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I. Inleiding 

 

De Protestantse Gemeente Marum e.o. wil een geloofsgemeenschap zijn voor de dienst aan 

God, aan elkaar en aan de samenleving. In dit praktijkboekje is de dienst aan elkaar, het 

omzien naar elkaar belangrijk. Dit betekent niet dat de dienst aan God en de samenleving 

minder belangrijk is. 

Het omzien naar elkaar komt vooral tot uitdrukking in het pastoraat. Het woord pastor 

betekent herder. Pastoraat of pastoraal werk betekent dus letterlijk ‘herderlijke zorg’. In de 

Bijbel komt vaak het beeld van een herder en een kudde voor. Dikwijls wordt daar het volk 

Israël mee vergeleken. Maar ook de christelijke gemeente wordt vergeleken met een kudde 

schapen, met God als herder. God die zorgt voor de mensen.  

Jezus was ook een herder. Hij zag de mensen die Hem volgden met innerlijke ontferming aan 

en zag hen als schapen die geen herder hadden. Hij wilde voor hen de Goede Herder zijn. 

Jezus geeft zijn leven voor de schapen. Hij wil hen door het leven heen voorgaan en helpen, 

maar ook om hen voor eeuwig te redden en zalig te maken. God roept ons mensen op om, net 

als Jezus de Goede Herder, in Zijn Naam ook herders, pastors, te zijn. 

In Ezechiël 34 vers 15 en 19 vinden we een soort taakomschrijving voor een herder: 

• Schapen weiden en ze een rustplaats geven 

• De verlorene zoeken en de afgedwaalde terugbrengen 

• De gewonde verzorgen en de zieke versterken 

God vraagt van ons een liefdevol en oplettend oog en vooral een open, luisterend, oor te zijn 

voor alle mensen in de gemeente en daarbuiten. Om op te merken als iemand hen nodig heeft 

en er al luisterend en vragend achter te komen wat de ander bezighoudt. Het belangrijkste is 

hierbij, een warm en kloppend hart voor mensen hebben. 

Om dit te kunnen doen is het vertrouwen op God en Zijn Woord onmisbaar. 

 

Pastoraat is: zorg voor elkaar namens de Goede Herder. 

Natuurlijk is het verlenen van die zorg niet beperkt tot wijkcontactpersonen, ouderlingen, 

diakenen en het pastorale team. Ieder gemeentelid wordt door de Goede Herder geroepen naar 

de ander om te zien. De wijkcontactpersonen en de ambtsdragers hebben echter uitdrukkelijk 

de pastorale taak op zich genomen. Daarom wil dit praktijkboekje in het bijzonder voor hen 

een steun in de rug zijn. 
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II. Opzet Wijkpastoraat 

 

1. Algemeen 

Het erf van onze gemeente is onderverdeeld in 20 wijken. Iedere wijk is weer verdeeld in 

groepjes straten (subwijk) met in de meeste gevallen ongeveer 10 adressen. Het kan zijn dat 

de ene wijk uit 30 adressen en dus uit 3 subwijken bestaat, en een andere wijk uit 40 adressen 

en dus 4 subwijken.  

Aan elke wijk is een wijkteam verbonden. Zo'n wijkteam bestaat uit een coördinerend 

contactpersoon en twee, drie of vier contactpersonen. Verder is er aan elke wijk een 

ouderling, een diaken en een jeugdouderling verbonden. Ouderling, diaken en jeugdouderling 

zijn doorgaans verbonden aan drie wijken. 

De ouderling is eindverantwoordelijk voor het wijkwerk. Hij/zij is het aanspreekpunt voor het 

wijkteam. Samen met de (coördinerende) contactpersonen verzorgt hij/zij het pastoraat in de 

wijk.  

De coördinerende contactpersoon neemt één subwijk onder zijn/haar hoede; de contactper-

sonen de overige subwijken. Dit betekent dus dat de coördinerende contactpersoon dezelfde 

taken heeft als de contactpersoon, met daarnaast nog enkele andere. De contactpersonen 

onderhouden het eerste contact met de gemeenteleden in hun subwijk; in voorkomende 

gevallen schakelen zij vervolgens de coördinerende contactpersoon dan wel ouderling in.  

De contactpersonen zijn ook verantwoordelijk voor de verspreiding van het kerkblad, het 

verjaardagsfonds, actie Kerkbalans en andere bezorgwerkzaamheden. 

