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              Deel 3 
 
 
Taakdragers in het vizier. 
 
Korte terugblik. 
In het afstemmen van onze kerkelijke organisatie op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen is het beleid 
erop gericht om met minder kerkenraadsleden, ons gemeenteleven te verlevendigen. Ten einde de onderlinge 
samenhang te verstevigen. Het creëren van een “dorpsplein” in Pro Rege is daarin een voorwaarde scheppend 
hulpmiddel. 
De gemeente wordt geleid door de kerkenraad. Dit orgaan wordt gevormd door ouderlingen, diakenen en 
predikanten. Binnen de kerkenraad is een taakverdeling om het werken zo praktisch mogelijk te maken. Het 
moderamen, of te wel het dagelijks bestuur, is het aanspreekpunt van de kerkenraad. 
De Taakdragers. 
Het is natuurlijk een nobel streven om met minder mensen meer te bereiken. Een handje vol ouderlingen en 
diakenen kunnen dat onmogelijk in praktijk brengen. Dat moge duidelijk zijn. De oplossing ligt in de invoering 
van het begrip “taakdragers”. 
Dit zijn “gewone” gemeenteleden die bereid zijn de ouderlingen en diakenen in hun taak te ondersteunen. Dat 
ondersteunen heeft voornamelijk betrekking op het werk in de gemeente of wel in de wijk. 
De kerkenraadsleden dragen bestuurlijke verantwoordelijkheid in het algemeen en in het bijzonder voor het 
pastoraat en het diaconaat. Ook voor de predikanten wordt dit beleid overzichtelijker en efficiënter. Zij kunnen 
hierdoor hun aandacht voor de gemeente beter verdelen. 
De taakdragers worden niet bevestigd door de gemeente zoals de kerkenraadsleden, maar worden door de 
kerkenraad benoemd. Wel worden zij gevraagd te verklaren dat zij nauwgezet hun werk in de gemeente zullen 
verrichten, een en ander onder geheimhouding van hetgeen hen is toevertrouwd. 
De taakdragers zijn onderverdeeld in: 
– taakdragers pastoraat;  – taakdragers diaconaat; 
– taakdragers communicatie; – taakdragers kerkrentmeesters. 
De taakdragers Pastoraat, zijn onze gemeenteleden die samen met de wijkmedewerkers en de PBD-ers de 
gemeenteleden in de wijk “aansturen”. In het eerste deel van deze artikel serie is vooral benadrukt dat van onze 
gemeenteleden een actievere houding wordt gevraagd. 
In de volgende aflevering gaan we daar nader op in. 
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