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De Protestantse Gemeente Rijswijk wil een open en gastvrije gemeente zijn.
Mensen van buiten willen we verwelkomen. We willen met hen onze liefde voor
God en de medemens bespreken en delen. Iedereen is van harte welkom om
deel uit te maken van onze kerkelijke gemeente.
Op 1 januari 2018 werd de kerkenraad gevormd door 24 ambtsdragers: de twee
predikanten, de diaconaal werker, negen ouderlingen, zeven diakenen en vijf
ouderlingen-kerkrentmeester. Op
31 december bestond de kerkenraad uit 29 ambtsdragers: tien ouderlingen,
negen diakenen en zes ouderlingen-kerkrentmeester naast de beide predikanten,
de kerkelijk werker en diaconaal werker.
Ook in dit verslagjaar 2018 hebben de kerkenraad (in de even maanden) en het
moderamen (in de oneven maanden) ieder zes keer in vergadering bijeen
gezeten. In iedere vergadering van de kerkenraad was steeds een quorum van
veelal twintig ambtsdragers aanwezig, zodat zwaarwegende besluiten konden
worden genomen. In het moderamen worden beleidszaken voorbesproken, in de
kerkenraad worden besluiten genomen over het beleid in de kerkelijke
gemeente. De vergaderingen verlopen tot onze vreugde steeds in een prettige
sfeer, niettegenstaande de pittige onderwerpen die regelmatig op de agenda
staan. In de kerkteams van Oude Kerk en Nieuwe Kerk worden uitvoerende en
praktische zaken rond de kerk besproken. De beide Colleges van Diakenen en
Kerkrentmeesters bespreken ieder hun eigen onderwerpen.
Eind december 2017 is mw. Maria Opgelder initieel in functie gekomen als
kerkelijk medewerker in afwachting van het afronden van haar studie tot
kerkelijk werker. In februari 2018 is ze bevestigd in het ambt van ouderling met
als taken: het pastoraat in de gemeente, het leiden van rouwdiensten en het
voorgaan in een aantal erediensten, dit alles in nauw overleg met de beide
predikanten. In de maand juli 2018 heeft ze haar studie succesvol beëindigd en
volgt de aanstelling als kerkelijk werker na inschrijving in het Register van
Kerkelijk Werkers. Aanvullende cursussen worden nu gevolgd. Daarop kan in het
najaar 2018 het beoogde preekconsent worden aangevraagd bij de Kleine
Synode.
Het jaar 2017 kende een vreugdevol verloop vanwege de viering van ‘750 jaar
Kerk in Rijswijk’ door de vier kerken in Rijswijk. In goed overleg tussen de vier
kerken (Rooms-katholiek, Protestants, Vol-evangelisch en Nederlands
Gereformeerd) wordt besloten deze bijzondere en goede samenwerking voort te
zetten teneinde op kleinere schaal gezamenlijke activiteiten te organiseren,
waarbij vooral jaarlijks een gezamenlijke viering zal worden gehouden. De
gezamenlijke viering in 2018 vindt plaats op de laatste zondag van januari en
wel in de Bonifatiuskerk, opnieuw onder grote belangstelling. In de Stille Week
voor Pasen volgen gezamenlijke Avondgebeden in drie deelnemende kerken. We
gaan vanaf januari 2018 verder onder de gezamenlijke naam ‘Wij Geloven in
Rijswijk’.

De resultaten van de actie Kerkbalans 2018 waren opnieuw weer minder dan het
voorgaande jaar: een voortdurend dalende tendens die mede ingegeven wordt
door het gestaag dalende aantal (meebetalende) kerkelijke gemeenteleden. De
zorgen over de financiële situatie zullen aanleiding gaan geven voor een plan
van actie aan het eind van dit jaar.
In 2017 is het nieuwe protocol voor pastorale zorg en begeleiden bij en na
overlijden vastgesteld. Door nieuwe ontwikkelingen blijkt het door het gehele
jaar 2018 heen noodzakelijk om telkens een aantal verbeteringen en wijzigingen
in te voegen. Medio 2018 vindt een korte evaluatie plaats van het nieuwe
protocol, waarbij wordt gesteld dat het aan de verwachtingen voldoet en zal
worden voortgezet.
Op zondag 22 april vindt in de Oude Kerk een feestelijke eredienst plaats: de
kerkelijke bevestiging van het huwelijk van ds. Michiel de Leeuw en zijn
echtgenote Marike Gelinck. De inzegening van het huwelijk vindt plaats door de
vader van onze predikant, ds. Leo de Leeuw uit Scheveningen.
De Musicalgroep heeft voortvarend zijn plannen ontwikkeld en door enthousiaste
samenwerking met tientallen vrijwilligers (niet alleen vanuit de PGR maar ook
vanuit andere kerken en daarbuiten) een geweldig mooie en vrolijke musical
gemaakt met eigen teksten en muziek. Deze musical ‘Thuis’ wordt op 8, 9 en 10
juni 2018 met veel succes opgevoerd in de Nieuwe Kerk.
