Verslag vergadering Kerkenraad 20 november 2018

1. Opening
We starten deze vergadering om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. Rob
heet iedereen welkom. Joep opent de vergadering met een tekst over vergeven.
2. Besluiten
o Samenstelling Moderamen en Kerkenraad 2019:
Het Moderamen zal vanaf 2019 bestaan uit: voorzitter KR, predikant, scriba,
voorzitters colleges en notulist. Vergadering is iedere eerste dinsdag van de
maand. De Kerkenraad (bestaande uit alle Kerkenraadsleden) vergadert iedere
derde dinsdag van de maand in de ONEVEN maanden.
o Jaarrekening Diaconie:
Kerkenraad gaat met jaarrekening Diaconie akkoord. Deze dient te worden
ondertekend door voorzitter en scriba.
o Collecterooster Diaconie:
Kerkenraad gaat hiermee akkoord.
o Diverse zaken uit het Oecumenisch overleg d.d. 5-11-2018:
- Open lucht dienst 26 mei 2019
Hierover is overleg geweest met de RK-kerk te Voorhout. Het idee is om
gezamenlijk een open lucht dienst te
organiseren op het plein bij de RK-kerk op 26 mei 2019. Voor het organiseren
van deze dienst wordt een commissie gevormd samen met de RK-kerk. De
commissie zal bestaan uit 5 leden van de Kleine Kerk en 5 leden van de RKkerk. De samenstelling van de commissie moet in januari 2019 geregeld zijn.
Proberen hiervoor gegadigden te vinden via de Zondagsbrief en afkondiging in
de Kerk. De afkondiging zal
plaatsvinden vanaf Advent. Het zou goed zijn als er ook iemand met een
financiële achtergrond in de
commissie zal plaats nemen.

- Stille Zaterdag 2020
Het idee is een Paasvuur in de Boerhaavetuin te ontsteken. Dit Paasvuur wordt
door beide kerken meegenomen naar de eigen kerk. Met dit Paasvuur wordt
Paaskaars aangestoken.
- Palmpasen
Het voorstel is een oecumenische dienst met volwassenen en kinderen in de
RK-kerk. In 2019 te organiseren in samenwerking met de ouders van de
kinderen.
- Kerstkaart
De Kerkenraad wil samen met de RK-kerk een kerstkaart uitbrengen. Op deze
kaart zullen vermeld staan alle diensten van de RK-kerk en de Kleine Kerk
rondom de kerstdagen. Het voorstel is om de kaart huis aan huis te bezorgen.
3. Werkplannen colleges
Tijdens dit onderdeel is een deel van de werkplannen besproken, die op op de
Gemeenteochtend van 6 januari 2019 besproken zijn. Zie hiervoor de
PowerPoint presentatie op www.kleinekerk.nl
4. Einde vergadering
De vergadering wordt omstreeks 22.00 uur gesloten.

