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‘We gaan dit jaar in met het geloof en het vertrouwen
dat God met ons meegaat’.
Dit was de zin in het voorwoord van de eerste nieuwsbrief (Havennieuws) in 2018,
opgesteld door de voorzitter van de kerkenraad. Terugkijkend op 2018 kunnen we stellen
dat onze gemeente veel hoogtepunten en dieptepunten heeft gehad. Een aantal daarvan
willen we delen in dit jaarverslag.

OPZIEN EN OMZIEN
Het jaar 2018 is een jaar geworden waarin veel gemeenteleden, direct of indirect met
ziekte te maken kregen. Zo moesten we afscheid nemen van twee zusters. Daarnaast
zijn er gemeenteleden die in 2018 dierbare familieleden moesten begraven.
Naast het verdriet van afscheid, heersten ook angst, zorgen en pijn bij gemeenteleden
die ingrijpende boodschappen kregen over hun gezondheid en die al dan niet tot
operaties hebben geleid. We zijn ons bewust dat we hier niet iedereen noemen en niet
alles bekend is. Desalniettemin mogen we stellen dat het een stormachtig, intensief en
zorgelijk jaar was op dit gebied.

BEROEPINGSCOMMISSIE
We startten het jaar met een actieve beroepingscommissie. Dit leidde naar de
kennismaking met een kerkelijk werker in de dienst van 22 april waarin hij voorging. Er
werd besloten het traject in te gaan om deze kandidaat als kerkelijk werker voor de
Havenkerk te gaan benoemen. Tijdens dit traject ontstonden er een aantal knelpunten
met als kernfactor de preekfrequentie. Op 22 juli besloot de kandidaat het proces met
de Havenkerk te beëindigen. Drie van de vier leden van de beroepingscommissie hebben
hierna hun deelname beëindigd. Een gebeurtenis die veel teleurstelling en frustratie
opleverde. In de extra gemeentevergadering van 30 januari 2019 is dit proces met de
gemeente gedetailleerd besproken.

PRIVACYWETGEVING
Te midden van dit alles moest het werk doorgaan en dat betekent ook dealen met zaken
als de invoering van de nieuwe privacywet (AVG). Een onderwerp waarop kerken zich
moeten beraden en dat de werkbaarheid binnen een gemeente soms in de weg zit. Met
dank aan de Commissie van Beheer werden hier spelregels over opgesteld.

KERKVISITATIE
Op 22 februari kregen we kerkvisitatie waarbij onze oud-predikant M. Hogenbirk één
van de visitatoren was. De kerkvisitatie was geen hoogtepunt en geen dieptepunt. Het
was veel meer een zelfreflectie van een gemeente die zoekende is. Zoekende naar een
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vorm waarbij de CGK identiteit behouden blijft en we elkaar blijven vasthouden om
gemeente van Christus te mogen en kunnen zijn in een seculiere wereld.
De kerkvisitatie legde een aantal punten bloot.
Enkele regels uit het verslag van de kerkvisitatoren:
Dat er van een doorsnee kerkenraad geen sprake is. Hoe kerk te zijn als kleine
gemeente en in een cultuur waarin geloven niet “vanzelfsprekend” is?
Dat Havencafé (zie pagina 4) zegt veel over het gemeente-zijn. De Havenkerk is
een streekgemeente, waardoor niet iedereen zich even betrokken weet bij deze
diaconaal-missionaire activiteit. Een aantal bezoekers van het Havencafé is ook
aanwezig geweest bij het Kerstontbijt met viering op de afgelopen eerste
Kerstdag. Daarmee werd wel de verbinding van de gemeente met het Havencafé
concreet en zichtbaar vormgegeven.
Een vraag of de kerkordelijke regel van een kerkenraad van 2 ouderlingen en 1
diaken, hoe terecht ook, zou kunnen betekenen dat een gemeente bij het
ontbreken daarvan formeel opgeheven dient te worden, wat op gespannen voet
staat met het bestaansrecht van een Gideonsbende (typering van wijlen ds. I. de
Bruijne) in een steeds minder gelovige samenleving. “Bij kerkrecht gaat het niet
om de regels op zich, maar om de dienstbaarheid van die regels aan de opbouw
van de gemeente.

