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Pastoraal wijkwerker | 1 per wijk

oud papier

zusterhulp
kerkelijk
werker(s)

Organisatie
en beheer

beheerder

25+ groepen

Toerusting

mannenvereniging

kosters

archief

brongids

mentoren
toerusting

activiteiten
commissie
ICT

vrouwenvereniging

schoonmakers
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een kerk van hoop

uitleg structuur
• De Kerkraad
De kerkraad bestaat uit maximaal 13
ambtsdragers. Deze ambtsdragers
vertegenwoordigen allemaal een taakgebied
vanuit gemeentewerk.

Pastorale raad

Diaconale raad

Missionair team

• De Pastorale raad
Het taakgebied pastoraat is
vertegenwoordigd in de kerkraad door een
lid uit de pastorale raad. In de pastorale raad
zitten de ouderlingen die verantwoordelijk zijn
voor de pastorale zorg in de wijken.
• De Diaconale raad
Het taakgebied diaconaat is
vertegenwoordigd in de kerkraad door een
lid uit de diaconale raad. In de diaconale
raad zitten de diakenen die verantwoordelijk
zijn voor de diaconale zorg in de wijken.
De andere taakgebieden (missionair team,
jongeren, liturgie en diensten, toerusting,
organisatie en beheer, communicatie) zijn
per taakgebied vertegenwoordigd in de
kerkraad door een ambtsdrager. Anders
gezegd: binnen de kerkraad is iedere
ambtsdragervertegenwoordiger van en
voor een bepaald taakgebied en voor dat
taakgbied (mede) verantwoordelijk.
Als we naar deze nieuwe structuur kijken en
inzoomen op de verschillende cirkels, zien we
dat alles wat er in onze gemeente gebeurt,
geclusterd is rond verschillende taakgebieden.

Jongeren

Kerkraad

Communicatie

Liturgie en
diensten

Toerusting

Organisatie
en beheer

Zodra je de cirkel aanklikt, verschijnt het hele
taakgebied met alle taakvelden.
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De kerkraad
De kerkraad bestaat uit maximaal 13 ambtsdragers. Deze
ambtsdragers vertegenwoordigen ieder een taakgebied van
het gemeentewerk. De scriba en de predikant(en) zijn ook lid
van de kerkraad. De kerkraad heeft een eigen voorzitter. De
volgende taakgebieden zijn in de gemeente te onderscheiden
en zijn dus vertegenwoordigd in de kerkraad: Pastoraat,
Diaconaat, Missionair, Jongeren, Liturgie en diensten,
Toerusting, Organisatie en beheer, Communicatie.
De kerkraad:
• Handelt alle bestuurlijke zaken af.
• Geeft geestelijk leiding en richting aan de gemeente.
• Waakt over de verkondiging van het woord van God en het
gebruik van de sacramenten
• Ziet toe op het functioneren van de predikanten,
jeugdwerkers, en alle andere betaalde functionarissen
• Bepaalt het beleid
• Stelt de begroting vast
• Bereidt gemeentevergaderingen voor
• Draagt verantwoordelijkheid voor de toerusting van en in de
gemeente
• Treedt naar buiten als vertegenwoordiger van de gemeente
naar o.a. kerkverband en burgerlijke gemeente
• Maakt ruimte voor regelmatige bezinning

Kerkraad

Door de vorming van de kerkraad kan iedere taakgebied zich
richten op de kerntaken.
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De pastorale raad

militairenzorg

Voor het taakgebied Pastoraat wordt de pastorale raad
gevormd. Deze raad bestaat uit pastorale ouderlingen en
de predikant(en). De raad heeft een eigen voorzitter en
secretaris. De raad is door een lid vertegenwoordigd in de
kerkenraad.
De pastorale raad:
• Verzorgt het pastoraat in de brede zin van het woord
• Houdt toezicht op de gemeenteleden
• Ziet toe op leer en leven van de leden van de pastorsale
raad
• Ziet toe op leer en leven van de overige ambtsdragers in
de kerkraad, de ambtsdragers in de diaconale raad en
de overige werkers in de gemeente
• Overlegt met regelmaat met de overige taakvelden
binnen het taakgebied pastoraat
• Onderzoekt of voorgedragen gemeenteleden geschikt
zijn voor het ambt van ouderling
• Maakt ruimte voor regelmatige bezinning
• Heeft oog voor de pastorale zorg buiten de gemeente
Werkgroepen, commissies en verantwoordelijken die
onder de pastorale raad vallen zijn:
• pastoraal team
• wijken
• gemeentebezoekers
• weeksluitingen verzorgingshuizen
• beroepingscommissie
• meldpunt seksueel misbruik
• kerkelijk werker(s)
• militairenzorg
Deze taakvelden hebben rechtstreeks contact met
de pastorale raad.

