
 

 

 
Betreft:  Plan splitsen ambtswerk en organisatie wijkteams in Rehobothkerk GKv Ermelo 
Datum:  23 mei 2020 
 
 
 
Geachte kerkenraad, geliefd gemeentelid, 
 
 
Voor u ligt het plan voor splitsing ambtswerk (bestuurlijk/pastoraal) en organisatie wijkteams op 
basis van resultaten en aanbevelingen uit de enquête begin 2020. Die aanbevelingen zijn door de 
kerkenraad overgenomen met de vraag aan Nieuwe Élan dit te concretiseren in een plan.  
 
Wij hebben als team met plezier aan deze vervolgopdracht gewerkt en dit in diverse (online) 
meetings uitgewerkt. Steeds zijn we deze meetings met gebed en lezen gestart en we ervaren hierin 
de leiding van de Geest hoe het plan tot stand is gekomen. 
 
In de enquête hebben veel gemeenteleden zich beschikbaar gesteld voor diverse taken. In dit plan 
met de splitsing van ambten en het wijkteam met pastoraal werkers is rekening gehouden met die 
diversiteit aan talenten. 
 
We hopen als team dat we goed geluisterd hebben naar u en jou als gemeente en dit hebben 
omgezet in een goed plan. Een plan waarin iedereen tot zijn recht kan komen en ook zijn of haar 
inzet wil geven bij het omzien naar elkaar en daarbuiten in de gemeente van Christus als een lichtend 
licht. 
 
Het is onze hoop en vertrouwen dat met hulp van de Geest het nieuwe elan ook daadwerkelijk 
merkbaar wordt. 
 
 
Met dank voor uw vertrouwen in ons als team,  
 
Nieuw Élan  
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Inleiding 
Naar aanleiding van de vraag van de kerkenraad aan het Nieuw Elan team om een bezinning te 
organiseren op de ambten is in januari 2020 een enquête gehouden.  
 
Het doel van de enquête was om een beter inzicht te krijgen van wat er in de gemeente speelt en om 
input te krijgen over hoe het verdelen van de taken binnen de kerkenraad en de gemeente beter en 
met een lagere werkbelasting georganiseerd kunnen worden. 
 
De respons op de enquête was boven verwachting waaruit een 10-tal aanbevelingen voor de 
kerkenraad zijn geschreven. (De vetgedrukte aanbevelingen zijn concreet gemaakt in dit plan) 
 

1. Maak een verschil tussen bestuurlijke en pastorale ouderlingen 
2. Verjong de kerkenraad 
3. Doe meer aan transparantie en PR  
4. Wijzig de zitplaats ambtsdragers tijdens dienst niet 
5. Wees duidelijk over de vrouw in het ambt 
6. Pas de invulling en frequentie van het huisbezoek aan op de wensen van het gemeentelid 
7. Combineer de bezoeken door ouderling en diaken niet structureel 
8. Stel een werkgroep aan die het onderwerp (mini-)wijken verder onderzoekt 
9. Behoud de werkvelden, stimuleer doorstoom en verbind met bestuurlijke organisatie 
10. Raadpleeg de gemeente gerust vaker middels een enquête 

 
Voor een gedetailleerde onderbouwing van deze aanbevelingen en de uitkomsten van de enquête zie 
https://www.gkvermelo.nl/nieuwelan  
 
De kerkenraad heeft in haar vergadering van 5 maart 2020 het Nieuw Élan team een vervolgopdracht 
gegeven (en in de vergadering van 16 april verder aangescherpt) die als volgt luidt: 
 
‘Onderbouwen en uitwerken van het voorstel om het ambt van ouderling te splitsen in bestuurlijke 
en pastorale taken’, inclusief de opgave hoeveel ambtsdragers voor welk ambt nodig zijn en de 
wijkindeling. Tevens moet het plan een beweging betekenen richting een lagere werkbelasting van 
de ambtsdragers. 

 
  

https://www.gkvermelo.nl/nieuwelan
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1. Huidige situatie 
Onderstaand schema is in 2014 opgesteld na het instellen van de werkvelden en het structureren van 
de vele commissies die de GKv in Ermelo voorheen had. 
 