Het is van belang, dat binnen het wijkteam pastor, ouderling, (coördinerende) 

contactpersonen en diaken elkaar van bijzonderheden op de hoogte houden. Hierbij valt 

te denken aan geboorte, ziekte, overlijden en verhuizingen.  

Als regel komt het wijkteam twee à drie maal per jaar bijeen: één a twee maal als afzonderlijk 

team en eenmaal met alle wijkteams samen rondom een (toerustend) thema. 

 

2. Werkzaamheden wijkcontactpersoon 

Als kapstok voor de taak van wijkcontactpersoon volgt hier een overzicht van de werkzaam-

heden:  

o iedere maand het bezorgen van het kerkblad, met daarbij - indien mogelijk - een per-

soonlijk bezoek aan de gemeenteleden; 

o welkomstbezoeken bij nieuw ingekomen gemeenteleden en hen een bloemetje aanbieden; 

o kraambezoek; 

o indien door gemeenteleden gewenst: extra bezoek aan zieken, bejaarden en gemeenteleden 

die aan huis gebonden zijn;  

o bezoek naar aanleiding van verjaardagen van de gemeenteleden (met daarbij het verjaar-

dagsfonds); 

o de contactpersoon bezoekt (voor zover dit bekend is gemaakt), jubilerende echtparen voor 

hun 25-, 40-, 50-, 55- en 60-jarig huwelijksfeest en biedt daarbij namens de gemeente een 

bos bloemen aan;  

o de contactpersoon bezoekt verjaardagen van gemeenteleden van 80 jaar en ouder en biedt 

namens de gemeente een bloemetje of attentie aan; 

o eind november/begin december de namen aan de diaconie doorgeven van gemeenteleden 

met een verstandelijke- of andere beperking, namen van gemeenteleden die (langdurig) 

ziek zijn, zodat bij deze mensen een attentie kan worden bezorgd voor de kerstdagen;  

o indien gewenst het ondersteunen van de ouderling bij het organiseren van een groot 

huisbezoek; 

o zo spoedig mogelijk doorgeven van verhuizingen van gezinnen of gezinsleden aan het 

kerkelijk bureau; 
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o bij ziekenhuisopname contact opnemen met de coördinerende contactpersoon /ouderling 

en predikant/kerkelijk werker; 

o in bijzondere gevallen (ook bijv. rondom een jongere) overleg plegen met de 

coördinerende contactpersoon/(jeugd)ouderling; 

o een à twee keer per jaar vergaderen met de andere teamleden; 

o één keer per jaar de toerustingavond bezoeken; 

o verspreiding brieven actie Kerkbalans en het verzamelen van de antwoorden daarop ;  

o jeugdleden bezoeken die uit het ziekenhuis komen; zij krijgen bijv. een boekenbon of 

speelgoed. De rekening kan ingediend worden bij de boekhouder van de kerk; 

o in december of januari overleg met het wijkteam voor de werving van ouderlingen, 

diakenen en contactpersonen; 

o waar nodig gemeenteleden attenderen op diaconale hulpverlening ‘Omzien naar elkaar’. 

o aanwezig zijn bij rouw- en trouwdiensten van leden van de subwijk. 

o indien van toepassing: bezorgen van de bloemen van de kansel (zondag);  

 

NB De ‘bloemen van de kerk’, die na de zondagse dienst worden bezorgd: deze worden 

vaak bezorgd bij een gemeentelid dat is thuisgekomen uit het ziekenhuis, maar er kan ook 

een andere reden zijn om die bloemen bij iemand te bezorgen. Wanneer een ouderling of 

wijkcontactpersoon vindt dat een gemeentelid in aanmerking komt voor een bloemetje kan 

het handig zijn om eerst te informeren bij degene die deze ‘kanselbloemen’ en de 

bezorging ervan regelt. Het gebeurt nl. ook vaak dat het pastorale team mensen aandraagt 

voor deze bloemen.  

Een ouderling of wijkcontactpersoon kan op eigen initiatief een bloemetje meenemen, 

maar zij mogen ook gemeenteleden aandragen voor de kanselbloemen. Op het moment 

van verschijnen van dit boekje wordt dit geregeld door diaken Jannie de Jong. 