pastoraal
team

kerkelijk
werker(s)

wijken

Pastorale raad
gemeentebezoekers

meldpunt
seksueel
misbruik

beroepingscommissie

weeksluitingen
verzorgingshuizen
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De diaconale raad
Voor het taakgebied Diaconaat wordt de diaconale
raad gevormd. De raad bestaat uit de diakenen van
de gemeente. De raad heeft een eigen voorzitter,
secretaris en penningmeester. De raad is via een diaken
vertegenwoordigd in de kerkenraad.
De diaconale raad:
• Draagt de diaconale zorg voor de gemeente
• Stimuleert de gemeenteleden in de diaconale zorg voor
elkaar
• Stimuleert de gemeenteleden om, gedreven door Gods
liefde voor de wereld, goed te doen aan alle mensen en
heeft dus ook oog voor zorg buiten de gemeente
• Draagt de zorg voor leden van de gemeente die in hun
leven moeite ervaren
• Maakt ruimte voor regelmatige bezinning
• Onderzoekt of voorgedragen gemeenteleden geschikt
zijn voor het ambt van diaken
• Overlegt met regelmaat met de overige taakvelden
binnen het taakgebied diaconaat
Werkgroepen, commissies en verantwoordelijken die
onder de diaconale raad vallen zijn:
• wijken
• ‘Dit Koningskind’
• cruciaal GGZ
• oase
• terminale thuiszorg
• Serve the Village
• sociaal diaconaal fonds
• wijkencoach
• seniorenavonden
• koffieochtenden
• zusterhulp
• oud papier

zusterhulp

oud papier
wijken

koffieochtenden

seniorenavonden

Dit
Koningskind

Diaconale raad

cruciaal
GGZ

oase

wijkencoach

sociaal
diaconaal
fonds

Serve
the Village

terminale
thuiszorg

Deze taakvelden hebben rechtstreeks contact met de
diaconale raad.
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India Mission

Missionair team
Het huidige missionair team is in feite ‘de raad’ die dit
taakgebied beheert. Alles wat met missionair werk vanuit
de gemeente te maken heeft valt binnen dit taakgebied.
Het missionair werk ver weg en dichtbij vallen binnen
dit taakgebied. De gemeente als geheel en de leden
afzonderlijk activeren in missionair zijn valt binnen dit
taakgebied.

zendingcommissie
samenwerkende
kerken

Werkgroepen, commissies en verantwoordelijken die
onder dit taakgebied vallen zijn:
•
•
•
•
•
•
•

India Mission
samenwerkende kerken
warm welkom
missionair dichtbij
Nederlands Bijbelgenootschap
missionair werker
zendingcommissie

Missionair
team

missionair
werker

warm
welkom

Deze taakvelden hebben rechtstreeks contact met het
missionair team.

Nederlands
Bijbelgenootschap

missionair
dichtbij
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Jongeren

kinderoppas
/crèche

Het taakgebied jongeren omvat alle activiteiten
die ontplooid worden voor en door jongeren. De
jongerenwerker speelt daarin natuurlijk een cruciale rol.
Van mentoren tot koffermomenten, van ‘kom aan boord’
tot jeugdpastoraat. De jeugdouderling vertegenwoordigt
dit taakgebied in de kerkraad.
Werkgroepen, commissies en verantwoordelijken die
onder dit taakgebied vallen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serve Youth Team (jongeren activiteiten)
Kom aan Boord
mentoren
clubwerk
kinderwerk
koffermoment
kampen
jeugdpastoraat
jongerenwerker
kinderoppas/crèche

Serve Youth
Team
Kom aan
boord

jongerenwerker

mentoren

Jongeren
clubwerk

jeugdpastoraat

Deze taakvelden hebben rechtstreeks contact met het
jongeren team.