 
 
De Kerngroep ontbreekt hierin nog. De Kerngroep is een orgaan wat de kerkenraadsvergaderingen 
voorbereid en praktische zaken regelt. De Kerngroep bestaat nu uit: 1e en 2e voorzitter, predikant en 
scriba. 
 
 
 
De gemeente bestaat uit 7 geografische wijken 
(1-7) die gebruikt worden door diakenen en 
het WATeam, daarnaast zijn er 8 
ouderlingwijken. 
 
Door deze opzet is het wijkoverleg moeilijker 
te organiseren omdat de grenzen voor een 
ouderling anders liggen dan voor de wijken en 
voor de diakenen. Vooral de ouderling met de 
letter ‘i’ bezoekt gemeenteleden in de wijken 
2, 3, 5 en 6. 
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2. Kerkbestuur & Pastorale kerkenraad 
De nieuwe situatie wijzigt voor de kerkenraad. De bestaande andere commissies (CvB en 
werkvelden) en de diaconie blijven volgens de huidige structuur werken.  
 
Het advies is om de kerkenraad qua taken te splitsen in een Kerkbestuur en Pastorale kerkenraad. De 
huidige kerngroep komt dan te vervallen en vloeit over in het Kerkbestuur. Er komen 8 wijken met 
elk een wijkteam. 
 

 
 
 
In de huidige kerkenraad heeft iedereen hetzelfde ambt en dus ook dezelfde bevoegdheden. Formeel 
blijft dit zo, zij het dat de pastorale ouderlingen het besturen ‘uitbesteden’ aan de bestuurlijke 
ouderlingen, en andersom. Ieders taken worden nog steeds gecontroleerd (Censura Morem) 
conform de mandaten van de bestuurlijke en pastorale kerkenraad. 
 
Die controle is erop gebaseerd dat er onderling geen hiërarchie is en dat men elkaar beschermt 
tegen de macht van enkelen. De kerkenraad blijft het hoogste (menselijke) orgaan binnen de kerk. 
Dit betreft dus de combinatie van bestuurlijke en pastorale ouderlingen plus de predikant. 
 
Kerkbestuur 

Om het aantal ambtsdragers zo klein mogelijk te houden is het een advies om de 2e voorzitter van de 
bestuurlijke kerkenraad en de voorzitter van de pastorale kerkenraad te combineren in één persoon 
(bestuurlijke ouderling). 
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Voorzitter diaconie is vast lid van de bestuurlijke kerkenraad  

Sinds een aantal jaren vergaderen kerkenraad en diaconie nog maar een enkele keer samen. Toch is 
het goed om vaker zaken met elkaar af te stemmen en samen één beleid uit te voeren. Daarom is 
gekozen om de voorzitter van de diaconie een vast lid te maken van de bestuurlijke kerkenraad. 
Hierdoor wordt pastoraat en diaconaat weer met elkaar verbonden. 
 
Uitbreiding bestuurlijke kerkenraad met Coördinator C ommunicatie 

Vanuit de enquête is ook gebleken dat goede en duidelijke communicatie erg belangrijk is. De 
behoefte aan transparantie is groot. Zeker bij een structuurwijziging als die van het splitsen van de 
bestuurlijke en pastorale kerkenraad. Het is belangrijk dat mensen binnen en buiten de kerk weten 
wie we zijn, waar we voor staan en hoe keuzes gemaakt worden.  
 
Het Nieuw Élan team adviseert met klem een apart lid aan de bestuurlijke kerkenraad toe te voegen 
die belast is met de communicatie (zowel de boodschap als het gebruik van de diverse 
communicatiekanalen). Deze Coördinator Communicatie is verantwoordelijk voor het vaststellen van 
een effectieve, passende invulling van de communicatie en heeft een eigen mailadres. Desgewenst 
kan hij/zij taken van de scriba overnemen, bijvoorbeeld de afkondigingen. Het spreekt voor zich dat 
deze coördinator over de nodige communicatie-passie dient te beschikken.  
 
