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Hallo gemeentelid, 
Op de een of andere manier ben je verbonden met/aan de Protestantse gemeente te Kollum. 

Wij hopen dat de informatie die wij hierbij geven, je zal helpen om je thuis te voelen in onze 

Protestantse Gemeente in Kollum. 

 

De Taakgroep Pastoraat, wat nu? 
De Taakgroep Pastoraat (afgekort TgP ) is het resultaat van de reorganisatie in de structuur en de 

organisatie van onze kerkgemeente. De Taakgroep Pastoraat is sinds november 2020 in deze vorm 

aan de slag. 

Het pastoraat omvat dan ook jou als gemeentelid, de wijkmedewerkers, de Pastoraal Assistenten 

(PA), de ouderlingen en natuurlijk de predikanten! 

In deze reorganisatie staat het gemeentelid steeds centraal. 

Dus wij, als leden van het Pastoraat, vinden het fijn als jij ook meedoet in deze nieuwe vorm van 

“gemeente-zijn”. 

 

Zoals gezegd, het gemeentelid staat centraal, maar we beginnen met het totaal overzicht van onze 

kerkgemeente, met nadruk op het pastoraat. Let wel, je bent als gemeentelid het middelpunt van de 

cirkel die kerkgemeente heet. Vandaar uit kun je de blik 360° rond laten gaan en weet je waar en bij 

wie je informatie kwijt kunt of waar je informatie kunt krijgen. 

 

Taken en Werkwijze binnen het Pastoraat. 
 

Het overzicht. 
 

1. De kerkgemeente. 
– Hoe is de samenstelling van de kerkgemeente. 

 Een kerkgemeente bestaat uit leden verbonden aan die gemeente. Het gemeentelid is 

de basis. Vanuit die leden wordt de organisatie vorm gegeven. Landelijk is er voor 

ons de Kerkorde, daarin staat beschreven hoe een kerkgemeente functioneert. 

 De kerkenraad is het belangrijkste orgaan en draagt de eindverantwoordelijkheid ten 

aanzien van het praktisch functioneren en het pastoraal beleid. 

 Dit orgaan bezit ook rechtspersoonlijkheid. 

 

– Wat is de boodschap. 

 Onze Protestantse Gemeente te Kollum is een gemeente, gedragen door de Liefde 

van God, waar ruimte is voor diverse vormen van vieren , persoonlijke groei en 

barmhartigheid naar de ander. 

 

– Heb uw naaste lief……… en dan…….. 

 Dit gebod geldt voor ons allemaal, maar hoe gaan we er mee om? 

 Om dit handen en voeten te geven, moeten we dicht bij de basis blijven van het 

“omzien naar elkaar”. We belijden dit gemakkelijk, maar de praktijk is weerbarstig. 

We moeten over en weer leren daarmee om te gaan.  

In de hal van Pro Rege is een “dorpsplein” gecreëerd en is een middel, 

om elkaar zonder drempels makkelijk te kunnen ontmoeten. Geloven bestaat niet 

alleen uit het luisteren naar een preek van de dominee. 

 

– De predikant. 

 In Bijbelse termen wordt de predikant “herder en leraar” genoemd. De functie staat 

naast die van de kerkenraad, waarvan de predikant deel uitmaakt. De predikant is in 

dienst van de kerkgemeente. 

 Naast  prediking en catechese is de pastorale zorg het  belangrijkste aandachtspunt. 



 

 

2. De kerkenraad. 

 – De taak en verantwoordelijkheden. 
 De kerkenraad is dus het belangrijkste orgaan van een kerkgemeente. De kerkenraad  

wordt samengesteld en bevestigd vanuit en door de gemeenteleden. De belangrijkste 

groepen binnen de kerkenraad zijn de ouderlingen en de diakenen. Binnen de groep 

ouderlingen, zijn onderverdelingen gemaakt voor de jeugd, voor de eredienst, enz. 

 voor de materiële zaken zijn er de kerkrentmeesters. 

 De diakenen hebben zich opgesplitst qua diaconale aandachtsvelden, te weten lokaal 

en mondiaal. De laatste ZWO genaamd. 

 

– Het Dagelijks Bestuur, of wel het Moderamen. 

 Voor de praktische gang van zaken functioneert het Moderamen als een soort 

dagelijks bestuur. Het moderamen bestaat uit een voorzitter, de preses en uit 

secretaris de scriba, aangevuld met (een) vertegenwoordiger(s)  vanuit de 

kerkenraad. 

 

– De ouderling en het Pastoraat. 

 De ouderling draagt de verantwoordelijkheid voor de pastorale zorg en daarnaast 

onder andere ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid. 

 

 

3. Het wijkteam. 

– De taak en het doel. 
 Het wijkteam heeft de pastorale zorg voor een wijk. Vanwege de diversiteit aan  

zaken, die zich in een wijk kunnen voordoen, is de samenstelling van dit team 

daarop afgestemd. 

 

– De samenstelling van het wijkteam. 

 De wijkmedewerker, die vaak in de eigen wijk woont, heeft om en nabij 10 adressen, 

waar hij of zij “bemoeienis” mee heeft. De wijkmedewerker fungeert als een soort 

scharnier in het “omzien naar elkaar”. Hij of zij signaleert, bemoedigt, leeft mee en 

zorgt ook voor informatie over en weer in de wijk. Voor zaken die de functie 

overstijgen kan een beroep gedaan worden op de Pastoraal Assistent. Deze is de 

assistent van de ouderling en kan desgewenst ook contact opnemen met de 

predikant. 

 Binnen het wijkteam sta je er nooit alleen voor! 

 

– Het gemeentelid centraal. 

