kleine kerkenraad besproken. Naast vragen waren er 
complimenten voor het vele verrichte werk. Het plan wordt na de zomer aan de gemeente 
voorgelegd en door de grote kerkenraad vastgesteld. Er zijn al initiatieven ontplooid die bij dit 
plan passen, zoals het inloophuis “Soelaas”.  

- De gesprekken over het zegenen van relaties worden op 24 mei voortgezet met een avond over 
dit onderwerp. De avond ervoor worden de nog levende vragen en zorgen besproken. In juni 
maakt de begeleidingscommissie de balans op en de stand van zaken wordt na de zomer in de 
kerkenraad besproken. 

- Preses constateert dat we een bruisende gemeente zijn en dat na de coronaperiode weer veel 
activiteiten worden ontplooid. 

 
3. Vaststelling notulen gemeentevergadering van 7 april 2022 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Jaarrekeningen 
Kerk 
Rémon Post krijgt het woord namens het college van Kerkrentmeesters. Hij noemt enkele 
aandachtspunten bij de werkzaamheden. Het eerste punt betreft de organisatie. Na het 
aangekondigde vertrek van Wim de Winter is gezamenlijk besloten tot het aanstellen van één koster-
beheerder, meerdere kosters en teams die op meer plaatsen inzetbaar zijn. Dubbel werk wordt zo 
voorkomen. Wiggert Vooijs wordt daarbij aangesteld tot koster. Op het punt van de gebouwen vergt 
de Grote Kerk de nodige aandacht voor het onderhoud. Op termijn moet de Immanuëlkerk 
aangepast worden aan de toekomstige behoeften. Op basis van het plan Kerk van de Toekomst 2030 
worden architecten uitgenodigd om scenario’s te schetsen die lopen van noodzakelijk onderhoud tot 
volledige nieuwbouw. Dat moet tijdig gebeuren omdat groot onderhoud eigenlijk al dringend 
noodzakelijk is. Ook de pastorieën vergen het nodige onderhoud. Het derde punt betreft de 
financiën. Het kerkelijk bureau wordt aangestuurd met alle administratie, bewaking van de 
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geldstromen. De jaarlijkse begroting wordt opgesteld. Rapportages voor verschillende instanties 
worden gemaakt. Er wordt verantwoording afgelegd op de gemeentevergaderingen. Al deze 
basiswerkzaamheden voor onze gemeente worden slechts door enkele mensen gedaan, er zijn veel 
vacatures. Dit is zorgwekkend. Er is behoefte aan een secretaris, een penningmeester en er wordt 
gezocht naar mensen die aanspreekbaar zijn voor de gebouwen en controle daarop.  
 
Vervolgens krijgt penningmeester Bert van Egmond het woord. Dit is de vierde gemeenteavond na de 
fusie waarbij de jaarrekening wordt besproken. Al die keren was er een positief resultaat: dat kwam 
door incidentele baten, bijv. door legaten of verkoop van gebouwen. De inkomsten uit giften en 
vrijwillige bijdragen blijven elk jaar ongeveer constant. De baten uit onroerend goed gingen omlaag 
omdat de omzet door corona werd gedrukt. Vrijwillige bijdragen leveren ongeveer 80% van alle 
opbrengsten op. De kosten liggen jaarlijks rond de 1,2 miljoen. Het grootste deel daarvan ligt vast, 
ongeveer 900.000 euro. Eigenlijk moeten we een verlies over het afgelopen jaar noteren. We zien 
dat we in de richting van een structureel verlies bewegen. In 2020 waren als gevolg van corona de 
collecteopbrengsten 25.000 euro minder dan normaal. In 2021 zien we de collecten weer naar het 
niveau van daarvoor stijgen. De oorzaak van de dalende tendens van het resultaat ligt vooral in de 
stijgende kosten. Het is niet makkelijk die onder controle te krijgen. Vrijwillige bijdragen blijven rond 
de 750.000 euro. We moeten proberen de mensen bewust te maken en te motiveren om hun 
bijdrage met de inflatie mee te laten stijgen. Dan kunnen we naar een sluitende begroting streven. 
Als we dat niet doen zijn we snel door onze reserves heen. Onze liquide middelen zijn voor een groot 
deel al bestemd. De vrije liquiditeit is het afgelopen jaar omlaaggegaan. Er is rond een miljoen 
beschikbaar. Maar ook daarvan is een deel al bestemd.  
 
Ds. Pieter van der Ende vraagt of de opbrengst van de (deel)verkoop van de pastorie aan een 
predikant niet is gereserveerd. Bert van Egmond zegt dat dit een vorige keer niet is gebeurd, de 
opbrengst is toen aan de algemene reserve toegevoegd. Bij (deel)terugkoop van een pastorie lopen 
onze liquide middelen terug. Preses licht toe dat we blij mogen zijn met een sluitende begroting, 
maar goed op moeten blijven letten en actie moeten nemen om ervoor te zorgen dat dit zo blijft.  
 