HEIN BADERSTRAAT
In 2018 werd de Bijbelstudiegroep bij de mensen van de Willem van de Berg (mensen
met een verstandelijke beperking) in de Hein Baderstraat beëindigd. Jarenlang gingen
twee zusters van onze gemeente op bezoek bij de bewoners van de woning in
Sassenheim en bespraken daar de Bijbelverhalen. Dankbaarheid over het feit dat dit zo
lang op de achtergrond heeft mogen plaatsvinden overheerst.

GEMEENTEDAG
De gemeentedag in Alpehn a/d Rijn werd gekenmerkt door een zonovergoten dag en
een matige opkomst. De kerkenraad concludeert hieruit dat heroriëntatie omtrent dit
initiatief noodzakelijk is.
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JEUGDWERK.
De jeugdouderling werd in september verrast door de vraag van een groep jongelui in
de leeftijd van 13-18 jaar of er een andere mogelijkheid was om catechisatie te volgen dan
in HSL (=Hillegom-Sassenheim-Lisse)-verband. De op die manier verwoorde behoefte
aan gezamenlijke geloofsopbouw wekte blijdschap. Daarnaast is er de maandelijkse
jeugdkerk en betrokkenheid bij jongerendiensten. Het verdient tevens vermelding dat
gestart is met belijdeniscatechisatie onder leiding van de heer A. Bakker (kerkelijk
werker). Blijvende zorg is er wel omdat de jongeren vanwege studie of werk niet aan de
gemeente verbonden blijven.

PASTORAAT
Binnen het pastoraat is sinds 2017 een constructieve goedwerkende formule ontstaan
met de aanstelling van een coördinator bezoekgroep, een zuster uit de gemeente. Zij
heeft regelmatig contact met de voorzitter van de kerkenraad. De basis van het pastoraat
is dan ook niet meer het jaarlijkse huisbezoek, maar de spontane contacten tussen
gemeenteleden onderling.

GEBEDSGROEP
De gebedsgroep functioneert nog steeds. In stilte op de achtergrond worden namen van
gemeenteleden en situaties voor Gods troon gebracht.

TASSENACTIE
De jaarlijkse tassenactie voor de voedselbank gaat onverminderd door en het
eindresultaat was indrukwekkend. Men was blij met de levering.

NIEUWE LEDEN
Nieuwe leden werden lid van onze gemeente. Dit wordt in 2019 officieel gemaakt.

EREDIENSTEN
Een ander punt van dankbaarheid betreft de participatie van ds. Affourtit binnen onze
gemeente. Door zijn bereidheid om regelmatig voor te gaan is het mogelijk het
sacrament van het Heilig Avondmaal structureel te kunnen beleggen. Binnen de CGK
mag alleen een dominee het Heilig Avondmaal bedienen. De band met ds. Affourtit en
onze gemeente is mede hierdoor merkbaar gegroeid. Het voelt vertrouwd wanneer hij
ons helpt stil te staan bij het lijden en sterven van onze Here Jezus Christus en daarmee
de volkomen vergeving van al onze zonden.
Het feit dat we nog steeds een vacante gemeente zijn maar toch de wekelijkse
erediensten kunnen blijven organiseren geeft eveneens reden tot grote dankbaarheid.
Terugkijkend naar 2018 zijn er een aantal bijzondere vieringen geweest die we graag nog
eens opsommen:
De HA-diensten met ds. Affourtit
De dienst met medewerking van het koor Hope Gospel & Soal Choire
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De dienst met Jonny & the Jazzuits waarbij die blijde overtuigende boodschap
van Jonny misschien nog aanstekelijker was dan zijn muziek
De diensten of ‘colleges’ van de heer K. de Jong
De dienst met Matthijs Vlaardingenbroek, wat was de kerk vol.
Het kerstontbijt met een kleine negentig deelnemers
Uiteraard is er ook dankbaarheid over alle reguliere diensten waarin gast-voorgangers
ons wilden voorgaan. Willem le Clercq heeft hierin veel mogen betekenen.
Kijkend naar het rooster van 2019 mogen we concluderen dat we nog steeds voorzien
worden in de begeleiding van de erediensten. Het rooster is gevuld op drie diensten na.
Kijkend naar de voorgangers, dan zijn de namen inmiddels vertrouwd en om naar uit te
zien.

