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Verslag Vergadering Kerkenraad (KR09) d.d. maandag 14 september 2020 
via Zoom  
 

Mededelingen 
- Naleving coronaregels tijdens kerkdiensten: we worden allen opgeroepen om ons aan de 

regels te houden. bijv om te wachten op je beurt bij het verlaten na de dienst. 
- We zijn gestopt met het uitzenden van kerkdiensten via YouTube omdat de kerkomroep het 

aantal licenties heeft vrijgegeven en die verbinding nu weer goed is.   
- De classispredikant Julia van Rijn wil ons graag bezoeken. We nodigen haar uit als we weer 

fysiek mogen vergaderen, hopelijk in de eerste helft van 2021.  Er ligt ook een uitnodiging 
voor een bezoek aan een van de gemeentelijke buren, nl. Leiderdorp. Ook hier besluit de 
kerkenraad om dit pas volgend jaar te doen. Uit de ‘ring’ van Leiden wordt afvaardiging van 
een ouderling naar de classis gevraagd. 

- ICT-beleid: Een voorbereidingsgroep gaat een voorstel doen. Een extern bureau (Fjellett) 
geeft advies o.a. over de implementatie. 

Opening Dorpskerk 
- Het programma van de opening van de Dorpskerk (19-20 september) wordt toegelicht. 
- Parkeren Dorpskerk: voor mensen die slecht ter been zijn, is het beter om via de Schoolstraat 

(en niet via de Voorstraat) te komen en vlak bij de toren te worden afgezet. De chauffeurs 
rijden door naar het Treubplein (daar gaat het paaltje vanzelf omlaag).  

- Fietsen parkeren: er staan grote rekken in de Voorstraat. Fietsen kunnen ook bij de Hema of 
tegen de kerkhofmuur. Liever niet op het kerkplein 

Predikanten  
- Ds Anki Peper zal komend jaar deel gaan uitmaken van het moderamen (i.p.v. Bert Boter) 
- Bert en Willem zullen samen (afwisselend) de kindernevendienst gaan doen (i.p.v. Anki).  
- Predikanten zorgen dat er een nieuwe volledige dienst (liturgie en preek) klaarligt voor 

plotselinge afwezigheid van de predikant.  
- Tegenwoordig vindt (her)bevestiging en het aftreden van ambtsdragers vaak 2x per jaar te 

doen (sept en jan). In de plaatselijke verordening staat 1x per kalenderjaar (in september). 
Voorstel is om dit voortaan alleen in januari te doen. 

Kerkrentmeesters: 
- Voorstel om een extra (eenmalige) brief kerkbalans bij alle gemeenteleden te bezorgen i.v.m. 

verwachte tekorten. De kerkenraad gaat hiermee akkoord. Voor de gewone kerkbalans heeft 
de kerkenraad vorig jaar besloten dat er 1 geïntegreerde brief komt (dus geen aparte 
pastorale brief meer).  

- Prognoses CvK: de penningmeester, Pim Oskam, heeft 4 opties uitgewerkt, als mogelijke 
ramingen voor komende 4 jaar. Deze scenario’s geven keuzes. Die moeten gekoppeld 
worden aan een nieuwe strategische visie. Dit wordt verder besproken op de retraite van de 
kerkenraad in november: 
- De (al dan niet te vervangen) vacature ds de Boer over 2 jaar.  
- Mogelijk opknappen pastorie na pensionering Anki in 2026.  
- Hoe gaat het verder in Noord-Hofland. Duidelijk moet worden voor wie (hoeveel 

mensen) en welke investeringen nodig zijn.  
- Een voorstel om een deel van het vermogen te beleggen (wordt in deze vergadering 

besproken). Na uitgebreid vooronderzoek stelt de CvK voor om met van Lanschot in zee 
te gaan. Zij zullen dan een beleggingsstatuut gaan opstellen. De kerkenraad gaat akkoord 
met dit voorstel.   
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- Verkoop pastorie Jacob van Heemskercklaan aan de predikant.   
Diaconie 
- Voorstel om digitaal te collecteren m.b.v. een app (de zogeheten ‘apostel-app’). Het vergt 

enige voorbereiding en er is helpdesk nodig voor mensen die het voor het eerst doen. De 
kerkenraad stemt in met het voorstel. 

Rondvraag 
- In het Kruispunt stonden dozen met cartridges en postzegels. Zijn die er ook in de Dorpskerk? 

Antwoord: ja, vooralsnog om het hoekje bij de kapstokken.  


