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1 Inleiding 

September 2021 

 

Als kerkraad zijn we de afgelopen maanden opnieuw intensief aan de slag geweest met de 

ontwikkeling van de kerkelijke organisatie structuur en de inhoud van ambtstaken. 

  

In basis is dit gericht om meer taakgericht te gaan werken, met ambtsdragers en niet-ambtsdragers 

die ingezet kunnen worden op basis van persoonlijke vaardigheden. Bijvoorbeeld ambtsdragers die 

graag bezig zijn met “coördinatie en afstemming” en ambtsdragers die graag “gemeente activiteiten 

organiseren“ binnen een bepaalde taak. Zo ontstaan er verschillende taakgroepen met 

ambtsdragers en niet-ambtsdragers. Bijvoorbeeld op het gebied van pastoraat, jeugdwerk, vorming 

en toerusting, diaconaat & zending, eredienst en het beheer van kerkelijke goederen. 

 

De coördinatie van de taakgroepen wordt ingevuld door een ambtsdrager met een “coördinatie en 

afstemming taak” (teamleider). 

 

Organisatie structuur 

Niets anders dan een mooi woord voor de wijze waarop de Gereformeerde kerk van Genderen 

georganiseerd gaat zijn met een veelheid van commissies die een plek hebben in het gemeente 

zijn. Hoe de kerkraad georganiseerd is en op welke wijze de kerkraad verbonden is en leiding geeft 

aan het gemeentewerk, veelal georganiseerd vanuit commissies of (werk)groepen. 

 

We streven er naar om de vernieuwde organisatie structuur met ingang van 1 januari 2022 in te 

laten gaan. 

 

Pieter van Dueren den Hollander 

 

1.1 Leeswijzer 

In dit document staat een samenvatting beschreven van de nieuwe organisatie structuur van de 

Gereformeerde kerk in Genderen. Dit informatieve document is bedoeld voor gemeenteleden en 

belangstellenden die meer willen weten over de organisatiestructuur. Naast deze samenvatting is er 

ook den document beschikbaar die meer details weergeeft om te gebruiken als naslagwerk door 

ambtsdragers. 

 

In dit document worden achtereenvolgens de volgende zaken kort – in samenvatting -  beschreven: 
1. Doel 
2. 7 taakvelden 
3. Gave gerichte organisatie 
4. Kerkbestuur in 7 dimensies 
5. Weergave (organigram) van de vernieuwde organisatie structuur 
6. Samenstelling kerkraad (moderamen, kleine kerkraad en grote kerkraad) 
7. Schematische weergave 7 taakgebieden verder uitgelicht 
8. Verbinding kerkraad en taakvelden 
9. Vergaderfrequentie en jaarschema (vergaderingen) 
10. Kerkorde  
11. Vorming van visie & beleid  
12. ‘vrijheden’ taakgebieden met betrekking tot wijzigingsvoorstellen en beleid  
13. Werken met standaard agenda en jaarlijks terugkerende onderwerpen  

 

Tot slot is een afkortingenlijst als hoofdstuk 3 toegevoegd. 
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2 Samenvatting organisatiestructuur Gereformeerde kerk Genderen 

2.1 Doel 

Het doel van deze vernieuwde organisatie structuur is een basisstructuur die minimaal nodig is om 

invulling te geven aan de organisatievorm van de Gereformeerde kerk in Genderen binnen de 

kerkordelijke richtlijnen van de PKN. We willen hierbij inzetten op een basisstructuur die past bij de 

huidige tijd en samenstelling van de gemeente. De gave van de Geest laten werken binnen de 

gemeente en individuele talenten van gemeenteleden inzetten en laten ontwikkelen. We hebben 

hierbij 3 doelen voor ogen: 

 

1. Optimale betrokkenheid 

Vanuit een meer taakgerichte organisatie verwachten we dat gemeenteleden zich kunnen en willen 

inzetten op basis van hun vaardigheden (gave). Hierbij willen we ruimte bieden aan creativiteit en 

nieuwe vormen van gemeentewerk, zonder de huidige situatie ‘geweld’ aan te doen. De nieuwe 

vormen van gemeentewerk worden ontwikkeld binnen taakgroepen met gemeenteleden en 

ambtsdragers die zich betrokken voelen of vaardigheden beschikken die passen bij de taakgroep. 