De overige gemeenteleden die zich op een of andere manier (gaan) bezighouden met communicatie 
binnen de kerk vormen samen met de coördinator een nieuw werkveld. 
 
Uitbreiding bestuurlijke kerkenraad met Coördinator Gemeentewerk  

Het is onze aanbeveling – gesteund door de enquête – dat de lijnen met de commissies zo kort 
mogelijk gehouden dienen te worden. De Coördinator Gemeentewerk is de vertegenwoordiging van 
alle werkvelden (en GO-team) en is een vast lid van de bestuurlijke kerkenraad. Een vast agendapunt 
op de bestuurlijke kerkenraad is het ‘kinder- en jeugdwerk’. Dit wordt gevolgd door de Coördinator 
Gemeentewerk. 
 
Vergaderfrequentie  

Op basis van evaluaties uit andere gemeenten stellen we de volgende vergaderfrequenties voor: 
 

• Kerkbestuur: eenmaal per maand  

• 2x per jaar bestuurlijke kerkenraad + CvB (huidige situatie) 

• Pastorale kerkenraad: eenmaal per 3 maanden (incl. predikant) 

• Diaconie: eenmaal per maand (huidige situatie) 

• Bestuurlijke en pastorale kerkenraad: tenminste 2 maal per jaar *) 

• Kerkenraad met diaconie: 1 maal per jaar 
 
*) tijdens dit overleg worden speciale thema’s besproken (LHBT, kinderen aan het Avondmaal, tucht, 
etc.) die door twee ambtsdragers worden voorbereid en ingeleid. Een ander vast agendapunt tijdens 
deze vergadering (en ook die van de pastorale kerkenraad) is een uitgebreide Censura Morem over 
de ambtsdienst van eenieder. Dus ook bestuurlijk en pastoraal onderling. 
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3. Wijkteams 
Een analyse van de huidige cijferwijken en letterwijken levert onderstaand schema op. Het advies is 

één wijkteam per wijk bestaande uit 1 ouderling, 1 diaken, 1 pastoraal werker en een (WATeam) 

wijklid per 25 adressen. Wijken met meerdere adressen worden uitgebreid met een extra pastoraal 

werker. 

 

 

WATeam wordt Wijkteam 

De wijken waarin een actief WATeam is gaan dit WATeam samenvoegen met het Wijkteam zodat als 

één team wordt samengewerkt. De wijkteams hebben als taak aandacht voor de wijk in pastoraat, 

diaconaat en verbondenheid. 

 

Splitsing wijk 4 in 2 nieuwe wijken 

Het is ingewikkeld om de wijkindeling volledig te herzien. Echter, gezien de problematiek van 
‘ouderling i’ en de omvang van wijk 4 is nu het moment hier toch een aanpassing voor te verrichten. 
 
Nieuw Élan adviseert wijk 4 te splitsen conform de indeling van de huidige verdeling tussen de 
ouderlingen C en H. De adressen van ouderling I moet in overleg verdeeld worden naar de andere 
wijken. De werkdruk van de bezoeken wordt in balans gehouden met de eerder genoemde pastoraal 
werkers. 
 
Pastoraal werkers 

Streef ernaar om in ieder wijkteam naast de pastorale ouderling en de diaken minimaal één pastoraal 
werker te hebben en het aantal pastoraal werkers af te laten hangen van de omvang en intensiteit 
van de wijk. Pastoraal werkers kunnen mannen en vrouwen zijn waardoor ook uiting wordt gegeven 
aan de in de uitslag van de enquête breed gedragen wens om vrouwen in te zetten in pastoraat.  
 
