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Stappenplan ‘Naar één kerkenraad met werkgroepen’ – 20 maart 2022 - v1.1 

Een overzicht van de stappen die moeten worden doorlopen om uiteindelijk voor de zomervakantie te komen tot 

de verwezenlijking en eerste invulling van één kerkenraad en 6 werkgroepen. 

Wanneer 
gereed ? 

Stap Wat? Wie? 

        

A - Voorlopige besluitvorming  
28 maart A1 Vaststellen Stappenplan AK en WK's  

28 maart A2 Voorlopig vaststellen nieuwe ‘Plaatselijke regeling’. AK en WK's 

28 a

ar

t 

A3 
 

Benoemen kwartiermakers voor elke werkgroep. Per WK:  
- 2 kwartiermakers voor elk van hun lokale werkgroepen  

- en voor elke gemeentebrede werkgroep ook 1.  

Die werkgroepen hebben dus 2 kwartiermakers. Deze gaan de 

kaders van elke werkgroep uitwerken. Zie ook stap E. 

WK’s 

29 maart A4 Informatie en aankondiging in het kerkblad over ‘het horen van de 
gemeente’. Dit moet op uiterlijk dinsdag 29 maart, alleen dan kunnen de 
gemeenteberaden op 24 april. Kan al grotendeels worden voorbereid: 
bv. 4 pagina’s met bijdragen van de drie predikanten, organisatie- 
plaatje, welke werkgroepen komen er en wat gaan ze doen,  data van de 
gemeenteberaden, en mogelijkheid voor schriftelijk reageren. 

Beleidsc’sie 
samen de 
Kerkblad-
redactie 

        

B - Gemeente kennen en horen 
24 april B1 Gemeenteberaden gelijktijdig na de kerkdienst op 24 april (= 1 week na 

Pasen) in beide kerken tegelijk. Eerder of later kan niet i.v.m. Pasen en 
de meivakantie. 

WK's  

< 24 april B2 Communiceren website/Facebook/Afkondigingen/Nieuwsbrief AK  
        

C - Definitieve besluitvorming – 1e ronde invulling 
< 16 mei C1 Verwerken/updaten ‘Plaatselijke Regeling’ (PR) tot de eindversie Beleidsc’sie 

16 mei C2 Vaststellen nieuwe PR, ingaande op 27 juni 2022 AK en WK's 

16 mei 
 

C3 Vaststellen samenstelling en rollen (o.a. voorzitter en scriba) van de 
nieuwe Kerkenraad (2 di / 6 oud / 2 oud-KR / 6 diakenen) 

AK en WK's 

16 mei C4 Vaststellen welke ambtsdragers in welke werkgroep komen.  
Voorstel: in de lokale werkgroepen een ds. + ouderling + diaken. 

AK en WK's 

        

D - Start 1 kerkenraad op 27 juni + 2e ronde invulling 
27 juni D1 Benoemen gem. leden in werkgroepen Pastoraat en Eredienst kerkenraad 

27 juni D2 Benoemen gem. leden in gemeentebrede werkgroepen kerkenraad 

27 juni D3 Communiceren genomen besluiten (kerkblad = 30 juni) scriba 

27 juni D4 PR ter kennisneming toezenden  aan breed moderamen classis scriba 
        

E - Bemensen werkgroepen en CvD/CvK 
< 21 april 
[=inlever-
datum kb] 

E1 Uitwerken voorstel voor samenstelling ,taken, vergaderfrequentie etc. 
per werkgroep. En inventariseren welke huidige taken al zijn onder te 
brengen in een werkgroep (zie bijlage). "Wat doet/betekent deze club 
voor onze gemeente?; Wat vraagt deelname als werkgroeplid van je? 

Kwartier-
makers 

21 april E2 Wervende teksten t.b.v. mei-kerkblad voor werkgroepleden.  Beleids-csie ? 

< 27 juni E3 In overleg matchen wensen huidige ambtsdragers en vrijwilligers met 
een mogelijke rol in een werkgroep(en). 

AK en WK's  

        

E - Opstarten van de werkgroepen 
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1 sept. E1 We moeten ons de tijd gunnen om de nieuwe opzet in te vullen. 
Niet blindstaren op een 100% plaatje bij de start. 

 

 

BIJLAGE: Welke werkgroepen zijn er  

1 Eredienst Dorpskerk Het zorg dragen voor de voorbereiding en uitvoering van de wekelijkse en 
bijzondere erediensten in de Dorpskerk. 

2 Pastoraat Dorpskerk Het zorg dragen voor de organisatie en de uitvoering van de pastorale zorg 
in Santpoort. 

3 Eredienst Kruispunt Het zorg dragen voor de voorbereiding en uitvoering van de wekelijkse en 
bijzondere erediensten in het Kruispunt. 

4 Pastoraat Kruispunt Het zorg dragen voor de organisatie en de uitvoering van de pastorale zorg 
in Velserbroek. 

5 Vorming & Toerusting Het ondersteunen van de gemeente en andere geïnteresseerden, bij het 
leren en verdiepen van het geloof.  

6 Kerk naar Buiten De gemeente betrekken, activeren, inspireren en ondersteunen bij haar 
roeping als getuige naar buiten te treden. Bevorderen van de verbinding 
tussen kerk en dorp/omgeving. 

7 Kerkblad Het verzorgen van het Kerkblad voor leden en geïnteresseerden. 

8 Kerk in Actie Het ondersteunen van de gemeente en bevorderen van de missionaire - en 
wereld-diaconale projecten. 

9 Groene Kerk Het ondersteunen van de gemeente bij het bevorderen van verduurzaming 
van kerk en samenleving. 

 

 

BIJLAGE: Welke activiteiten zitten er in een werkgroep?  

Dit is een rubricering van bestaande activiteiten of commissies, naar de werkgroep waar ze naar alle 

waarschijnlijkheid het beste ‘onder vallen’. Het heeft niet de pretentie volledig te zijn.  

De werkgroepen ‘Kerkblad’, Kerk in Actie’ en ‘Groene Kerk’ zijn buiten beschouwing gelaten, hun activiteiten gaan 

onverkort door. Wel zullen ook zij in de toekomst zelfstandig beslissingen kunnen nemen en over een budget 

kunnen beschikken (zoals elke werkgroep). 

 