Dit kan gezien worden als voorwaarde voor optimale betrokkenheid.  

 

2. Duidelijkheid in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

De basisstructuur geeft opnieuw duidelijkheid over wie – welke geleding / commissie – waarvoor 

verantwoordelijk is met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Ook wordt beschreven 

hoe we als gemeente omgaan met beleid- en wijzigingsvoorstellen.   

 

3. Gericht vergaderen 

De basisstructuur zorgt voor het gericht ‘bij elkaar komen’. Agenderen van de juiste 

gespreksonderwerpen op de juiste plaats (binnen de daarvoor beschikbare commissie die daar ook 

voor verantwoordelijk en bevoegd is). De huidige commissies worden daarbij ingedeeld in een 

taakgroep. We willen hiermee bereiken dat we effectief kunnen vergaderen in minder tijd; dus op 

basis van een minimale vergader frequentie. 

 

 

2.2 7 taakvelden 

Het gemeentewerk wordt onderverdeeld in 7 taakvelden. Ieder taakveld krijgt een taak-coördinator 

die als ambtsdrager de vertegenwoordiger is in en vanuit de kerkraad. Binnen de taakvelden 

werken individuele gemeenteleden, commissies en ambtsdragers samen op terrein van:  

 

2.2.1 Publicatie & communicatie 

Dit team zorgt voor de gemeente interne en -externe publicatie en communicatie vanuit overige 

taakgebieden en de kerkraad. Dit is te vergelijken met de huidige ‘nieuwsbrief redactie’, inclusief 

beheer website en sociale media. Eindredactie is onder verantwoordelijkheid van de taak-

coördinator. 

 

2.2.2 Jeugdwerk 

Team met alle jeugdleiding. Gericht op gemeentewerk voor de doelgroep t/m 25 jaar. 

De HGJV is en blijft een zelfstandig bestuurlijk orgaan (zbo) en heeft hiermee een bijzondere plek 

binnen het taakgebied van het jeugdwerk.  
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2.2.3 Eredienst 

Deze taakgroep kenmerkt zich door allerlei zaken in en rondom de eredienst. Vanuit de 

ambtsverantwoordelijkheid ligt een gedelegeerde taak bij de EreDienst Commissie die onderdeel 

uitmaakt van dit taakgebied.  

 

2.2.4 Beheer 

Het team is gericht op het beheer en onderhoud van ‘stoffelijke zaken’, zowel financieel als 

roerende en onroerende goederen. 

 

2.2.5 Vorming & Toerusting 

Binnen dit team wordt gemeentewerk georganiseerd en gefaciliteerd voor de vorming en 

ontwikkeling van geloof, individueel en als groep of gemeente. Toerusting voor alle gemeenteleden 

jong- en oud.  

 

2.2.6 Diaconaat & Zending 

De taakgroep werkt vanuit een diaconale zendingsroeping en zet zich in voor de barmhartigheid en 

gerechtigheid in de gemeente en wereldwijd. Inzamelen en delen van liefdegaven vanuit het Woord 

en vergezeld van praktische hulp / ondersteuning. 

 

2.2.7 Pastoraat 

Toerusting van de gemeente bij het vervullen van de pastorale en missionaire roeping. Faciliteren 

en voorgaan in een geestelijke omzien naar elkaar. Hiermee invulling gevend aan de zorg voor de 

gemeente als gemeenschap. 

