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Pastoraal ouderling 

 

Ben jij geïnteresseerd in je medemens en vind je het 

belangrijk om te weten wat er speelt? Ben jij sociaal 

aangelegd en altijd in voor een goed -soms lastig- 

gesprek? Dan ben jij de pastoraal ouderling die wij 

zoeken!  

 

Voor de Rehobothkerk in Ermelo zijn wij op zoek naar 4 pastorale ouderlingen.  

Als pastoraal ouderling weet je wat er in de gemeente en meer specifiek, in de wijk speelt. Je kent je 

wijkgenoten en jouw wijkgenoten weten jou te vinden. Je voelt je op je gemak als je mensen 

bezoekt, hebt aandacht voor het wel en wee in de wijk en gaat een goed (geloofs)gesprek niet uit de 

weg. Je kunt troosten, bemoedigen of onderwijzen en doet dit met je geloof in onze God en Vader als 

basis en met Jezus als voorbeeld. Je bent goed thuis in de bijbel en het van daaruit verbinden met nu. 

Ook heb je een goede samenwerking met de pastoraal bezoekers in je wijk. Daarnaast zorg je voor 

een goede overdracht aan de bestuurlijk ouderling zodat hij weet wat er speelt en jij de wijk kunt 

informeren over het beleid.  

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel of is er een gemeentelid die goed in dit profiel past? Geef 

jouw/zijn naam dan door via scriba@gkvermelo.nl zo mogelijk met een motivatie voor je keuze.  

 

Bezoek, (geloofs)gesprekken, omzien, leren kennen, praktisch, geen (of weinig) vergaderingen, 

liefdevol, kennis van de gemeente hebben, troosten, bemoedigen, onderwijzen – met Jezus als 

voorbeeld, samenwerken met andere kerkwerkers in je wijk, aandacht in brede zin van het woord.  
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Bestuurlijk ouderling 

 

Ben jij de bestuurder die krachtig kan opereren? Kun 

jij de juiste koers bepalen met daarbij de Bijbel als 

leidraad? Vind je het leuk om je in (moeilijke) 

vraagstukken vast te bijten? Dan ben jij de 

bestuurlijk ouderling die wij zoeken! 

 

Voor de Rehobothkerk in Ermelo zijn wij op zoek naar twee bestuurlijk ouderlingen. 

Als bestuurlijk ouderling faciliteer jij de koers van de kerkenraad en gemeente met de Bijbel als 

belangrijkste leidraad. Ook de kerkgeschiedenis, actuele stand van zaken in kerkelijk Nederland en de 

verbinding tussen theologie, dogmatiek en ethiek zijn onderwerpen waar je thuis in bent. Een avond 

vergaderen is voor jou eerder een lust dan een last. Je bepaalt samen met de andere bestuurlijke 

ambten het beleid van de gemeente en zorgt dat alles goed verloopt. Een lastig vraagstuk brengt jou 

niet van je stuk en je weet hierin vrede en rust in de gemeente te bewaren. Daarnaast draag je zorg 

voor de communicatie richting de werkvelden. Om te weten wat er in de gemeente speelt en om te 

zorgen dat de gemeente geïnformeerd wordt over het beleid is een goede samenwerking met de 

pastoraal ouderling van groot belang.   

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel of is er een gemeentelid die goed in dit profiel past? Geef 

jouw/zijn naam dan door via scriba@gkvermelo.nl zo mogelijk met een motivatie voor je keuze.  

 

Vergaderen, koers bepalen, korte lijnen, krachtig opereren, voorzien, beleid, missie, visie, slagvaardig, 

stimuleren, regels, vraagstukken, coördinatie en communicatie richting werkvelden en gemeente, 

ervoor zorgen dat alles in vrede en goed verloopt met de bijbel als richtlijn. 

 

  



 

Bezinning Nieuw Élan op takenpakket ambten ter ondersteuning bij het opgeven van namen 
3 april 2020, GKv Ermelo 

Diaken 

 

Ben jij praktisch ingesteld en overzie jij waar hulp 

nodig is en wie deze hulp kan bieden? Ben jij die 

meewerkend voorman die leiding kan geven en ook 

in eigen gedrag het goede voorbeeld laat zien? Dan 

ben jij de diaken die wij zoeken! 

 

Voor de Rehoboth gemeente in Ermelo zijn we op zoek naar één diaken.  

Als diaken overzie jij waar zorg of hulp nodig is, vooral in je wijk, maar ook in Ermelo, Nederland of 

wereldwijd. Je kent de persoonlijke gaven van je wijkgenoten en weet wie je waarvoor kan 

inschakelen of hoe je hier zelf een rol in kan spelen. Je enthousiasmeert en activeert in het omzien 

naar elkaar en de zorg voor elkaar. Je bent zelf praktisch ingesteld, dienstbaar, hartelijk en biedt een 

luisterend oor wanneer nodig. Daarnaast zie en pak je kansen in de samenwerking met andere 

kerken in het bieden van hulp aan onze naasten. Als diaken werk je samen met de andere 

kerkwerkers in je wijk. 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel of is er een gemeentelid die goed in dit profiel past? Geef 

jouw/zijn naam dan door via scriba@gkvermelo.nl zo mogelijk met een motivatie voor je keuze.  

 

Dienen, hulpvaardig, praktisch ingesteld, ondersteunen en zorgen, luisteren, hartelijk, samenwerken, 

aandacht voor zorg en nood in de wereld, inventariseren en inzetten van talenten, enthousiasmeren 

en activeren in naastenliefde (praktisch en dienend), meewerkend voorman, voorbeeld in eigen 

gedrag, omzien. 


