
Voorstel 

nieuwe structuur

thema ‘omzien naar elkaar’



Aanleiding

• Doelgroepgericht;

Veranderende wensen en verwachtingen van     

gemeenteleden (uitkomsten gemeente avonden begin 2017)

• Omzien naar elkaar;

Wens voor meer onderlinge verbindingen tussen    

gemeenteleden, ook buiten de erediensten (voorheen     

ingevuld door o.a. Groeigroepen).

• Organisatie, verantwoordelijkheden en functies;

Steeds moeilijker om continuïteit te behouden binnen de                 

kerkenraad: onvoldoende ouderlingen en diakenen. 



Doelstellingen structuur ‘omzien naar elkaar’

• Meer onderling contact tussen individuele gemeenteleden. 

• Passendere pastorale zorg door ‘doelgroep ouderlingen’.

• Verlichting takenpakket ambtsdragers.



Van wijken naar kringen

• Geografisch ingedeelde (kleine) kringen i.p.v. (grote) wijken,

• Ouderling is niet meer het middelpunt van de wijk (o.a. door 
periodieke bezoeken), maar binnen een kring is aandacht en 
zorg voor elkaar,

• Kringen ondernemen (desgewenst) activiteiten met elkaar, 
zoals bijvoorbeeld eten, gespreksgroep, wandelen…

• Per kring één coördinator die aanspreekpunt is voor de 
gemeenteleden binnen de kring,

• Deze coördinator staat in contact met de ouderlingen en kan 
bij activiteiten worden ondersteund door gemeenteleden uit 
de kring.



Uitwerking taken coördinator

ROL COÖRDINATOREN

• De coördinator is enkel aanspreekpunt en spreekbuis voor ouderling: 
"hoe gaat het binnen de kring“,

• De coördinator heeft geen pastorale taken (mag uiteraard wel),
• Niet alles zelf doen, maar ook bijvoorbeeld kringgenoten vragen iets te 

organiseren, denk aan een koffieavond of het ophalen van de spaardoosjes in de 
kring,

• Een coördinator vindt het leuk om een aantal keer per jaar een activiteit mee te 
organiseren waar de behoefte naar leeft in zijn/ haar eigen kring of een aantal 
kringen,

• Coördinator schakelt naar eigen inzicht een ouderling in, maar dit is niet extra of 
anders dan de (pastorale of diaconale) signaleringsfunctie die alle broeders en 
zusters in onze gemeente hebben.



Voorstel kring indelingen
KRING 1
LANGENHOF (8)

DR. ESSEVELDLAAN (5)

EMMASTRAAT (6)

KOOLMEESPAD (1)

KRING 2
NOT.HOLLESTELLEPLEIN (2)

PR. CHRISTINASTRAAT (1)

HOFLAAN (4)

PR. MARGRIETSTRAAT (2)

ROMBOUTSTRAAT (2)

HUISWERF (1)

PR. BERNHARDSTRAAT (4

KRING 3
HOOFDGRAAF (13)

BRONKHORST(2)

BELLEFLEUR (7)

STERAPPEL(2)

KRING 4
JULIANASTRAAT (5)

NOTENHOFF (3)

BEATRIXSTRAAT (4)

WILHELMINASTRAAT (9)

HOGE MAASDIJK WEST (8)

KRING 5
BURG.VAN DER SCHANSSRAAT (7)

DE POORT (6)

GEZETSTRAAT (6)

SCHOOLPAD (1)

NEER ANDELSEWEG (6)

KRING 6
BURG. BAXLAAN (6)

HENRI DUNANTSTRAAT (1)

DR. OOSTEROMSTRAAT (4)

TALMALAAN (2)

MART. VAN RIJSWIJKPLEIN (5)

KENNEDYLAAN (7)

WINGERD (5)

KLIMOP (1)

KRING 7
BURG. SCHOLTENLAAN (8)

CLEMATIS (6)

JASMIJN (6)

KAMPERFOELIE (3)

VUURDOORN (2)

KRING 8
HOEFWEG (1)

HOGE MAASDIJK OOST (6)

OUDE SILO (4)

MR. S.NAAIJENSTRAAT (2)

KAMMETWEG (7)

MIDDENWEG (2)

DUIZENDMORGEN (4)

KRING 9
ABR. KUYPERSTRAAT (10)

ALB. SCHWEITZERLAAN (4)

KERKSTRAAT (4)

DS. VAN DER PUTSTRAAT (4)

KRING 10
WIJK EN AALBURG (19)

KRING 11
VEEN (16)

GENDEREN (1)

HEUSDEN (1)

BAB. BROEK (2)

MEEUWEN (3)

DRONGELEN (1)

KRING 12
POEDEROIJEN (1)

WOUDRICHEM (7)

GIESSEN - RIJSWIJK  (11)

WAARDHUIZEN (1)

ALMKERK (3)

Adressen van ver buiten 

Andel (denk aan de 

studenten Rotterdam, 

Maastricht die nog bij ons 

ingeschreven staan, 

hebben als aanspreekpunt 

de jeugdouderling of 

ouderling jonge gezinnen.