 

 

2.3 Gave gerichte organisatie 

Met de vernieuwde organisatie structuur willen we er voor zorgen dat gemeenteleden zo dicht 

mogelijk bi hun gaven / talenten werkzaamheden in de gemeente kunnen oppakken. We zien 

steeds vaker dat mensen graag gericht bezig willen zijn, bijvoorbeeld: 

• wel pastoraal bezig willen zijn, maar niet willen vergaderen over visie en beleid; of 

andersom  

• wel actief in het zorgen voor de naaste, maar het niet zien zitten om bezig te zijn met 

technische zaken; of andersom 

• wel aan de slag willen met onderhoud van gebouw en terrein, maar het niet zien zitten om 

pastoraal bezoekwerk te doen; of andersom 

• wel aan de slag met de jeugd, maar niet zien zitten om de website te beheren; of andersom 

• en zo zijn er nog veel meer voorbeelden… 
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2.4 Kerkbestuur in 7 dimensies 

Het klinkt misschien wat zwaar ‘kerkbestuur’. Hiermee worden de verschillende groepen bedoeld, 

waarmee we de gemeente vormen. 

Zo kennen we 7 onderdelen (dimensies) 

1. Moderamen; als ‘dagelijks bestuur’  

Werken doorlopend als ‘gedelegeerde kerkraad’. Behandelen operationele zaken en 

zorgen voor een procesmatige voorbereiding van de vergaderingen van kleine kerkraad, 

grote kerkraad en de jaarlijkse gemeentevergadering. 

2. Kleine kerkraad; verbinding tussen 7 teams / taakvelden (zie onderdeel x) 

De teamleiders vertegenwoordigen de teams (als ambtsdrager) in de kerkraad. Bewaken 

en beheren hierbij de kaders uit het visie- en beleidsplan. Zorgen voor besluitvorming van 

wijzigingsvoorstellen die passen binnen de kaders van het visie- en beleidsplan. Adviseren 

over wijzigingsvoorstellen vanuit de teams (taakvelden), waarvoor een aanpassing nodig is 

van het visie- en beleidsplan.  

3. Grote kerkraad; alle ambtsdragers vormen samen de grote kerkraad. 

Naast het inhoudelijk gesprek en onderlinge bemoediging worden nieuwe ambtsdragers 

verwelkomt en worden wijzigingsvoorstellen die betrekking hebben op visie & beleid 

getoetst op besluitwaardigheid voordat de mening van de gemeente wordt opgehaald.  

4. Jaarlijkse gemeentevergadering 

Jaarlijks is er één formeel moment – de jaarvergadering - waarbij gemeenteleden input 

kunnen leveren aan het kerkbestuur. Het kerkbestuur verantwoord op informatieve wijze 

hun werkwijze van het afgelopen jaar en presenteert (eventuele) plannen voor komende 

jaren op het gebied van beheer en/of visie & beleid. Dit is niet anders dan we nu ook al 

doen. 

5. Taakvelden / teams; de 7 pijlers van het gemeentewerk 

Het gemeentewerk vindt plaats door gemeenteleden én ambtsdragers; onder leiding van 

een teamleider, die het team als ambtsdrager vertegenwoordigd in de kleine kerkraad. 

De 7 pijlers / taakvelden zijn: 

• Publicatie & communicatie  

• Jeugdwerk 

• Eredienst 

• Beheer 

• Vorming & Toerusting 

• Diaconaat & Zending 

• Pastoraat 

6. Commissies / Werkgroep / Taakcoördinatoren 

Maken onderdeel uit van één van de teams onder leiding van een teamleider 

(ambtsdrager). Binnen het organiseren van gemeenteactiviteiten werken deze groepen of 

individuele personen zelfstandig, zoals dat nu ook gaat. 

