
 

Protestantse Gemeente te Oegstgeest 
 

     Scriba: M. van Doorninck-Kruzinga 
     Haarlemmerstraatweg 6 
     2343 LB Oegstgeest 
 

 
Uitnodiging voor de Gemeentevergadering 

op 26 september 2017, 20.00 – 22.15 uur 
in de Regenboogkerk 

 
Aan alle leden van de Protestante Gemeente te Oegstgeest.  
 
Beste mensen, 
 
Er is veel gebeurd sinds de vorige Gemeentevergadering op 22 september 2016. 
We hebben afscheid genomen van ds. Kees Zwart, de nieuwe voorzitter van de kerkenraad gaf 
zijn taak terug, ds. Iris van der Heul moest voor een langere periode rust nemen, het 
Gemeentecentrum is overgedragen aan de Stichting Dorpscentrum Oegstgeest en koster Gilles 
Verhaar bereikte de pensioengerechtigde leeftijd. 
 
Ondertussen is er hard gewerkt met het oog op de toekomst van onze gemeente.  
Er is een beroepingscommissie ingesteld om een nieuwe predikant te zoeken, de nieuwe website 
van de PGO is in de lucht en er wordt meer en meer gebruik gemaakt van de digitale 
mogelijkheden in ons ledenregistratiesysteem (bv. bij kerkbalans). We spraken met  elkaar over de 
viering van de Maaltijd van de Heer, er zijn plannen gemaakt om beter (pastoraal) contact te 
houden en er zijn voorstellen gedaan over hoe we met onze gebouwen om zullen gaan. 
 
De kerkenraad beseft dat een aantal van de genoemde ontwikkelingen op zichzelf al onderwerpen 
voor een Gemeentevergadering hadden kunnen zijn. Omdat er zoveel zaken tegelijkertijd 
plaatsvonden en dus voor het gevoel ook snel gingen, is het niet gelukt om een extra 
Gemeentevergadering te houden.  
 
We nodigen u daarom uit voor de Gemeentevergadering op dinsdag 26 september van 20.00 tot 
22.15 uur in de Regenboogkerk, met als thema en doel: 
 

Elkaar Bijpraten 
Programma (in grote lijnen): 

 Opening door de voorzitter (ad interim) van de kerkenraad 

 Inhoudelijk overzicht van de ontwikkelingen seizoen 2016-2017 

 Stand van zaken bij het beroepingswerk 

 De nieuwe website en meer over communicatie in onze gemeente 

 ‘Meer Samen’; over mogelijkheden en kansen voor de toekomst 

 Financiën en beheer (college van kerkrentmeesters) 
 
We hopen van harte u te mogen begroeten op 26 september a.s. 
 
Het ‘elkaar bijpraten’ willen we voortaan vaker doen. Er zal de komende tijd nog genoeg te 
bespreken zijn. De kerkenraad stelt voor om in januari 2018 een volgende Gemeentevergadering 
te plannen. 
 
Met hartelijke groet, namens de kerkenraad, 
Maureen van den Brink,voorzitter (a.i.)  
Marja van Doorninck,  scriba  


