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Ouderlingen en taken 
Als onderdeel van beleidsbeschrijving oorspronkelijk vastgesteld in de kerkenraad d.d. 20070619. Bijgesteld /aangevuld 
in kerkenraadsvergaderingen op 20080310, 20090511. Latere besluiten worden met datum bij betreffende punt vermeld. 
* Tekstuele aanpassing 20140821 op grond van praktijk. 
 

 
a. Onderverdeling 

In verband met de verdeling van werkzaamheden brachten we een onderverdeling aan: 

 Pastoraal- ouderlingen: pastorale zorg i.s.m. predikant en pastorale commissie* 

 Jeugdouderling: jeugdwerk en kinderkerk* 

 Ouderling-scriba: secretariaat, vrijgesteld van pastorale taken* 

 Ouderlingen-kerkrentmeester: niet-diaconaal beheer, vrijgesteld van pastorale taken* 
 

b. Ouderling van dienst:  
- Alle ouderlingen worden bij toerbeurt in het preekrooster ingeroosterd als 1

e
 ouderling van dienst en 

2
e
 ouderling van dienst, behalve als een andere functie in de kerk of in de* diensten dit naar oordeel 

van de kerkenraad onmogelijk maakt 
- De 1e ouderling van dienst is namens de kerkenraad verantwoordelijk voor de dienst.  

o het uitspreken van het consistoriegebed,  
o de inleiding van de predikant in de dienst, 
o het welkom heten van de gemeente 
o en uitspreken van de openingstekst 
o het uitspreken van de mededelingen 
o het uitgeleiden van de predikant 
o het samen met de predikant afscheid nemen van de gemeente in de hal 
o het bijwerken van het dienstenboek 
o het wegbrengen van de bloemen uit de dienst 
o alles wat verder noodzakelijk is voor een goed verloop van de dienst 

- de 2
e
 ouderling  
o is bij deze taken behulpzaam en vervangt zonodig 
o wordt in principe de volgende dienst als1e ouderling ingeroosterd. 

 
c. Mededelingen en bloemen 

- predikant, diakenen en ouderlingen leveren de mededelingen in tekstvorm uiterlijk vrijdag voor de 
zondagsdienst bij de 1

e
 ouderling aan 

- de 1
e
 ouderling vraagt zelf bij predikant en/of anderen om ideeën voor de bestemming van de 

bloemen uit de dienst. 
 
 Nog apart uit te werken documenten: 

- Pastoraat 
- College van Kerkrentmeesters 
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