HAVENCAFÉ
Hoe verrassend was 2018 voor het Havencafé. Een initiatief dat zich verder mocht
ontvouwen. Naast de reguliere middagen met activiteiten en warme maaltijden, was
daar de benefietmaaltijd. Een geweldige opbrengst en een gebaar van betrokkenheid.
Kort daarop de onderscheiding van de parel van Stichting Welzijn Teylingen. Hoe leuk
is dat. Tot slot werd het jaar voor de tweede keer afgesloten met een zeer geslaagd
kerstontbijt met een kleine 90 deelnemers. Het Havencafé ontwikkelt zich verder tot
een serieus buurtinitiatief.

Buurtbewoners mw. Van der Wiel en mw. Barnhoorn

KRINGEN
De Eva’s, de Open Haard Kring, de Huiskring 30+ en de Anker groep, in 2018 is men
meerdere keren bij elkaar gekomen, zijn er interessante onderwerpen doorgespit en
heeft men elkaar vooral ontmoet. Verbinden en verbonden worden, in gemeenschap
samenzijn en delen van elkaars vreugde en verdriet. Sparren en slijpen. Het gebeurt in
de kringen en bijeenkomsten. Zo maken we elkaar tot ‘meer’ mens.
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Mannenbroeders op pad december 2018

DIACONIE:
De doelen voor het Heilig Avondmaal waren:
Syrië Noodhulp
Project Gambia (van twee voormalig leden van onze gemeente).
Timon
Verder continueerden we onze donaties aan Red een Kind en de Holland Barsaiyan
School.
De diaconie maakte de benefietmaaltijd mogelijk door de onkosten te vergoeden.
Verder werden er weer 2 Ankergroep-middagen georganiseerd door de diaconie samen
met gemeenteleden, deze middagen werden zeer goed bezocht.

KERKENRAAD
Op woensdag 7 november bezocht de kerkenraad de avond van Stefan Paas, hoogleraar
missiologie aan de VU Amsterdam en de TU Kampen. Paas gaf een lezing over zijn boek
'Vreemdelingen en priesters'. Deze avond was verantwoordelijk voor een nieuwe of
andere invalshoek van gemeente zijn/kerk zijn. Voor de leden van de kerkenraad haalde
dit de kramp uit het bestaande beeld van gemeente zijn waarbij het ‘getal’ wellicht teveel
waarde is toegedicht. De inhoud van deze avond zal kort aan de orde komen bij de extra
belegde gemeentevergadering van 30 januari 2019.
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Binnen de kerkenraad werd afscheid genomen van een broeder die ondanks zijn vertrek
wel de preekvoorziening blijft doen. In december werd de kerkenraad versterkt met de
komst van een nieuw lid.
Onze consulent ds. J.G. Brienen heeft in 2018 te kampen met een burn-out. Er is met
enige regelmaat contact met hem geweest. We denken aan hem.

RESUMÉ

We gaan dit jaar in met het geloof en het vertrouwen dat God
met ons meegaat.
….was de eerste zin van de voorzitter in het Havennieuws van januari 2018. In de storm
van 2018 was God erbij. We zijn er nog, als gemeente en als kerk. Het is bijzonder dat
een kleine gemeente in zwaar weer, toch zo kan opereren. 52 erediensten en al het werk
dat ernaast nog is verzet. En niet te vergeten de betrokkenheid met elkaar in lief en leed.
Dat mag de conclusie van 2018 zijn. Dat maakt dankbaar en hoopvol.

Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan hem bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg.
Spreuken 3:5-6
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