
 

De kerkenraad: niet het orgaan dat van 

bovenaf regelt. Van leidend naar 

begeleidend. De kerkenraad heeft het 

overzicht van het geheel en de 

eindverantwoordelijkheid. 



 

Het accent ligt op de groepen. Taken 

worden door de groepen uitgevoerd en zij 

dragen daarvoor de verantwoordelijkheid. 

Groepen worden in een werkveld 

ondergebracht. 



 

Het kerkenraadslid: ambtsdrager en 

aanspreekpunt voor de groepen in een bepaald 

werkveld via de contactpersoon van een groep.  

Kerkenraadslid is ook de verbindingsschakel 

tussen groepen en kerkenraad. 



- Taak van een contactpersoon in de groep: 
aanspreekbaar voor het kerkenraadslid en 
vertegenwoordigt de groep naar het kerkenraadslid 
en naar de gemeente. 
Neemt contact op met het kerkenraadslid als er een 
bepaalde vraag of moeilijkheid in de groep is, waar 
de groep zelf niet uitkomt. 

Idem als er beleidsconsequenties zijn, zoals 
bijvoorbeeld een nieuwe activiteit waarvoor geld 
nodig is.  



- Enige malen per jaar vindt er een gemeenteberaad 
plaats om de gemeente te horen over zaken die de 
gemeente betreffen.  



- Na een jaar of zo nodig eerder vindt er een 

evaluatie plaats van de nieuwe organisatie. 
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Ouderling Voorzitter kerkenraad 

•Leidt de kerkenraad 

•algehele leiding gemeente 

•leidt gemeenteberaad 

•representatie naar buiten 

•afgevaardigd naar buiten en contact met 
andere afgevaardigden naar buiten 

 

 

 



Ouderling 

•Begeleidt groepen 

•bezoekersteam 

•pastoraal team 

• Bloemen en kaartgroet 

•huiskamerkringen 

•waaronder 25pluskring 

 



Diaken 
•Begeleidt groepen 

• College diaconie 

• Maaltijden 

• autodienst 

•begroetingsdienst 

•koffiedienst 

• eventuele toekomstige initiatieven op 
diac. gebied 

• etc. 



Jeugdwerk diaken 
•Begeleidt Jeugdwerker 

•-basiscatechese 

•- Kerk op Schoot 

•- diaconale activiteiten tieners 

•- liturgische kindervieringen 

•groepen rond kerkdiensten 

• - 16 plus groep 

•- kindernevendienst 

•- TIM, Kinderkerst, etc. 



Ouderling kerkrentmeester 
•Begeleidt college: 

• Gebouw 

•Financiën 

•Arbeidsrechtelijke zaken salarissen 

• Koster/ vrijwilligers 

•begeleidt groepen 

•geluid/beeld groep 

•kerkelijk bureau 

•Ledenadministratie, contact met Stichting 

 



Ouderling/scriba 
•Taken 

•Agenda/ notulen 

•Communicatie PR naar gemeente en externen 

•Perscontact 

•leidt/coördineert roostermaken 

•agenda gemeente en diensten 

 



Predikant 
•Taken 

•eredienst 

•contact en overleg kerkmusicus 

•liturgische initiatieven 

•pastoraat 

•impulsen geven (theol) huiskamergroepen  

•teksten schrijven divers 

•missionair werk/representatie in stad 

•contacten collega's in/buiten stad 

 


