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Een open en gastvrije gemeente: dat wil de Protestantse Gemeente Rijswijk zijn. Mensen van
buiten willen we verwelkomen, we willen met hen onze liefde voor God en de medemens
bespreken en delen.
Kerkenraad
In 2016 is afgezien van het kiezen van een specifiek jaarthema. Het was een turbulent jaar
met vooral op maatschappelijk en politiek gebied veel onrust vanwege vluchtelingen en
migratie ten gevolge van oorlogen, dreiging, natuurrampen en economische rampspoed.
Zowel de kerkenraad (even maanden) als het moderamen (oneven maanden) hebben in
2016 zes keer in vergadering bijeen gezeten. Een belangrijk onderwerp is de financiële stand
van zaken, waarbij de langzaam dalende jaarlijkse inkomsten een punt van zorg zijn. Het
blijft van groot belang alle mogelijke posten voor bezuiniging onder de loep te nemen en te
besparen op mogelijke uitgaven. Echter dit mag niet het actieve leven en werken binnen
onze kerkelijke gemeente belemmeren. Immers de levende gemeente is het kloppend hart
van onze kerk, geïnspireerd door de geest van onze Heer.
In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen is besloten om medio 2016 de locaties
Kruispunt en Ontmoetingswinkel JC09 te sluiten: de te betalen maandelijkse huurkosten
waren te zeer gestegen. De activiteiten die op deze locaties plaats vonden worden voor een
groot deel overgeplaatst naar de beide kerkgebouwen.
Op zaterdag 29 oktober is de geplande Bezinningsdag voor de 30 leden van de kerkenraad
gehouden op een externe locatie, met een predikant van buiten Rijswijk als dagvoorzitter. In
het kader van het beleidsdocument ‘Waar een Woord is, is een weg’ heeft de kerkenraad als
thema gekozen voor ‘Waar staan we als PGR en als kerk in 2025?’ Het is een nuttige en heel
plezierige dag geworden, met een heel persoonlijke inbreng van alle deelnemers. Ook heeft
de kerkenraad besloten om aan deze Bezinningsdag in 2017 een vervolg te koppelen.
Predikanten
De werktijden van de drie predikanten zijn per 1 januari 2016 gewijzigd van drie maal 0,9
fte naar twee maal 0,9 fte en eenmaal 0,6 fte en dertig preekbeurten respectievelijk twintig
preekbeurten per jaar. Echter aan het begin van 2016 kampten twee predikanten met een
zeer serieus ziektebeeld: beide bleken langere tijd niet in staat om hun werkzaamheden te
vervolgen. Het werd noodzakelijk om extra gastpredikanten aan te trekken om in beide
kerken in de erediensten voor te gaan. In mei respectievelijk november konden deze beide
predikanten gelukkig weer volledig hun werk ter hand nemen.
Van groot belang is het werk van de drie predikanten in het pastoraat in de eigen secties
rond de beide kerken. Daarnaast geldt een onderlinge werkverdeling in vorming en
toerusting, in jeugd- en jongerenwerk en in het diaconaat. Het werk wordt in 2016 mede
ondersteund vanuit het Project 45-67 en tevens door de diaconaal werker met een vaste
aanstelling van twee dagen per week. In beginsel wordt twee maal per jaar door de leden
van het moderamen een gesprek met de predikanten gehouden ter meerdere bemoediging
en ondersteuning bij hun werkzaamheden.

Pastoraat
Het pastoraat voor de gemeenteleden heeft in 2016 vanzelfsprekend minder aandacht en
zorg gekregen dan beoogd vanwege het langdurige ziektebeeld van twee predikanten.
Zodra de medische situatie het toeliet is het pastoraat in de relevante wijken direct weer
opgepakt om de zorg voor met name de oudere gemeenteleden weer alle aandacht te geven.
Wat relatief zeer veel tijd kost zijn de pastorale werkzaamheden rond overlijden en uitvaart,
inclusief de pastorale nazorg. Om de drie predikanten hierin enigszins te kunnen ontlasten
heeft de kerkenraad besloten een nieuw protocol voor deze zorg te ontwikkelen, waarbij de
ondersteuning van drie externe predikanten kan worden ingeroepen in geval geen van de
drie eigen predikanten beschikbaar is voor deze zorg. Dit nieuwe protocol is per 1 januari
2017 van kracht geworden.
