
Nieuwe situatie: verschillende teams



Team Viering - 1

Invulling en uitvoering van de zondagse samenkomsten.

• Begroeting bij de kerkdeur en voor de aanvang van de kerkdienst.

• Viering van het Heilig Avondmaal. 

• Hernieuwde en vernieuwende (liturgische) aandacht voor het 
moment van Schuldbelijdenis.

• Hernieuwde en vernieuwende (liturgische) aandacht voor het 
moment van de Geloofsbelijdenis.

• Aandacht voor en variatie in verschillende muzikale bijdragen.



Team Viering - 2

Invulling en uitvoering van de zondagse samenkomsten.

• Aandacht voor en variatie in de woordverkondiging. 

Buiten bevoegde predikanten kunnen ook jeugd- en seniorenpastors

en inspirerende christelijke sprekers voorgaan in de kerkdiensten.

• Werken met een jaar-thema dat terugkeert in de wekelijkse 

morgendiensten.

• Kindernevendienst.

• Thema diensten.

• Muziek diensten.



Team Ontmoeting - 1

Aandacht voor en omzien naar iedereen in de gemeente.

 Ziekenbezoek.

 Huisbezoeken / Groot huisbezoeken.

 De gespreks- en ontmoetingskringen.

 Eethuisgroepen.

 Kinder- en jongerenkampen.

 Follow-Me / Catechese.



Team Ontmoeting - 2

Aandacht voor en omzien naar iedereen in de gemeente.

 Kinder- en jongerenclubs.

 Openstelling van de Dorpskerk.

 Dorpskerkmaaltijd.

 Seniorenreis.

 Uitbreiding uren Ouderenpastor, indien mogelijk met de 

andere Capelse gemeenten

 Aanstelling professionele jeugdwerker, indien mogelijk 

met de andere Capelse gemeenten

 enz.



Team Communicatie
Invulling en uitvoering van de interne- en 
externe communicatie.

 Wekelijkse Nieuwsbrief.

 Beamerteam.

 Website.

 enz.



Team Diaconaat

Aandacht voor en omzien naar anderen.

 Zending en evangelisatie.

 Financiële ondersteuning van hen die dit 
nodig hebben.

 Initiatieven en uitvoering van financiële 
hulpacties.



Team Rondom

Aandacht voor en omzien naar de wereld 

en de wijk waarin wij onze kerk staat.

 Activiteiten die helpen voor een schonere 
wereld. (rentmeesterschap)

 Activiteiten voor de buurtbewoners.

 Eetgroepen voor ouderen rondom de kerk.

 enz.



Team Dorpskerk
Financieel beheer van de Dorpskerk, gebouwen en gemeenten.

 Duidelijke en regelmatige communicatie naar alle leden over de 

actuele financiële positie van onze gemeente en van de financiële 

verplichtingen die de gemeente heeft. 

 Initiatief en uitvoering van een forse versterking van de financiële 

positie.

 Initiatief en uitvoering jaarlijkse Bazaar.

 Initiatief en uitvoering div. financiële acties.

 Oprichting “Stichting De Dorpskerk” (voor behoud en onderhoud van 

dit historische gebouw).

 Niet de financiële positie maar geloof, vertrouwen en beleid is leidend 

in de uitvoering van de visie van de Dorpskerk gemeente.



Samenvatting van de zes teams

 Team VIERING Invulling en uitvoering van de zondagse samenkomsten.

 Team ONTMOETING Aandacht voor en omzien naar iedereen in de gemeente.

 Team COMMUNICATIE Invulling en uitvoering van de interne- en externe communicatie.

 Team DIACONAAT Aandacht voor en omzien naar anderen.

 Team RONDOM Aandacht voor en omzien naar de wereld en de wijk waarin onze kerk staat.

 Team DORPSKERK Financieel beheer van de Dorpskerk, gebouwen en gemeente.



Wat is nodig voor deze nieuwe gemeentestructuur?

 4-5 enthousiaste gemeenteleden die vorm geven aan team VIERING

 4-5 enthousiaste gemeenteleden die vorm geven aan team ONTMOETING

 4-5 enthousiaste gemeenteleden die vorm geven aan team COMMUNICATIE

 4-5 enthousiaste gemeenteleden die vorm geven aan team DIACONAAT 

 4-5 enthousiaste gemeenteleden die vorm geven aan team RONDOM

 4-5 enthousiaste gemeenteleden die vorm geven aan team DORPSKERK

Kortom: met een groep van ± 30 gemotiveerde en gedreven gemeenteleden 

vorm en inhoud geven aan de nieuwe gemeente-opzet.



Verschillende teams



Nieuwe Structuur Kerkenraad - 1

STRUCTUUR VOOR HET BESTUUR VAN DE GEMEENTE IN DE HUIDIGE SITUATIE

Moderamen Predikant, Scriba, 1 Ouderling, 1 Diaken, 1 Kerkrentmeester

Vergaderen 9x per jaar:

Januari, februari, maart, april, mei, juni, september, oktober, november

KKR Predikant, Scriba, 5 Ouderlingen, 4 Diakenen, 3 Kerkrentmeesters

Vergaderen 9x per jaar:



Nieuwe Structuur Kerkenraad - 2

STRUCTUUR VOOR HET BESTUUR VAN DE GEMEENTE VANAF 01.01.2023

Dagelijks Bestuur Predikant, Scriba, Voorzitter van de kerkenraad                                                              

Het DB bereidt de vergaderingen van het Groot Moderamen en de Kerkenraad voor.

Kleine Kerkenraad Predikant, Scriba, 2 Ouderlingen, 2 Diakenen, 2 Kerkrentmeesters

Vergaderen 6x per jaar: (jan. / mrt. / mei / jun. / sep. / nov.

Kerkenraad Groot Moderamen/Kleine Kerkenraad + overige ambtsdragers

De Kleine Kerkenraad en de overige kerkenraadsleden vergaderen 3x per jaar gezamenlijk: jan. / mei /sep.

1x per jaar wordt er voor alle leden van de Kerkenraad een bezinningsdag georganiseerd.