 

 

2a. Werkzaamheden coördinerend contactpersoon 

Als kapstok voor de taak van coördinerend contactpersoon (ccp) volgt hier een overzicht van 

de werkzaamheden van de ccp; 

o overleg plegen met de jeugdouderling indien er een bijzondere situatie is rondom een 

jongere in de wijk; 

o aanwezig bij de vergadering van de commissie Pastoraat;  

o ontvangen van de notulen van de commissie Pastoraat; 

o verzorgen van het contact tussen wijkteam en commissie Pastoraat; 

o rapporteren over de werkzaamheden van het wijkteam aan de commissie Pastoraat; 

o het distribueren van kerkelijke post aan de contactpersonen binnen het wijkteam (o.a. actie 

Kerkbalans, mutaties binnen de wijk); 

o aanspreekpunt voor eventuele problemen vanuit het wijkteam richting 

kerkenraad/predikant/kerkelijk werker en omgekeerd; 

o in overleg met/op verzoek van het wijkteam, gemeenteleden uit de wijk bezoeken; 

o in overleg met het wijkteam zorgen voor vervulling van vacatures binnen het team; 

o in december of januari overleg met het wijkteam voor de werving van ouderlingen, 

diakenen en contactpersonen; 

o indien de ccp ook contactpersoon is van een subwijk: Zie verder de werkzaamheden van 

de contactpersoon.  

o het doorgeven van berichten van overlijden aan de betreffende wijkcontactpersonen.  

o aanwezig zijn bij rouw- en trouwdiensten van leden van de wijk. 
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3. Werkzaamheden wijkouderling 

Hieronder volgt een overzicht van de pastorale taak van de wijkouderling. De ambtelijke taak 

wordt in een volgend hoofdstuk beschreven. 

o de ouderling is eindverantwoordelijke voor het wijkpastoraat; 

o in samenwerking met het wijkteam: het aanbieden van een groot huisbezoek 

o minimaal één keer per 12 maanden het wijkteam bij elkaar roepen;  

o eventuele problemen of extra aandacht voor pastorale zorg in de wijk signaleren en 

eventueel doorspelen aan de predikant of kerkelijk werker; 

o het bezoeken van gemeenteleden die thuis het Heilig Avondmaal willen meevieren. Aan 

degenen die thuis het Heilig Avondmaal vieren (kerktelefoonluisteraars en kerk-tv-

kijkers) dient op de zaterdag voorafgaand aan het Heilig Avondmaal het brood en de wijn 

te worden bezorgd; 

o indien ouders hun kind willen laten dopen is de wijkouderling aanwezig bij één van de 

avonden van de doopcatechese, of hij/zij is aanwezig bij het voorbereidende gesprek van 

de predikant met de ouders;  

o indien gemeenteleden gaan trouwen, is de ouderling aanwezig bij één van de voorberei-

dende gesprekken van de predikant met het aanstaande bruidspaar; 

o bezoek aan gemeenteleden uit de wijk die in een ziekenhuis of verzorgingstehuis zijn 

opgenomen, dit in overleg met de contactpersoon;  

o overleg plegen met de jeugdouderling indien er een bijzondere situatie is rondom een 

jongere in de wijk; 

o regelmatig contact houden met de leden van het wijkteam; 

o de ouderling heeft samen met de wijkdiaken dienst bij rouwdiensten en trouwdiensten. Bij 

verhindering moet zelf voor een vervanger worden gezorgd.  

o aanwezigheid bij de commissie- en kerkenraadsvergaderingen, en bij toerbeurt het 

afsluiten van deze vergaderingen; 

o moet tenminste 15 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig zijn volgens rooster 

voor de dienst op zon- en feestdagen. Bij verhindering moet zelf voor een vervanger 

worden gezorgd;  

o voor de taken van ouderling van dienst wordt verwezen naar ‘Taakomschrijving ouderling 

van dienst’; 

o in december of januari overleg met het wijkteam voor de werving van ouderlingen, 

diakenen en contactpersonen; 

 

3a. Werkzaamheden jeugdouderling  

De jeugdouderlingen hebben zitting in de commissie pastoraat en vormen (in samenspraak 

met de wijkouderling) de schakel tussen de jeugd en deze commissie. De belangrijkste taak 

van de jeugdouderlingen is schakel zijn tussen de kerkenraad en het jeugdwerk. Vanuit het 

gemaakte gemeentelijk beleid kijken zij samen met de jeugdraad naar het te voeren beleid 

binnen het jeugdwerk. Het is van belang dat jeugdouderlingen overzicht houden over alles 

wat er binnen het jeugdwerk wordt gedaan. Eventueel kunnen ze ook praktische zaken op zich 

nemen. 