We achten het van belang dat deze werkers optimaal worden toegerust. Dit baseren we op plannen 
en evaluaties uit andere gemeenten. We stellen voor om tenminste 2 pastoraal werkers de cursus 
Psycho Pastoraal Hulpverlener te laten volgen of misschien zijn er al wel gemeenteleden die hierin 
opgeleid zijn.  
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Voor het hele team pastoraal werkers en eventueel ook de pastorale ouderlingen adviseren we een 
training over wat pastoraat is en hoe je een pastoraal gesprek voert. De voorzitter van de pastorale 
kerkenraad zorgt ervoor dat dit jaarlijks wordt opgepakt en bij nieuwe ouderlingen / pastoraal 
werkers. Een suggestie voor een training is: https://www.weetwatjegelooft.nl/cursus/basiscursus-
pastoraat/. Uiteraard kan dit ook in samenwerking met de voorzitter van de diaconie worden 
toegespitst op diaconaat voor de diakenen. 
 
Het heeft de voorkeur de pastoraal werkers een status en mandaat te geven die zo dicht mogelijk 
tegen een pastorale ouderling aanligt (inclusief bevestiging).  
 
Het is ook belangrijk om over de zittingstermijn van een pastoraal werker na te denken. Het voorstel 
is om een pastoraal werker aan te stellen voor 3 jaar en dit indien haalbaar met 3 jaar te verlengen. 
Hiermee kan een opgebouwde vertrouwelijke relatie met een bezocht gemeentelid beter 
gewaarborgd zijn dan met een pastoraal ouderling. 
 
Structureel wijkteam overleg 

Het wijkteam overlegt tenminste 4x per jaar en stemt daarbij af welk adres welk type bezoek 
ontvangt. In een volgende bijeenkomst wordt verslag gedaan en worden opnieuw afspraken gemaakt 
voor het volgende kwartaal. De rol van de predikant is van groot belang in dit overleg. Het advies is 
dan ook om de (toekomstige) predikant minimaal 1x per jaar iedere wijkteamvergadering bij te 
wonen. 
 
Monitoring wijkteams 

Uit evaluaties uit een andere gemeente blijkt dat het frequent monitoren van de verschillende 
wijkteams bij zal dragen aan het succes van deze samenwerkingsvorm. We adviseren deze taak onder 
te brengen bij de voorzitters van de pastorale kerkenraad en de diaconie. 
 
 
 

  

https://www.weetwatjegelooft.nl/cursus/basiscursus-pastoraat/
https://www.weetwatjegelooft.nl/cursus/basiscursus-pastoraat/
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Vacatures 2020 
Voor de talstelling 2020 zijn de volgende vacatures uitgaande van dit plan. 

 

Ouderling (bestuurlijk)  

• Voorzitter pastorale kerkenraad 

• Scriba 

 

Ouderling (pastoraal)  

• Wijk 2 

• Wijk 4 

• Wijk 6 

• Wijk 8 

 

Diaken 

• Scriba (secretaris / penningmeester) 

• Wijk 2 (tenzij voorzitter diaconie dit blijft doen) 

• Wijk 8 

 

Ambtsdrager zorg 

• Wijk 1 

 

Pastoraal werkers 

• 9 pastoraal werkers (m/v) 

(Nieuw Elan adviseert om voor pastoraal werkers (m/v) de gemeente op te roepen hiervoor 

namen op te geven.) 
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Verkiezingen 
Vanuit praktisch oogpunt hebben we nagedacht over verkiezingen van ambtsdragers in een tijd van 

corona maatregelen en geen samenkomsten. 

We hebben gekeken naar: 

- Diaconaal Steunpunt: https://diaconaalsteunpunt.nl/roeping-van-ouderlingen-en-diakenen/ 

- In de GKv van Barneveld zijn ze er wel mee bezig maar nog geen concrete plannen of routine 

- De studentenvereniging in Ede heeft een stemming gedaan via Google docs 

- In een GKv in Amersfoort worden verkiezingen uitgesteld 

- Digitaal stemmen vs brievenbus stemmen 

Ons advies is geworden ‘Brievenbus stemmen’ met hieronder een voorstel voor de aanpak. Op deze 

manier kan de talstellingsprocedure doorgaan en blijft er continuïteit in het ambtswerk. 

 

Brievenbus stemmen 

Er wordt een stemcommissie aangesteld bestaande uit een ouderling, diaken en 2 gemeenteleden 

die het stemformulier opstellen, de stemming coördineren en de telling verzorgen. 

