
Wat doet een ouderling? 
 
Een ouderling maakt deel uit van de kerkenraad en is dus ambtsdrager. Een ambtsdrager wordt 
gekozen voor en bevestigd in het ambt. De bijzondere verantwoordelijkheid bestaat daaruit, dat zij/hij 
over het beleid meedenkt en dat mede bepaalt. Dat deelt zij/hij met de andere ambtsdragers. Verder 
ligt haar/zijn primaire verantwoordelijkheid op het terrein van de pastorale zorg. Deze krijgt o.a. 
gestalte in het bezoeken van gemeenteleden. In onze wijkgemeente is het zo, dat de kerkenraad in dit 
werk ondersteund wordt door wat wij ‘pastorale medewerkers' noemen.(Zie toelichting hieronder) 
 
Door hun ondersteuning kan de ouderling zich met name richten op het coördineren van het 
bezoekwerk in de haar/hem toebedeelde sectie en het bezoeken van die adressen waarvoor de 
pastorale medewerker haar/zijn hulp inroept. 
 
Voor het bezoekwerk wordt zij/hij samen met de pastorale medewerkers toegerust tijdens de avonden 
die speciaal met dit doel maandelijks worden belegd. Bij hun werk kunnen zij altijd terugvallen op de 
predikant. 
 
Verder doen ouderlingen dienst in de kerk tijdens de erediensten op zondag volgens een rooster, en 
bij rouw- en trouwdiensten. Zij wonen de vergaderingen bij van de kerkenraad (om de twee maanden) 
en eventuele meerdere vergaderingen. 
 
Samen met de predikant vormen zij het consistorie (ook wel ouderlingenberaad genoemd), waar 
onderwerpen van pastorale aard die spelen in de gemeente worden besproken. 
 
 
Wat doet een diaken? 
 
Een diaken maakt deel uit van de kerkenraad en is dus ambtsdrager. Een ambtsdrager wordt gekozen 
voor en bevestigd in het ambt. De bijzondere verantwoordelijkheid bestaat daaruit, dat zij/hij over het 
beleid meedenkt en dat mede bepaalt. Dat deelt zij/hij met de andere ambtsdragers. Verder ligt 
haar/zijn primaire verantwoordelijkheid op het terrein van het diaconaat. Diaconaat is de dienst van 
barmhartigheid en gerechtigheid waartoe de kerkelijke gemeente is geroepen.  
 
Concreet ziet dat er bij ons als volgt uit: mensen in nood, binnen en buiten de gemeente, in Nederland 
en in de wereld worden geholpen. Het is de taak van de diakenen om te onderzoeken waar deze hulp 
nodig is en hoe deze vorm te geven. De kerk steunt mensen die, om wat voor reden dan ook, niet 
goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen of aandacht verdienen: bijvoorbeeld zieken, armen en 
ouderen door middel van o.a. de voedselbank, paaskaarten voor gevangenen, een fruitmand voor 
Vliet en Burgh, een koffie ochtend, contactmiddag en kerstmaaltijd voor ouderen, een attentie op 
verjaardagen 75+, bij huwelijksjubilea, eventuele financiële bijdragen aan gezinnen met een 
minimuminkomen. 
Zie ook diaconale activiteiten>> 
 
Middels het aanbieden van de attenties op verjaardagen en bij jubilea ontstaan vaak als vanzelf 
persoonlijke kontakten. De diaken kan ervoor kiezen de ouderlingen en pastorale medewerkers in het 
bezoekwerk te ondersteunen door mensen ook meerdere malen te gaan bezoeken. Diakenen zijn dan 
ook welkom op de toerustingsavonden voor het pastoraat.  
Diakenen doen dienst tijdens de erediensten op zondag volgens een rooster, en bij trouwdiensten. Zij 
dragen zorg voor de collecten tijdens de kerkdiensten. Ook nemen zij volgens het rooster actief deel 
aan de voorbereidingen voor en de viering van het Heilig Avondmaal. 
Zij wonen de vergaderingen bij van de kerkenraad (om de twee maanden) en van de wijkdiaconie (ook 
6 x) en eventuele meerdere vergaderingen. 

http://www.oudekerkvoorburg.nl/diaconale-activiteiten/diaconaat
http://www.oudekerkvoorburg.nl/diaconale-activiteiten/diaconaat