Pastoraat aan jeugd zal in eerste instantie door jeugdleiders gedaan worden, aangezien zij een 

relatie hebben met de jeugd. De jeugdouderlingen fungeren wel als achterwacht voor de 

tienerleiders als het gaat om (crisis)pastoraat. Pastoraat wordt in overleg met de wijkouderling 

en de contactpersoon gegeven.  
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o het bezoeken van jongeren individueel; dit op verzoek van de jongere. Jeugdleiders en 

wijkcontactpersonen kunnen hier een signalerende functie in hebben; 

o vertalen van beleid vanuit de kerkenraad naar de commissie jeugd; 

o bezoeken van activiteiten en programma's binnen het jeugdwerk om feeling te houden met 

jeugd en jeugdleiders; 

o overleg plegen met de wijkouderling indien er een bijzondere situatie is rondom een 

jongere uit de wijk van de ouderling; 

o het ondersteunen van initiatieven die vanuit het jeugdwerk worden genomen; zo nodig 

brengt de jeugdouderling deze initiatieven ook onder de aandacht van de commissie 

diaconie of de commissie pastoraat. 

o aanwezigheid bij de commissievergaderingen (per toerbeurt) en 

kerkenraadsvergaderingen. 

o volgens rooster hebben de ouderlingen, samen met de diakenen, dienst op zon- en 

feestdagen. Bij verhindering moet zelf voor een vervanger worden gezorgd; 

o jeugdouderlingen worden door de predikant gevraagd om doopgesprekken en 

belijdenisgesprekken (bij jonge gemeenteleden) bij te wonen. 

o om het contact met ouders te bevorderen worden jeugdouderlingen door de predikant 

gevraagd om ouderling van dienst te zijn bij doopdiensten, gezinsdiensten en andere 

diensten waar het accent op jeugd of ouders ligt.  

o voor de taken van ouderling van dienst wordt verwezen naar ‘Taakomschrijving ouderling 

van dienst’. 

 

4. Werkzaamheden diaken 

De diaken kan - in overleg - binnen het wijkteam worden ingezet voor ondersteunende werk-

zaamheden. Zoals bijv. het bezorgen van de bloemen en het rondbrengen van het kerkblad. 
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III. Overige werkzaamheden ambtsdragers 

 

1. Diaconie 

Alle diakenen samen vormen de diaconie. Samen met het Breed Moderamen en de commissie 

Pastoraat vormt zij de kerkenraad. Naast de taken binnen het wijkteam vallen ook de volgende 

taken onder de verantwoordelijkheid van de diakenen: 

o uitzenden van erediensten, rouw- en trouwdiensten en gemeenteavonden. 

o 1x per 1,5 jaar wordt de ouderenmiddag georganiseerd 

o moet tenminste 15 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig zijn volgens rooster 

voor de dienst op zon- en feestdagen. Bij verhindering moet zelf voor een vervanger 

worden gezorgd;  

o elke maandag wordt het collectegeld afgedragen bij de bank. 

o soms gaat er een afgevaardigde van de diaconie naar de classis vergaderingen. 

o er wordt brood en wijn ingekocht. Een dag voor de viering van het Heilig Avondmaal 

wordt dit klaar gemaakt. 

o ook voor de viering in De Hoorn en de kerktelefoonluisteraars wordt dit klaar gezet. 

o iedere zondagmorgen wordt er gereden met de kerkauto in routes. 

o iedere maand krijgen een aantal gemeenteleden die in een verpleegtehuis buiten de 

gemeente wonen een bezoekje. 

o mensen kunnen zich opgeven voor de vakantieweken. 

o vanuit de diaconie wordt er vergaderd met de jeugdraad. 

o omzien naar elkaar. Hulp voor mensen die het nodig hebben door mensen die het kunnen 

geven. In acute noodsituatie zijn er mensen beschikbaar voor oppas, huishoudelijke 

werkzaamheden, begeleiding en/of vervoer naar het ziekenhuis. 

o de diakenen dragen tijdens de erediensten zorg voor de collecte en - indien van toepassing 

- voor de viering van het Heilig Avondmaal. 

o de diaken is in de regel aanwezig bij rouw- en trouwdiensten van de leden van zijn/haar 

wijken.  

