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pastorale raad
De leden van de pastorale raad noemen we
pastorale ouderlingen. Je herkent je als pastoraal 
ouderling in de onderstaande omschrijvingen:
• je krijgt energie van het voeren van 

geloofsgesprekken
• je kan goed luisteren
• je kan gemeenteleden motiveren en stimuleren 

om geloofsgesprekken te voeren
• je bent een teamspeler

Een van je taken is bijvoorbeeld het aansturen van 
4 kringen met 4 pastorale kringwerkers.

diaconale raad
De leden van de diaconale raad noemen we
diakenen. Als diaken herken je jezelf in de 
onderstaande omschrijvingen:
• je krijgt energie van praktische ondersteuning
• je hebt oog voor de levensomstandigheden van 

de gemeenteleden
• je kan gemeenteleden motiveren en stimuleren 

in het verlenen van diaconale hulp in de 
gemeente en daarbuiten

• je bent een teamspeler

Een van je taken is bijvoorbeeld het aansturen van 
4 kringen met 4 diaconale kringwerkers.

jongeren 
Een belangrijke kernwaarde van ons gemeente zijn
is dat onze jeugd onmisbaar is. We kunnen daarom 
altijd mensen gebruiken als het om jongeren gaat.
Je kan bijvoorbeeld mentor zijn van een aantal 
jongeren, meedraaien met het clubwerk of bij het 
kinderwerk. Daar zijn we op dit moment echt  
naar op zoek.

Wil jij je gaven en  
talenten inzetten? 
Er zit zeker iets
voor je bij, 
dus meld 
je aan!

inzet van jouw gaven en talenten
Om een bloeiende gemeente te zijn hebben we
jou nodig. We zijn gericht op zoek naar jou met jouw
gaven en talenten.

We zijn een actieve en betrokken gemeente.
Iedereen is daarbij nodig. Iedereen die zijn/haar
gaven en talenten wil en kan inzetten voor het
mooie werk binnen de gemeente.

We zijn op zoek naar leden voor verschillende 
taakgebieden. Daarbij letten we vooral op wat 
binnen jouw gaven en talenten past. Voor ieder 
taakgebied zijn broers en zussen nodig. 
Jong en oud. Gemeente zijn we en 
doen we samen.

Op dit moment is er in 
de gemeente vooral 
behoefte aan leden 
voor de volgende 
taakgebieden.
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kringen
De gemeente wordt opgedeeld in kringen. 
Dat is een nieuw onderdeel van ons gemeente 
zijn en komt in plaats van de huidige kleine 
wijken. De kringen worden opnieuw gevormd 
en opgezet. Daar zijn ‘kringwerkers’ voor nodig. 
Twee kringwerkers per kring: een pastorale en een 
diaconale. Deze kringwerkers volgen, voordat 
de kringen worden gevormd, een inspirerend 
toerustingstraject.

Een kring bestaat uit maximaal 10 adressen.  
Dat betekent dat we de gemeente opdelen in 
zo’n 40 kringen. Dat zien we als een uitdaging:  
80 kringleiders opleiden om vorm te geven aan 
een bloeiende gemeente.

doe mee!
Meer informatie 

en aanmelden, ga naar:
debronhg.nl/doemee

bij jouw inzet past dit 
algemene profiel: 
• je verlangt een  

levend geloof
• je deelt het 

verlangen  
van de bron


