
Verkiezingen ambtsdragers 
Werken in de wijngaard 

In het voorjaar 2020 stopt een aantal ambtsdragers hun 
werkzaamheden als ouderling, jeugdouderling, diaken, 
kerkrentmeester of pastoraalmedewerker omdat zij hun 
ambtsperiode er op hebben zitten. 

Om de kerkenraad, de pastorale raad en de colleges weer op sterkte 
te krijgen zijn we op zoek naar: 
1 voorzitter kerkenraad, 1 scriba, 1 wijkouderling, 1 jeugdouderling, 
1 jeugdwerker, 2 pastoraal medewerkers,  
2 diakenen, 1 diaconaal werker, 1 ouderling-kerkrentmeester en 1 
kerkrentmeester.1 

Heeft u zelf belangstelling voor één van de bovengenoemde taken/ambten, of kent u leden die u hiervoor 
geschikt vindt, laat het ons weten via scribaat@pgmaasdijk.nl. Dit kan tot uiterlijk zondag 26 januari a.s.  

Waar bestaan de werkzaamheden de van de kerkenraad en de colleges uit: 

De kerkenraad 
De kerkenraad vormt het bestuur van de kerk en wordt gevormd door de ouderlingen, de jeugdouderlingen, de 
diakenen, de ouderling-kerkrentmeesters en de predikant. In de regel komen zij zesmaal per jaar bijeen om de 
hoofdlijnen van het beleid vast te stellen en te evalueren. 

De pastorale raad 
In de pastorale raad werken ouderlingen en pastoraalmedewerkers onder leiding van de predikant aan de 
pastorale zorg binnen de gemeente. Zij bieden hulp aan mensen die daar behoefte aan hebben. Zij worden 
daarin ondersteund door de seniorenpastor en de wijkmedewerkers. De pastorale raad vergadert 5 keer per 
jaar en ongeveer 1 keer per maand heeft de ouderling de rol van ‘ouderling van dienst’ of ‘ouderling van 
afkondigingen’ tijdens de kerkdiensten. 

Het college van jeugdouderlingen 
In het college van jeugdouderlingen coördineren de jeugdouderlingen en de jeugdwerker het werk voor de 
jeugd binnen onze gemeente. Dit bestaat o.a. uit de oppas, de kinderkerk, de jeugdkerk, het zomerkamp en 
diverse losse activiteiten voor de jongeren. Het college van jeugdouderlingen vergadert een aantal keren per 
jaar en bij jeugd- en impulsdiensten heeft de jeugdouderling de rol van ‘ouderling van dienst’ of ‘ouderling van 
afkondigingen’. 

Het college van diakenen 
In het college van diakenen werken diakenen en de diaconaal werker samen aan het verlenen van hulp aan hen 
die dat nodig hebben. Soms gaat het om hulp dichtbij, soms gaat het om projecten die ondersteund worden in 
het buitenland. Daarnaast verzorgen zij het Avondmaal, dragen ze zorg voor de kerkradio, organiseren zij 
ouderenmiddagen. Ook verzorgen zij de diaconale collecten tijdens de kerkdiensten en onderhouden zij diverse 
bovenplaatselijke diaconale contacten. 

Het college van kerkrentmeesters 
Het college van kerkrentmeesters (CvK) heeft de zorg voor de zakelijke kant van de kerk: de financiën, de 
fondsenwerving, het personeel, de gebouwen, de administratie, etc. Het CvK zoekt een ouderling-
kerkrentmeester met een brede, algemene belangstelling voor de taken van het CvK voor de functie van 
secretaris en verder zoekt het CvK een kerkrentmeester met belangstelling voor techniek: verwarming, 

                                                        
1 Pastoraal medewerkers, jeugdwerkers, diaconaal werkers en 1 kerkrentmeesters zijn geen lid van de kerkenraad maar 

ondersteunen in de pastorale raad en in de colleges van jeugdouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters de 
ambtsdragers bij de uitvoering van hun taken. 



verlichting, geluidsapparatuur, beveiliging, internet, beamer, enz. Je wilt graag weten hoe alles werkt en je kunt 
anderen ondersteunen in het gebruik. 

Voorzitter en scriba kerkenraad 
De voorzitter en scriba bereiden samen de vergaderingen van de grote en kleine kerkenraad voor alsook de 
leden vergaderingen. De voorzitter zit deze vergaderingen voor en verzorgt de externe PR. De scriba 
onderhoudt alle in- en externe contacten en verzorgt de post. Bij afwezigheid van de pastoraal scriba neemt de 
scriba diens taken waar. 

 