 Het draait dus om het gemeentelid. Dat wil niet zeggen dat het gemeentelid niks 

hoeft te doen. 

 Dat het vroeger zo was, is nu voorbij.  

Van het gemeentelid wordt verwacht dat hij of zij in dit geheel actief deel neemt en 

daarbij de wijkmedewerker als zijn “aanspreekpunt”ziet. Er moet dus geïnvesteerd 

worden in een vertrouwens- relatie over en weer. 

 

 

4. De ouderling, nader bekeken. 
– De taak en missie van de ouderling. 

 Ouderlingen zijn mede  verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente  door 

zorg te dragen voor de dienst van Woord en Sacrament, de geestelijke vorming, het 

opzicht. 

 – Een heel zichtbare taak van een ouderling vindt plaats tijdens de kerkdienst. 

 Het is de ouderling die aan het begin van de dienst de voorganger een hand 



 geeft. Hij draagt hierdoor mede verantwoordelijkheid voor wat er in de 

 kerkdiensten gebeurt.   
 – De hoofdtaak van ouderling, samen met de Pastoraal Assistent, is er op 

 gericht wat er binnen de gemeente gebeurt, oftewel het pastoraat. Er zijn ook 

 ouderlingen met een specifieke taak, bijvoorbeeld de jeugdouderlingen.   
 – Om contacten te leggen, is het bezoeken van mensen thuis. Maar er zijn meer 

 vormen van pastoraat: contact met jongeren, ouderen, zieken en 

 voorbereiding van bepaalde kerkdiensten. 
 – Het pastoraat gaat er daarnaast van uit dat ieder gemeentelid geroepen is om 

 oog te hebben voor elkaar en de nood van anderen om ons heen.    
 – Ouderlingen maken deel uit van de kerkenraad.   
  

– Met minder ouderlingen, meer bereik. 

 In de praktijk bleek het niet mogelijk om elke wijk van een ouderling te voorzien. 

Het is duidelijk dat dit om een andere benadering vraagt.  

 Na rijp beraad is besloten om de organisatie hierop aan te passen. De kerkenraad 

heeft en veel kleinere bezetting gekregen. Een ouderling krijgt  nu gemiddeld 3 

wijken toebedeeld. 

 

– Wie helpt de ouderling. 

 Deze oplossing is werkbaar, omdat een Pastoraal Assistent veel werk van de 

ouderling uit handen neemt. De Pastoraal Assistent heeft geen zitting in de 

kerkenraad en wordt als zodanig ook niet door de gemeente bevestigd. Hij of zij  

wordt aangesteld. 

 

5. De Pastoraal Assistent, wie doet wat. 
– Taakinhoud van de Pastoraal Assistent. 

 Hij of zij houdt samen met de wijkmedewerkers en ook met PBD’ers (= een lid van 

de Protestantse Bezoek Dienst) het lief en leed in het oog in de 2 of 3 wijken. 

Eventueel kun je gevraagd worden om de afkondigingen te doen en om 

gemeenteleden op zondagen welkom te heden.  

 

– Aanspreekpunt en herkenbaarheid. 

 Bezoekjes afleggen wanneer er sprake is van een vraag, bij chronisch zieken, bij 

eenzaamheid, geboorte, huwelijk(sjubilea) en verjaardagen.  

 In samenspraak met de ouderling kun je aanwezig zijn bij rouw- en trouwdiensten. 

– Periodiek heb je overleg met de wijkmedewerker(s) en de PBD-er(s). Tevens ben je 

aanwezig bij het gezamenlijk overleg met een predikant, de ouderling en 

wijkmedewerker. 

 

6. De wijkmedewerker en de PBD-er. 

– Wie is dat en wat doet hij of zij. 
 Dit zijn gemeenteleden die aan de basis werkzaam zijn. Anders gezegd, het zijn de 

ogen, de oren en de handen in de wijk. Zij werken vooral samen met de Pastoraal 

Assistent (PA). Zij onderhouden en verstevigen de contacten in de wijk 

 Zij leggen bezoekjes af bij geboorten, ziekte sterfgevallen, jubilea en nieuw 

ingekomenen een en ander in afstemming met de PA. Het omzien in de wijk. 

 Voorts bezorgen zij brieven, uitnodigingen en het kerkenwerkboekje. 
 Bij gezamenlijk activiteiten, zoals wijkavonden en groot huisbezoek ben je 

aanwezig. 
 

– De PBD-er maakt deel uit van de Protestantse Bezoek Dienst. Hij of zij kan worden 

vergeleken met een wijkmedewerker, echter met dien verstande dat een PBD-er 

vaste adressen heeft van gemeenteleden boven de 75 jaar. De PBD-er maakt dus 

onderdeel uit van de Taakgroep Pastoraat en heeft dan ook contacten met de 

Pastoraal Assistent. De PBD-er heeft als basis een vaste bezoekroutine, te weten: 



 met de verjaardag, met Pasen, met  Dankstond en met Kerst. 
 

7. Het gemeentelid. 
– Een gemeentelid is iemand die zich aangesproken weet door het Evangelie. 

 Hij  of zij maakt bewust deel uit van onze kerkgemeente. 

 Hij of zij heeft daartoe  mogelijk ook Belijdenis van het Geloof afgelegd. 

 Hij of zij vervult desgevraagd een taak binnen de kerkgemeente. 

 Hij of zij draagt financieel naar draagkracht bij in het draaiende houden van onze 

kerkgemeente. 

 Hij of zij is zich ervan bewust dat hij of zij mede verantwoordelijk is voor het 

onderlinge contact binnen de kerkgemeente. 

 Hij of zij is mede ambassadeur van onze kerkgemeente en richt zich zo nodig ook 

naar de buitenwereld. 

 

 
           November 2020. 