Op diaconaal gebied verloopt de samenwerking met de Stichting Urgente Noden
(SUN) Rijswijk, een samenwerkingsverband met de Gemeente Rijswijk en de PCI
van de rooms-katholieke parochie, heel voorspoedig. Aanvragen voor financiële
noodhulp nemen toe en worden sneller dan voorheen in behandeling genomen.
De ervaringen zijn goed. Ook neemt de bekendheid van de Weggeefwinkel
voortdurend toe evenals het aantal afnemers van artikelen. In februari 2018
volgt de verhuizing van de Weggeefwinkel vanuit Nieuw-Rijswijk naar gebouw De
Ottoburg in Oud-Rijswijk, waar voldoende ruimte is voor opslag en uitgifte. Het is
een heel succesvol project, ontwikkeld vanuit de Diaconie.
Ook de activiteiten van de Samenlopers, het samenwerkingsverband van de
kerken ten behoeve van de 500 bewoners van het AZC in Rijswijk, verlopen
succesvol. Activiteiten worden georganiseerd, waaronder taallessen, een
fietsenproject, kinderactiviteiten, busreisjes, gesprekken in de kerk, gezamenlijke
maaltijden en meer. Dit alles in goed overleg met de gemeente en COA. De
Diaconie vervult hierin een belangrijke rol.
De Taakgroep Pastoraat is, na jaren een ‘slapend’ bestaan te hebben geleid,
opnieuw geactiveerd. De opzet van het nieuwe pastoraat vraagt om goede
communicatie en informatie, vraagt om verschillende niveaus van aandacht en
bezoek, vraagt om een structuur die langdurig kan worden vastgehouden. In mei
en in juni worden weer ‘kerk aan huis’ avonden gehouden, waarbij aan de hand
van kernwoorden heel persoonlijke verhalen zijn verteld. Ook worden
preekbesprekingen opgenomen in het pakket van activiteiten, die worden
samengevoegd in het Jaarplan Pastoraat. Meer aandachtsvelden worden
vastgesteld: aandacht voor voormalige ambtsdragers, voor bewoners van
verzorgings- en verpleeghuizen, voor de groep 45-67 jarigen, voor gezinnen met
tieners en ook aandacht voor scholing van vrijwilligers. Een ambitieus plan dat
met enthousiasme ter hand wordt genomen.
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Eind mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
kracht geworden. Deze vereist bescherming van de persoonlijke gegevens van
alle gemeenteleden. Voor de kerkenraad: hoe gaan we om met alle persoonlijke
gegevens? Voor de gemeenteleden PGR: welke rechten heb ik als gemeentelid
waar het mijn privacy betreft? Na meerdere besprekingen van de vele regelingen
stelt de kerkenraad in oktober 2018 de privacyverklaring vast, die op de website
PGR wordt gepubliceerd.
Op zondag 16 september 2018 vindt de gezamenlijke Startzondag plaats in de
Nieuwe Kerk: een heel geslaagde viering waarin ds. Susan Karreman voorgaat
samen met theoloog/theatermaker dhr. Kees van der Zwaard. Na de viering een
drukbezochte en heel prettige bijeenkomst van gemeenteleden met volop
gesprekken en een gezamenlijke lunch.
Ook op andere gebieden worden activiteiten ontplooid. De Taakgroep Vorming en
Toerusting blijft actief met kringen, gesprekken, lezingen en ondersteuning. De
Taakgroep Jeugd- en Jongerenwerk betrekt de jongeren bij kerkelijke activiteiten
en is actief op gebied van catechese en groepswerk. Een belijdenis voor enkele
jongeren in het jaar 2019 wordt gepland.
De financiële situatie van onze kerkelijke gemeente wordt langzamerhand
zorgwekkend omdat de jaarlijkse inkomsten en uitgaven in onbalans zijn: immers
de inkomsten lopen terug en de uitgaven worden niet of nauwelijks minder. Door
het College van Kerkrentmeesters is in het najaar 2018 een financieel document
opgesteld als notitie bij een meerjarenprognose. Kern van dit document is de
waarschuwing dat we als PGR zullen moeten gaan besluiten hoe we binnen de
financiële randvoorwaarden kerk kunnen zijn en blijven in Rijswijk. Enkele opties
worden genoemd om tegemoet te komen aan de noodzaak tot ingrijpen. Begin
van het nieuwe jaar zal een kleine commissie worden ingesteld om alle opties op
financieel gebied onder de loep te nemen en uit te werken. Uiteindelijk zal op
niet te lange termijn een besluit moeten worden genomen over de toekomst van
de PGR.
Ondanks de zorgen op financieel gebied eindigen we het jaar met een geweldig
mooi evenement: op zondag 16 december maakt de Evangelische Omroep tvopnamen van de eredienst in de Oude Kerk, welke opnamen met Kerstmis
worden uitgezonden. Een fantastische gezamenlijke viering waarbij zo’n 300
gemeenteleden aanwezig zijn in een feestelijke kerstsfeer met prachtige muziek
van orgel en cantorij, met een vrolijke ‘kerstpuzzel’ en een geweldig leuke
kinderactiviteit in een schitterend uitgelichte kerk. Een prachtige afsluiting van
het jaar 2018!
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