Verslag vergadering Kerkenraad 18 december 2018
1.
Welkom en opening vergadering
Rob heet iedereen welkom. Joep opent de vergadering met Filippenzen 4: Wees
blij in de Heer.
2.

Mededelingen
o Uit het Moderamen
In het MR zijn de beleids- en werkplannen besproken die tijdens de Gemeente
Ochtend gepresenteerd zullen worden.
Marije deed een handreiking naar aanleiding van de 5 quotes van de Leidse
Hoge School.
o Lief en Leed
Wordt niet genotuleerd
3.

Vaste prik.
o Vaststelling agenda
Agenda akkoord
o Ingekomen stukken
Blad Petrus en Ouderlingen bladen
o Goedkeuring Notulen KR
Op een kleine aanpassing na, zijn de notulen van november akkoord
o Actielijst
De start- en einddatum van het ambtstermijn van Joke Haasnoot dient te
worden aangepast (inmiddels gebeurd)
4. Begroting CvK 2019
In de begroting is er van uitgegaan dat we per 01-04-2019 geen nieuwe huurder
hebben. Het is momenteel moeilijk in huurdersland. We proberen nu de winkel
in zijn geheel te verhuren. Als aanvullende geldstroom zou er een
fondsenwerving op gestart kunnen worden.
5. Begroting Diaconie
De inkomsten van de Diaconie komen van huur en pacht van de grond, rente
van leningen aan het CvK en er is een Legaat ontvangen. De “Warme
Kerstgroet” wordt bij elkaar gebracht door een collecte en aanvulling uit de

Diaconie. Diaconaal werk is landelijk kleiner en wereld wijd groter. Het ene
jaar heeft Diaconie een lokaal binnenlands doel en het andere jaar een
buitenlands doel.
6. Betalingsbevoegdheden
Peter Boers heeft in de vergadering gebracht een stuk over de bevoegdheid van
de betalingen door het CvK. Met ingang van 1 januari wordt het systeem
gewijzigd. Dan is voor iedere betaling een handtekening van een tweede
persoon vereist (vier-ogen principe). De Kerkenraad is hiermee akkoord. De
wens is dat de betalingsbevoegdheden van de Diaconie ook volgens dit principe
(gaan) verlopen.
7. Werkplannen vervolg
Joep en Rob zijn bij elkaar geweest en hebben diverse sites van verschillende
kerken geraadpleegd. Na een discussie zal Rob de werkplannen aanpassen,
zodat deze op de Gemeente Ochtend kunnen worden gepresenteerd.
8. Voorbereiding Gemeenteochtend 6 januari 2019
o Rob gaat de versie van het werkplan aanpassen.
o Per college zal er een toelichting op hun werkplan worden gegeven van
ongeveer 5 minuten.
o Beleidsplan wordt door Floris-Jan op de website gezet.
o De aanvang van de gemeente-ochtend is 11.30 uur.
o Willemiek (koffie team) zal zorgen voor een hapje en een drankje.
9. Rondje Colleges + Rondvraag
o Jeugdraad
Op eerste kerstdag tijdens de Familiedienst (11.00 uur) laten we op de
eerste rij vijf stoelen leeg.
Op deze wijze willen we als Kleine Kerk samen met vele andere kerken,
parochies en gemeenten zichtbaar
maken dat we zijn begaan met het lot van ongeveer 400 kinderen die geen
kinderpardon hebben gekregen.
De PKN steunt de marathon dienst die in Den Haag gehouden wordt in de
kader van het kerkasiel dat deze
Gemeente verleent aan de familie Tamrazyan (vader, moeder en drie
kinderen). We laten op de voorste rij
vijf stoelen leeg met daarop kinderspeelgoed. Als zichtbaar teken dat op die
stoelen kinderen hadden moeten
zitten. Op deze manier willen we de kinderen omarmen en aan ze denken.
o Pastorale Raad

- Volgens het werkplan wil de PR er twee leden bij. Hiervoor zal een aantal
personen worden benaderd.
o Diaconale Raad
- De collecte voor de “warme kerstgroet” heeft € 440,00 opgebracht! Er
komt een stukje in de krant.
o CvK
- Wil iedereen het gebouw schoon achterlaten als ze iets hebben
georganiseerd?
10) Einde vergadering
Joep sluit de vergadering met Psalm 33.