Voorstel indeling doelgroepen per ouderling

• Kinderen (0-12 jaar, einde basisschool) Martijn Timmer

• Jongeren (12-30 jaar) Arne van Noorloos

• Jonge Gezinnen (25 -45) Mark van Noorloos

• Middelbaar (45+) Ria van der Linden
Thea van Noorloos

• Senioren (75+*) Hennie Verhoeven
+ bezoekmedewerkers

* Leeftijdsgrens afhankelijk van omvang doelgroep en behoefte gemeenteleden

NB: grootte van doelgroep is niet bepalend voor werkdruk ouderling, wel de invulling van activiteiten

Jonge Gezinnen

25-45
45+ 75+0-12 12-30



• Kinderen
• Jongeren
• Jonge Gezinnen
• Middelbaar
• Senioren

Ouderlingen

Kring 1 Kring 2

Kring 5

Kring 3

Kring 6Kring 4

Ouderenmiddag

Bijbelstudie

Thema avond

Startdag

…etc.
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VOORBEELD;
Ik woon in kring 2
• Kinderen
• Jonge Gezinnen 

en dan….

Ouderlingen

predikant

Communicatie loopt via verschillende kanalen 

en vraagt (meer) afstemming tussen 

ouderlingen onderling en met predikant

Ik spreek de 
coördinator aan omdat 
ik wil meehelpen een 
koffieavond voor mijn 
kring te organiseren en 
me zorgen maak over 
mijn moeder in kring 6. 

Ouderlingen hebben 
met elkaar afgestemd 
wie erbij is en brengen 
de predikant op de 
hoogte.
De predikant gaat in 
overleg met de 
ouderling doelgroep 
middelbaar bij mijn 
moeder op bezoek.

Coördinator, laat aan de 
ouderlingen weten dat de 
koffieavond er komt in de 
kring en vraagt wie van 
de ouderling er wil 
aansluiten:
- Jeugdouderling,
- Jonge gezinnen of
- Doelgroep 

middelbaar 
En geeft op mijn verzoek 
mijn zorgen door aan de 
ouderling doelgroep 
middelbaar.



VOORBEELD;
Ik woon in kring 2
• Kinderen
• Jong gezin
Mijn jongste kind 
moet geopereerd 
worden. Ik neem 
contact op met de 
jeugdouderling.

Ouderlingen

predikant

De jeugdouderling 
heeft de predikant op 
de hoogte gebracht.
De jeugdouderling 
komt op bezoek na de 
operatie.



Uitgangspunten functies ambtsdragers

• Functie ambtsdrager, ouderling en diaken, laagdrempeliger:

– Duidelijke(re) focus op doelgroepen,

– We evalueren met elkaar de ambtstermijn die nu op 4 jaar 
staat vastgesteld,

– Praktische taken worden (ook) uitgevoerd door 
gemeenteleden, zoals bijvoorbeeld spaardoosjes ophalen, 

• Ouderling aanspreekpunt voor doelgroep en coördinatoren,

• Ouderling pastoraal betrokken op doelgroep i.p.v. grote wijk,

• Ouderling communiceert en initieert gericht op een doelgroep.



Organisatie

• Andere inrichting van ‘kleine kerkenraad’ (moderamen) voor 
dagelijks bestuur en periodiek overleg grote kerkenraad 
inzake beleid en richting,

• Minder vergaderen en duidelijke functiescheiding: kleine 
kerkenraad als dagelijks bestuur,

• Vier of vijf keer per jaar een beleidsavond met de grote 
kerkenraad.



Voorstel organisatie, incl. taak- en projectgroepen

• Voorzitter 
• Scriba
• Kerkrentmeester
• Diaken*
• Ouderling*

Dagelijks bestuur

* Eventueel rouleren per (half) jaar

Diakenen
Kerkrent-
meesters

Jeugdraad
Ouderlingen 
en predikant

• Rommelmarktcomm.

• Actiecomm.

• Onderhoud gebouwen en groen

• Penningmeesters div. groepen

• Clubs

• Catechese

• KND

• Startdag jeugd

• Afsluitdag jeugd

• Startdag

• Liturgiecomm.

• Jaarvergadering

• Nieuwe ambtsdragers (regie)

• Bijzondere diensten

• Coördinatoren kringen

• Bezoekmedewerkers

• …..

• Netwerk

• …..



Vervolg

• Inventarisatie en verwerken van uw input voor 
het plan wat er nu ligt,

• Vragen mailen naar scriba@voorhofandel.nl

• 25 oktober a.s. is de vervolgavond 20:00 uur 
waarop we samen met u een besluit over dit 
voorstel willen nemen. De uitnodiging volgt!