 

1a. Taakomschrijving diaken van dienst:  

o moet tenminste 15 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig zijn; 

o is verantwoordelijk voor de organisatie van de te houden collectes tijdens en na de dienst 

en voor het invullen en ondertekenen van het collecteformulier; 

o bij een gastpredikant: zorgt ervoor dat het declaratieformulier door deze gastpredikant 

wordt ingevuld; 

o is verantwoordelijk voor het afdragen van de collectes; 

 

2. Commissie Pastoraat 

Alle ouderlingen en coördinerende contactpersonen samen vormen de commissie Pastoraat. 

Samen met het Breed Moderamen en de diaconie vormen de ouderlingen de kerkenraad.  

De ouderlingen zijn samen met de andere kerkenraadsleden verantwoordelijk voor het 

functioneren van de gemeente en hebben mede de taak om het beleid van de gemeente te 

bepalen. Hierbij moet gedacht worden aan zaken betreffende de richting die de gemeente op 

wil gaan, hoe vullen we de kerkdiensten in, welke ontwikkelingen komen op ons af en hoe 

kunnen we daarop anticiperen. Dit alles vanuit de vraagstelling hoe we een levende en 

dienende gemeente blijven. In dit licht valt ook de taak om vanuit de ouderlingen een 

afvaardiging te verzorgen naar de meerdere vergaderingen. 

De ouderlingen dragen, eveneens samen met de andere kerkenraadsleden, namens de 

gemeente de verantwoordelijkheid voor (en tijdens) de erediensten. In het bijzonder kan 

hierbij de taak van ouderling van dienst genoemd worden: 
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2a. Taakomschrijving ouderling van dienst: 

o moet tenminste 15 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig zijn; 

o ontvangt een gastpredikant die voorgaat in de te houden dienst en wordt eventueel door 

hem/haar geïnformeerd over de orde van dienst; 

o is verantwoordelijk voor het op tijd beginnen van de dienst; 

o verzorgt het consistoriegebed voor aanvang van de eerste dienst en na afloop van de 

laatste dienst; 

o laat de kinderen van de kinder- en tienernevendienst de kerk uit gaan en haalt ze na het 

laatste gebed weer op; 

o regelt het oplossen van eventuele problemen tijdens de dienst; 

o schakelt de koster (= BHV-er) in, wanneer iemand tijdens de kerkdienst onwel wordt, een 

brancard is aanwezig in het portaal bij de trap naar het orgel (afhankelijk van de 

omstandigheden eventueel ook de predikant inlichten); 

o geeft de predikant een hand bij aanvang en na afloop van de dienst; 

o helpt na afloop van de diensten met het tellen van de collectebonnen en het ondertekenen 

van het collecteformulier; 

 

tijdens doopdiensten: 

o ontvangt de doopouders; 

o overlegt met de doopouders wanneer zij de kerk willen verlaten en regelt dit; 

 

tijdens een belijdenisdienst: 

o ontvangt de gemeenteleden die belijdenis van hun geloof gaan afleggen; 

 

tijdens trouwdiensten: 

o ontvangt het bruidspaar; 

o verzorgt het consistoriegebed in het bijzijn van het bruidspaar, predikant en de diaken van 

dienst; 

o overhandigt de trouwbijbel en trouwkaars (in overleg met het bruidspaar) aan het 

bruidspaar tijdens de dienst; 

 

tijdens rouwdiensten: 

o verzorgt het consistoriegebed voor de dienst, in het bijzijn van de naaste familie. 
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IV. Richtlijnen voor het kopen van bloemen/boekje/cadeautje 

 

a. nieuw ingekomen gemeenteleden   € 8,-- 

b. geboorten      € 8,-- 

c. jeugdleden      € 8,-- 

d. huwelijksjubilea 25-40-45-50-55-60 jr.  € 8,-- 

e. bij melding door leden, ook 30-35 jr.  € 8,-- 

f. huwelijkssluiting buiten Marum - Noordwijk € 8,-- 

g. verjaardag 80+      € 8,-- 

In plaats van een presentje kunt u ook denken aan een cadeaubon of boekenbon. 

 

Cadeautjes en bloemetjes zijn te halen bij de Anjelier of bij Birrit. Hier kan op rekening van 

de kerk worden gekocht. Als u een cadeautje in een andere zaak koopt, kunt u natuurlijk uw 

bonnetje inleveren bij de boekhouder van de kerk: de heer G. Jongsma, Marga Klompélaan 

18, tel. 643638. 

 

 

 

 

Tot slot……. 

 

ter bemoediging een Keltische zegenbede: 

 

 

Moge God 

je goede woorden in de mond leggen. 

En moge Hij voor jou spreken 

als je de juiste woorden niet vindt. 
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