Krijn van der Spijk herinnert zich acties die heel goed verliepen. Kunnen we niet weer zo’n 
incidentele actie op touw zetten voor een doel als reparatie van het dak? Preses constateert dat we 
de laatste twee jaar geen kerkenveilingen konden houden. Nu zou het wel de tijd zijn om weer iets 
dergelijks in gang te zetten.  
 
Diaconie 
Bart Righarts krijgt het woord om de jaarrekening van de diaconie toe te lichten. De diaconie heeft in 
het afgelopen jaar haar best moeten doen om het programma uit te voeren. Door corona is dat niet 
altijd gelukt. Het is opgevallen dat corona-specifieke gevallen beperkt zijn gebleven. Er zijn wel 
naijlende effecten dit jaar. Hij geeft een opsomming van ondersteunde plaatselijke initiatieven, zoals 
Voedselbank, De Brug, Werkgroep de Ruyter e.d. Acties van de diaconie worden genoemd zoals het 
uitreiken van vakantietasjes en fruitbakjes aan gevangenen. Er is samengewerkt met de diaconieën 
van Valkenburg en Katwijk. Hij noemt de ondersteuning van de families Klaassen en van de Pol. De 
opbrengsten zijn in 2021 naar 145.000 euro gestegen. Dit is vooral te danken aan doorzendcollectes 
voor Limburg en Haïti. Er is 158.000 euro uitgegeven. Dit verschil is te verklaren omdat is 
afgesproken het vermogen af te bouwen in de loop van de tijd. Incidenteel is de opbrengst van een 
stuk grond ingeboekt. Hiervoor wordt gezocht naar een goede bestemming. Voorstellen hiervoor zijn 
bij de kerkenraad ingediend en zullen in Licht worden toegelicht. Het stoppen van de stichting 
Kerkradio heeft 27.000 euro opgeleverd en het is de bedoeling dat dit een bestemming krijgt die in 
dezelfde lijn ligt. Er zijn geen vragen naar aanleiding van deze toelichting. 
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Zending 
Preses geeft het woord aan Jaap de Jong. Vorig jaar was een goed jaar. De inkomsten zijn op peil 
gebleven. Men kon daardoor meer ondersteuning geven. De belangrijkste inkomsten komen van de 
gemeenteleden. Ze blijven redelijk constant rond 55.000 euro hangen. Veel wordt bijgedragen door 
oudere gemeenteleden. Er is ten opzichte van de begroting ca. 5000 euro meer bijgedragen. Verdere 
inkomsten komen uit collectes en zendingsbusjes. Hij geeft een opsomming van ondersteunde 
doelen. Samen met Kerk in Actie worden jaarlijks doelen vastgesteld. Er is gestuurd op een 
bescheiden tekort. Bij de keuze van projecten wordt gekeken naar met name de missionaire 
aspecten. Er zijn geen vragen naar aanleiding van deze toelichting.  
 
5. Rondvraag 
Henk van Iterson vraagt naar aanleiding van het dreigende tekort op de begroting of mensen niet nu 
al gewezen moeten worden om hun bijdrage bij te stellen. Preses stelt dat dit al bij Kerkbalans 
gebeurt, hij weet niet of dat voldoende is. Hij denkt dat meer mensen betrokken moeten worden bij 
de financiële situatie van de kerk, door er meer aandacht aan te geven bij onze activiteiten.  Ook in 
het beleidsplan worden ideeën aangedragen. De kerkenraad is zich bewust van de situatie.  
 
Piet van Egmond ziet dat in de late dienst weinig mensen in de Immanuëlkerk komen. Kan je er niet 
beter één dienst van maken? Preses ziet in het beleidsplan handvatten om hierover na te denken. 
Het resultaat kan zijn dat er twee diensten met een verschillend karakter worden gehouden. Het 
punt wordt meegenomen. 
 
Er is een schriftelijke vraag binnengekomen: Kan op een gemeenteavond aandacht worden gegeven 
aan het feit dat steeds meer kinderen en kleinkinderen het geloof en kerkgang los lijken te laten en 
welke troost we daarbij in de Bijbel vinden? Hoe kunnen we elkaar daarbij steunen? Deze vraag is 
afkomstig van een wijkmiddag en wordt in de kerkenraad meegenomen.  
 
6. Sluiting gemeentevergadering  
Preses sluit de vergadering met dankgebed waarna de aanwezigen gezamenlijk gezang 786 (NLB) 
vers 1 en 3 zingen (“Wij zingen God ter ere”). Preses dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid 
en wenst iedereen wel thuis.  