kinderwerk

kampen
koffermoment

8 van 14

Terug naar overzicht
een kerk van hoop

Liturgie en diensten
Dit taakgebied bestrijkt alles wat te maken heeft met
de kerkdiensten en de manier waarop we met elkaar
kerkdiensten vieren. Dat er voor iedere kerkdienst een
voorganger is, dat er van een kerkelijke feestdag ook een
feestelijke dienst gemaakt wordt … het zijn voorbeelden die
binnen dit taakgebied vallen.
Werkgroepen, commissies en verantwoordelijken die onder
dit taakgebied vallen zijn:
•
•
•
•
•
•

liturgie

speciale
diensten

middagdiensten

liturgie
speciale diensten
stille week
muziek
preekvoorziening
middagdiensten

Liturgie en
diensten

Deze taakvelden hebben rechtstreeks contact met de
werkgroep liturgie en diensten.

stille week
preekvoorziening

muziek
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bijbelstudie
verenigingen

Toerusting
Alles wat er in de gemeente gedaan wordt aan studie
en studievaardigheden valt binnen dit taakgebied. Alle
vormen van Bijbelstudie, maar ook het opleiden van
bijvoorbeeld mentoren zijn manieren van toerusting die hier
bij horen. Ook de toekomstige toerusting van pastoraal en
diaconaal werkers valt binnen dit taakgebied.
Werkgroepen, commissies en verantwoordelijken die onder
dit taakgebied vallen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bijbelstudie verenigingen
volwassen catechese
mediatheek
mannenvereniging
vrouwenvereniging
activiteitencommissie
mentoren toerusting
25+ groepen
gebedsgroep
bijbelstudie clubs

bijbelstudie
clubs

volwassen
catechese

gebedsgroep

mediatheek

25+ groepen

Toerusting

mannenvereniging

Deze taakvelden hebben rechtstreeks contact met de
werkgroep toerusting.

mentoren
toerusting

activiteiten
commissie

vrouwenvereniging
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repro

Organisatie en beheer
Dit taakgebied is in feite een bekend gebied. Het omvat
alles wat we herkennen als taak van de Commissie
Beheerzaken (commissie van beheer). De financiën en de
organisatie zijn belangrijke taakvelden binnen dit gebied.

corona
crisis team

penningmeester

bibliotheekfonds/TU

Werkgroepen, commissies en verantwoordelijken die onder
dit taakgebied vallen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

corona crisis team
bibliotheekfonds/TU
beheerder gebouw de bron
archief
schoonmakers
Twinkeltje
ICT
kosters
boekhouder
penningmeester
repro

Deze taakvelden hebben rechtstreeks contact met de
commissie organisatie en beheer.

boekhouder

Organisatie
en beheer

beheerder

kosters

archief

ICT

schoonmakers
Twinkeltje
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Communicatie

beheer
huisstijl

Een taakgebied dat in deze tijd steeds meer aandacht heeft.
Alles wat we met elkaar binnen de gemeente communiceren
en de manier waarop we dat doen valt hieronder. Ook alles
wat naar ‘buiten’ gaat is onderdeel van dit taakgebied.

website

Werkgroepen, commissies en verantwoordelijken die onder
dit taakgebied vallen zijn:
•
•
•
•
•
•

beheer huisstijl
mediateam
nieuwsbron
brongids
presentaties (diensten)
website

Deze taakvelden hebben rechtstreeks contact met de
werkgroep communicatie.

mediateam

Communicatie
presentaties
(diensten)

nieuwsbron

brongids
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De wijken
De pastorale en diaconale zorg van een wijk (maximaal
10 adressen) is in handen van pastoraal en diaconaal
medewerkers.
Vier wijken vallen onder één pastorale ouderling en één
diaken. Zij zijn voor de pastorale en diaconale medewerkers
aanspreekpunt.
De wijken worden gevormd nadat duidelijke doelstellingen zijn
geformuleerd op pastoraal, diaconaal en missionair vlak.

wijk

wijk

wijk

wijk

Bovendien worden de wijken gevormd rond pastoraal en
diaconaal medewerkers die vooraf zijn toegerust voor hun taak.

Wijken | 40 wijken, à 10 adressen
Pastoraal wijkwerker | 1 per wijk
Diaconaal wijkwerker | 1 per wijk
Ouderling | 4 wijken
Diaken | 4 wijken
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