Eredienst
In beide kerkgebouwen is de orde van dienst op initiatief van de liturgiecommissies op
beperkte wijze aangepast. Ook is besloten om in 2016 opnieuw enkele erediensten in dier
voege te combineren, dat de orde van dienst en de preek in de ene kerk gelijktijdig ook in de
andere kerk wordt gehanteerd. Hierbij realiseert het kerkteam van de andere kerk de
uitvoering van de orde van dienst. Een enkele keer worden erediensten gezamenlijk gevierd
in één kerkgebouw, waarbij het andere kerkgebouw is gesloten. Echter zo veel mogelijk zijn
beide kerkgebouwen des zondags geopend om alle gemeenteleden de gelegenheid te bieden
ter kerke te gaan.
De Startzondag zal evenwel blijvend gezamenlijk worden gevierd, waarbij de kerkenraad in
2016 heeft besloten dat de Startzondag voortaan een programma zal kennen met de focus op
ontmoeting, gesprekken en gezamenlijk de lunch gebruiken.
Projecten
Bij het jaarlijkse Strandwalfestival heeft de PGR veel aandacht getrokken door het realiseren
van een kraam met een prachtige ‘street painting’ met als thema ‘Op welk wonder hoop jij?’,
dat zich in de grote belangstelling van tal van belangstellenden mocht verheugen.
In het jaar 2017 zal er sprake zijn van 750 jaar Kerk in Rijswijk. Een projectteam met inbreng
vanuit de vier Rijswijkse kerken (de Rooms-katholieke Parochie, de Protestantse Gemeente
Rijswijk, de Volle Evangelie Gemeente Rijswijk en de Nederlands Gereformeerde Kerk) is
dit jaar hard aan het werk om tal van evenementen in 2017 te plannen en te organiseren. Het
belooft een feestelijk jaar te worden met brede deelname vanuit de hele gemeente Rijswijk.
Vorming en Toerusting (V&T)
Vanwege de langdurige ziekte van twee predikanten is een deel van het werk binnen deze
taakgroep overgenomen en voortgezet door een externe predikant. Het jaarprogramma is
enigszins vereenvoudigd: zo worden er geen externe sprekers meer uitgenodigd maar
wordt aan de eigen predikanten (voor zover beschikbaar) gevraagd om lezingen en korte
workshops te geven.
Jeugd- en Jongerenwerk (JJW)
De concrete speerpunten van het vorige jaar ontwikkelde en vastgestelde beleid worden in
2016 voortgezet. Enkele aanvullend ideeën die de jongeren zelf ook naar voren brengen:
zorg voor een eenvoudiger taalgebruik in de kerken, vraag jongeren om als lector op te
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treden, gebruik de muzikale kwaliteiten van jongeren om een muziekgroep voor het eigen
kerkgebouw te vormen.
De samenwerking met de christelijke basisscholen is in 2016 verder vorm gegeven. Twee
bijzondere jongerendiensten zijn georganiseerd in samenwerking met de jongeren,
waaronder een dienst met als thema ‘Refugee next door’. Met Kerst is een inspirerende
preekbingo gehouden, een unicum binnen de protestantse kerk!
Diaconie
Na veel vertragingen en uitstel is in september 2016 het AZC in Rijswijk geopend, waarbij
500 vluchtelingen een tijdelijk onderdak zullen vinden in onze gemeente. De gezamenlijke
kerken werken samen in één organisatie, samen met het COA, de gemeente Rijswijk, met
Welzijn Rijswijk en Vluchtelingenwerk om ondersteuning en verlichting te bieden aan de
vluchtelingen. Een grote groep vrijwilligers gaat samen in De Samenlopers om de plannen
te concretiseren. Enkele activiteiten: welkomstpakketten, inloop in de kerken, één op één
contact met vrijwilligers, taallessen, creatieve activiteiten, sport, samen koken en eten, enz.
Vanuit de Diaconie wordt een projectbedrag van EUR 50.000 beschikbaar gesteld om de
gezamenlijke ondersteuning mede te kunnen bekostigen.
Communicatie en Publiciteit (C&P)
De plannen voor het realiseren van een nieuwe opzet voor het Kerkblad (goedkoper, meer
informatie, in kleur, met mogelijkheden voor digitale structuur) worden geconcretiseerd
door het enthousiaste redactieteam, dat hiervoor extra toerusting krijgt aangeboden. In april
2017 zal het nieuwe Kerkblad voor het eerst verschijnen.
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