De stemcommissie organiseert de inleverpunten en biedt de mogelijkheid tot telefonisch doorgeven 

van een stemming. 

Alle gemeenteleden krijgen een stemformulier opgestuurd per mail via de ichthus mailing. Op dit 

stemformulier staat: 

1. de namen die op tal zijn gezet en hierachter een aankruisvakje om te stemmen. Duidelijk 

staat aangegeven hoeveel namen aangekruist moeten worden.  

2. De uiterste inleverdatum en het inleverpunt(en) worden vermeld. 

3. Er staat een telefoonnummer op vermeld als een gemeentelid telefonisch (onder 

geheimhouding) zijn/haar stem wil doorgeven. 

4. Er is een scheur/kniplijn met daaronder ruimte voor het opschrijven van de naam. 

Via de afkondigingen wordt de gemeente geattendeerd op het stemformulier en mochten ze deze 

niet ontvangen hebben dat ze zich dan aanmelden bij ichthus@gkvermelo.nl.  

WATeams, wijkouderling en wijkdiaken worden gevraagd alert te zijn op gemeenteleden zonder e-

mailadres en dit doorgeven aan de stemcommissie. Deze moeten een geprinte versie in de 

brievenbus krijgen. De koster heeft een lijst met gemeenteleden die ichthus op papier krijgen in het 

postvak. Die moeten het stemformulier fysiek krijgen. 

Het stemformulier moet in 2 delen ingeleverd worden om de privacy van de stemmer te waarborgen 

op het daarvoor aangegeven inleverpunt(en) voor de uiterste inleverdatum. 

De stemcommissie verzorgt de uitslag zoals dit gebruikelijk is bij het tellen van stemmen. 

Etc.etc 

  

https://diaconaalsteunpunt.nl/roeping-van-ouderlingen-en-diakenen/
mailto:ichthus@gkvermelo.nl
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Nader toegelicht 
Splitsen bestuurlijke en pastorale ouderlingen  

De basisgedachte voor het splitsen van bestuurlijke en pastorale taken is dat gemeenteleden zonder 
deze splitsing opzien tegen of vergaderen of bezoeken. Door deze splitsing kan dit bezwaar 
wegvallen en is men eerder bereid om één van deze twee taken op zich te nemen. De enquête heeft 
deze gedachte bevestigd. Vervolgens roept deze enquête ook om een slagvaardiger kerkenraad. Een 
kleiner team dat zich bezighoudt met de voortgang van het besturen van de kerkenraad lijkt hierdoor 
gewenst. Een groot deel van de gemeenteleden is dan ook voor deze splitsing. 
 
De GKv van Ermelo heeft een turbulente geschiedenis als het gaat om het aanpassen van de 
bestuurlijke structuur van de gemeente. Dat de respondenten van de enquête zich als voorstander 
achter dit model scharen geeft aan dat de gemeente er nu meer klaar voor is dan in het verleden. 
Ook de manier van het ‘horen’ van de gemeente door middel van de enquête wordt op prijs gesteld 
bij een dergelijke structuurwijziging. Dit voelt anders dan een bestuurlijke structuur die zichzelf 
beoordeelt en aanpast. 
 
Wat wijzigt er precies?  

De taken van alle ambtsdragers samen wijzigt niet, maar van de ambtsdragers onderling wel. Net 
zoals er vandaag al een verschil is tussen de voorzitter en de overige ouderlingen worden de taken 
volgens hetzelfde principe verdeeld. De grootste verandering vindt plaats bij de pastorale ouderling 
die zich volledig kan wijden aan het werken in de wijk in plaats van vergaderen. Alle ambtsdragers 
zijn – bij voorkeur – gekozen en bevestigd. In bepaalde gevallen kan de kerkenraad hier een 
uitzondering maken, bijv. voor scriba en notulist. 
 
Mandaat 

De splitsing van de taken wordt vormgegeven door een mandaat. De gehele kerkenraad is en blijft 
het (juridische) bestuursorgaan van de kerk, maar de taken worden verdeeld. 
 