7. Gemeenteleden  

Iedereen draagt een steentje bij; ‘vrijwilligers’ binnen de gemeente die individueel werken 

als taakcoördinator, binnen een commissie of werkgroep en/of binnen het team van één (of 

meer) taakvelden. 
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2.5 Weergave (organigram) van de vernieuwde organisatie structuur 

  Grote kerkraad (GKR)

Kleine kerkraad (KKR)

Moderamen
11x per jaar 

1e week 
van de maand 
(behalve augustus)

6x per jaar 
2e week

 van de oneven 
maanden

2x per jaar

  Jaarvergadering          1x per jaar

Publicatie &  
communicatie
[Teamleider: scriba]

Jeugdwerk
[Teamleider: jeugdouderling]    

4 personen

7+ personen

Pastoraat
[Teamleider: ouderling]    

Vorming & 
Toerusting
[Teamleider: ouderling V&T]    

Beheer
[Teamleider: ouderling KRM]    

Eredienst
[Teamleider: diaken]    

Diaconaat & 
Zending
Teamleider: diaken]    

 
 

 

2.6 Samenstelling kerkraad (moderamen, kleine kerkraad en grote kerkraad) 

• Moderamen (4 personen) 

o Predikant 

o Ouderling  

o Ouderling kerkrentmeester 

o Diaken 

• Kleine kerkraad (7+ personen) 

o Moderamen 

o Teamleiders taakvelden 

• Grote kerkraad 

o Alle ambtsdragers 

De samenstelling van het moderamen en de kleine kerkraadsleden (teamleiders), inclusief 

voorzitter en scriba wordt vanuit de grote kerkraad jaarlijks gekozen/vastgesteld. 
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2.7 Schematische weergave 7 taakgebieden verder uitgelicht 

Alle bestaande commissies, werkgroepen en taakcoördinatoren worden toebedeeld aan een 

taakveld. Commissies, werkgroepen en taakcoördinatoren hebben afstemming met de teamleider 

die de verbindende factor is naar de kerkraad. 

 

 

2.8 Verbinding kerkraad en taakvelden 

De 7 teamleiders zijn de verbindende factor tussen kerkraad en actieve gemeenteleden in een 

taakveld. 

 

    

2.9 Vergaderfrequentie en jaarschema (vergaderingen) 

Moderamen, kleine kerkraad, grote kerkraad en jaarvergadering hebben een vaste 

vergaderfrequentie op jaarlijks vooraf vastgestelde momenten. Gekozen is voor een minimale 

vergaderfrequentie, waarbij de inhoudelijk gesprekken vooral door en met gemeenteleden binnen 

het taakveld plaatsvindt. 

• Moderamen: 11x per jaar; 1e week van de maand 

• Kleine kerkraad: 6x per jaar; 2e week van de oneven maanden 

• Grote kerkraad: 2x per jaar (april / oktober) + 1x per jaar kerkraadsdag (juni) 

• Jaarvergadering: 1x per jaar; 4e week april 

• Taakgroepen bepalen zelf de vergaderfrequentie en/of frequentie van contactmomenten; 

uiterlijk de 4e week van de maand volgt – indien van toepassing – input aan het 

moderamen. Voor het inbrengen van punten tijdens de kerkraadsvergadering (kleine 

kerkraad) kan dit via de teamleider aan het moderamen. 

De nieuwsbrief verschijnt maandelijks (behalve augustus).  

 

Hiermee is een jaarschema bepaald  

 

  

wk 1 wk 2 wk 3 wk 4 wk 5 wk 6 wk 7 wk 8 wk 9 wk 10 wk 11 wk 12 wk 13

moderamen

KKR

GKR

Jaarvergadering

Taakgroep (algemeen)

Taakgroep - pulbicatie

jaarschema

vergaderstructuur

januari februari maart

wk 14 wk 15 wk 16 wk 17 wk 18 wk 19 wk 20 wk 21 wk 22 wk 23 wk 24 wk 25 wk 26

moderamen

KKR

GKR

Jaarvergadering

Taakgroep (algemeen)

Taakgroep - pulbicatie

mei junijaarschema

vergaderstructuur

april
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moderamen: 11x per jaar 

KKR: 6x per jaar 

GKR: 3x per jaar (4 vergaderingen) 

jaarvergadering: 1x per jaar 

taakgroep: 11x per jaar (naar eigen inzicht) 

team publicatie & communicatie: 11x per jaar 

 

2.10 Kerkorde  

Met deze vernieuwde organisatie structuur en vergaderfrequentie voldoen we aan de eisen die door 

de kerkorde hieraan zijn gesteld. 

