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1. DNDK update
Het CDO heeft zijn werk bijna afgerond, er wordt dan een bouwcommissie/bouwteam ingesteld
(voorlopig bestaande uit Jaap Maan, Hans Kranendonk, Fred Breedveld, Nico van Wijngaarden/Karel
de Vries). Het moderamen fungeert (dan weer) als stuurgroep. Een voorstel om twee
‘inrichtingscommissies’ in te stellen (commissie Sacraal voor inrichting kerkzaal en commissie Profaan
voor inrichting overige ruimtes en ‘uitrichting’ van de Ontmoeting en het Kruispunt), wordt door het
moderamen uitgewerkt.
Hans Kranendonk licht de financiële stand van zaken toe. Het maximum bedrag van 1,566 miljoen
dreigt met ca 150.000 euro overschreden te worden.. Als dat zo is, moeten we opnieuw keuzes
maken (substantieel bezuinigen).
Een bureau (Interplan) gaat een second opinion maken.
De bezwaarperiode voor de omgevingsvergunning is begin april voorbij, dan weten we of we zonder
vertraging door kunnen.
Verkoop Kruispunt: een potentiële koper/projectontwikkelaar. Er zijn nog verschillende opties, bijv. het
Kruispunt afbreken maar het gebouw behouden/hergebruiken is ook een mogelijkheid. De
(burgerlijke) gemeente wil uitwerkingen van deze twee opties naast elkaar zien. De
projectontwikkelaar is daarmee bezig.
Verkoop Groene Kikker: een geïnteresseerde koper (tattoo-shop) is door de gemeente Voorschoten
afgewezen vanwege het bestemmingsplan.
2. Fotoboek Historie PGV
Het voorliggende voorstel is om een beeldverslag/kroniek te maken van het gemeenteleven van de PGV
in de drie kerken die er vroeger waren, op basis van beeldmateriaal dat mensen hebben aangevuld met
een hele korte toelichting. Andre Potters heeft hiertoe een voorstel gemaakt en licht dit ter vergadering
toe. Het is een tastbaar einde van een reis naar 1 gebouw. Wat vonden mensen belangrijk in het verleden
en wat neem je hiervan mee naar de toekomst. Diverse aspecten worden besproken, o.a. andere
onderzoeken, boeken en fototentoonstellingen. De kerkenraad staat sympathiek tegenover het idee, maar
vraagt zich af of het (financieel) haalbaar is en wat mensen bereid zijn te betalen. De drukkosten zijn nog
niet bekend. Een besluit kan pas genomen als er goed overzicht van alle kosten.
-

3. Protocol m.b.t. handelen i.g.v. (sexueel) misbruik/overschrijdend gedrag van ambtsdragers
Een protocol met duidelijke procedures i.g.v. (sexueel) misbruik/overschrijdend gedrag van
kerkenraadsleden en kerkelijk werkers is beschikbaar maar het moet ook duidelijk zijn bij wie mensen
terecht kunnen met een klacht (vertrouwenspersoon).
Besluit: de kerkenraad onderschrijft dit protocol en stelt twee vertrouwenspersonen aan: Dia Kruizinga en
de voorzitter van de kerkenraad (Arend-Jan Eshuis). NB. Als er een klacht is over een gemeentelid zonde
officieel ambt, kan dit bij elk kerkenraadslid worden gemeld.
4. Mededelingen vanuit diverse geledingen
- Vanuit het pastoraal overleg wordt gemeld dat er weer bijeenkomsten komen voor mensen die een
partner hebben verloren. Deze wordt gegeven door Dia Kruizinga samen met Dirk Gudde van de
Parochie. Er wordt nagedacht over een (pastorale) combi tussen jeugd en ouderen, bijvoorbeeld of
kinderen kunnen helpen met paas/kerstviering voor ouderen.
- De jeugdraad wil kinderen graag zichtbaar maken in de kerk, omdat kinderen de beleving moeten
hebben dat zij meedoen in de kerkdienst, bijv ook eens de bloemen krijgen. Afspraak: de ouderling
vertelt wie de kaart voor de bloemen heeft gemaakt.
Het idee van een jongerendienst wordt verder uitgewerkt.
Er wordt een paaswake georganiseerd speciaal voor jongeren.
Tot slot er een idee om met een groep(je) naar de EO-jongerendag te gaan, samen met Anglicaanse
jongeren.
- De diaconie wil graag kinderen/jongeren betrekken bij collecteren.
Er komt een gesprek met de gemeente Voorschoten over de diaconiehuisjes.
- Het College van Kerkrentmeester (CvK) is heeft een uitnodiging ontvangen voor een taskforcebijeenkomst over plannen voor het centrum.
5. W.v.t.t.k

-

Smoelenboek: Mirjam wil dat met haar man Remco maken, een wie-is-wie. Het idee is dat
iedereen een foto inlevert + een aantal gegevens invult (wie ben ik, hobbies, ervaringen,
verbindingen met anderen). De kerkenraad ondersteunt het initiatief. Deelname op basis van
vrijwilligheid. Onderzocht wordt of er een inlog kan komen op de website, waarmee alleen
gemeenteleden toegang kunnen krijgen met een wachtwoord. Dit i.v.m. de nieuwe privacy
wetgeving, die 25-5-2018 ingaat.