Overige aandachtspunten 

• Bevestigingsformulier moet worden aangepast aan bestuurlijk en pastoraal/diaconaal 

• Ondertekeningsformulier controleren (nieuwe GKV-NGK-versie) 

• Talstellingsprocedure en verkiezingsreglement herschrijven 
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Taken en bevoegdheden (concept) 
De pastoraal ouderlingen zijn eindverantwoordelijk voor het pastoraat in de gemeente. Dit vullen ze 

vooral in door het bezoeken van de wijk en samenwerken in het wijkteam met de pastoraal werkers. 

Ook horen tucht, doopgesprekken, gesprekken bij overlijden en huwelijksgesprekken bij hun taak. 

Pastoraal ouderlingen zijn ook verantwoordelijk voor het toerusten van de pastoraal werkers.  

De bestuurlijk ouderlingen bezoeken geen gemeenteleden, maar leggen zich toe op het beleid, 

hebben overleggen met bijvoorbeeld de kerk waarmee we willen samenwerken (CGK/NGK), enz. De 

bestuurlijk ouderlingen zitten in het kerkbestuur. 

Verder uitwerking volgens opgave van Steunpunt Kerkenwerk 
 
Kerkbestuur:  

Het kerkbestuur heeft tot taken:  
a. Het vaststellen van de agenda, het samenroepen en het (doen) leiden van de vergaderingen 

van zowel de kerkenraad als van de kerkenraad met diakenen;  
b. Het kennis nemen van inkomende post;  
c. Het afdoen van zaken die geen uitstel gedogen, onder het verantwoorden daarvan aan de 

kerkenraad of aan de kerkenraad met diakenen;  
d. Het uitvoeren van besluiten van de kerkenraad en van de kerkenraad met diakenen, voor 

zover de uitvoering daarvan niet aan andere organen of personen is opgedragen; 
e. Communicatie en afstemming gemeentewerk.  

  
Kerkenraad: 

Alle bestuurlijke taken die niet door middel van deze regeling zijn opgedragen aan een ander orgaan, 
zijn opgedragen aan de kerkenraad. 
 
Kerkenraad + Diaconie:  

Conform artikel 36 van de kerkorde behandelt de kerkenraad met diakenen: 
a. De materiële aangelegenheden van de kerk en het financiële belang, voor zover deze taken 

niet door middel van deze regeling door de kerkenraad met diakenen zijn opgedragen aan de 
CvB; ook overigens raadplegen kerkenraad en diakenen de bestuursraad in geval van 
beslissingen met financiële consequenties; 

b. Al hetgeen naar het oordeel van de kerkenraad behoort tot het algemeen beleid; 
c. De taken die overigens in deze regeling aan de kerkenraad met diakenen zijn opgedragen. 

 
Diaconie: 

De diaconie behandelt de diaconale aangelegenheden van de kerk conform artikel 40 van de 
kerkorde. 
 
CvB: 

De bestuursraad heeft het mandaat van de kerkenraad met diakenen om het bestuur te voeren over 
het vermogen van de kerk en zorg te dragen voor de aanwending daarvan ten bate van het 
gemeentelijk leven, met inachtneming van hetgeen de kerkenraad hierover bepaalt. 
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Pastoraal werker (opgave PPH’ers) 

Gemeenteleden die elkaar bezoeken, als bedoeld in pastoraal werkers (m/v) krijgen te maken met 
situaties waarbij psycho sociale nood merkbaar en zichtbaar kan zijn. Om de taak uit te voeren en 
daarin staande te blijven willen we enkele pastoraal werkers uitrusten met de opleiding Psycho 
Pastoraal Hulpverlener. 
 
Ambtsdragers kunnen de bezoeken blijven afleggen en bij bepaalde problematiek doorverwijzen naar 
de PPH-er(s). Omdat deze niet gebonden is aan een ambtstermijn kan hij/zij langer verbonden blijven 
bij het gezin(slid) dan de ambtsdrager die altijd een voorbijganger is. (Voor de aan te leren 
vaardigheden en cursusonderwerpen zie www.pppopleidingen.nl). 
 