 

 

2.11 Vorming van visie & beleid  

Voorstellen met betrekking tot visie en beleid wordt vanuit de taakvelden – via de teamleiders – 

naar de kleine kerkraad gebracht. Hier wordt het voorbereid en ter besluitvorming in de grote 

kerkraad besproken, waarna de gemeente wordt gehoord tijdens de jaarvergadering. 

 

De kleine kerkraad verwerkt dit tot definitieve besluitvorming en bewaakt via de teamleiders dat de 

taakvelden binnen de kaders van het vastgestelde beleid (gemeente)activiteiten uitvoeren. 

 

 

2.12 ‘vrijheden’ taakgebieden met betrekking tot wijzigingsvoorstellen en beleid  

De commissies, werkgroepen en taakcoördinatoren binnen een taakgebied / taakveld zijn vrij om 

binnen de kaders van het beleidsplan (gemeente)activiteiten uit te voeren. Wijzigingsvoorstellen 

worden via de teamleider ingebracht in de kleine kerkraad. 

 

 

2.13 Werken met standaard agenda en jaarlijks terugkerende onderwerpen  

Om er voor te zorgen dat de juiste onderwerpen op de juiste plaats worden besproken zijn er 

standaard agenda’s met vaste onderwerpen voor het moderamen, kleine kerkraad, grote kerkraad 

en per taakgroep. 

wk 27 wk 28 wk 29 wk 30 wk 31 wk 32 wk 33 wk 34 wk 35 wk 36 wk 37 wk 38 wk 39

moderamen

KKR

GKR

Jaarvergadering

Taakgroep (algemeen)

Taakgroep - pulbicatie

jaarschema

vergaderstructuur

septemberjuli augustus

wk 40 wk 41 wk 42 wk 43 wk 44 wk 45 wk 46 wk 47 wk 48 wk 49 wk 50 wk 51 wk 52

moderamen

KKR

GKR

Jaarvergadering

Taakgroep (algemeen)

Taakgroep - pulbicatie

jaarschema

vergaderstructuur

decemberoktober november
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3 Afkortingenlijst   

 

AFKORTING BETEKENIS 

aug augustus 

bijv bijvoorbeeld 

C19 Commissie/werkgroep nav Covid-19 periode 

Comm Communicatie 

DB Dagelijks Bestuur 

Dia Diaconaat 

EDC EreDienst Commissie 

etc etceteria 

fte full time equivalent  

GGG Gemeente Groei Groep(en) 

GKG Gereformeerde Kerk Genderen 

GKR Grote KerkRaad 

HGJV Hervormd Gereformeerde Jongeren Vereniging 

ikv in kader van 

io in oprichting 

ism in samenspraak met 

jan januari 

JDC Jeugd Dienst Commissie 

jun juni 

KKR Kleine KerkRaad 

KO KerkOrde 

KRM KerkRentMeester 

mbt met betrekking tot 

nav naar aanleiding van 

nov november 

ntb nader te belen 

ntba nader te bepalen aantal 

oa onder andre 

obv op basis van 

oud. ouderling 

PKN Protestantse Kerk in Nederland 

Publ Pulicatie 

secr Secretaris 

TL TeamLeider 

Toe Toerusting 

tov ten opzichte van 

VBW Vakantie Bijbel Week 

voorz. voorzitter 

Vorm Vorming 

zbo zelfstandig bestuurlijk orgaan 

Zen Zending 

 


