
 

Ideeën uit het land  
 

 

 

Ouderling 2.0: naar een nieuwe ambtsbeleving  

 

 

 

Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar 

worden in veel kerken nieuwe ambtsdragers 

bevestigd. Voor veel gemeenten blijft het 

ingewikkeld om voldoende ambtsdragers te 

vinden, met name als het gaat om 

ouderlingen. Ds. Peter Verbaan - tot 

september 2020 predikant van de Oude 

Kerk in Ermelo - inventariseerde in zijn 

gemeente praktische en principiële 

bezwaren en concludeerde: we moeten toe 

naar een nieuwe ambtsbeleving. Lees 

verder  
 

 

Thema van de week  
 

 

 

Nieuwe ambtsdragers  

 

 

 

Deze maand worden in veel gemeenten 

nieuwe ambtsdragers bevestigd. 

Ambtsdragers zijn gemeenschappelijk 

verantwoordelijk voor de opbouw van de 

gemeente in de wereld door zorg te dragen 

voor de dienst van Woord en sacramenten, 

de missionaire, diaconale en pastorale 

arbeid, de geestelijke vorming, het opzicht, 

het rentmeesterschap over de 

vermogensrechtelijke aangelegenheden en 

andere arbeid tot opbouw van de gemeente.  
 

 

Elf tips om u te ondersteunen bij deze verantwoordelijkheid  

 

Nieuwsoverzicht 

 

 

  

 

Verdieping  
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"Luister goed naar jonge mensen, en doe er wat mee!"  

 

 

 

Jeltje Anna Schuurman (32) is sinds januari 

2019 jeugdouderling bij de protestantse 

gemeente Lemelerveld. Ze wil de verbinding 

zoeken tussen jongeren en ouderen, en 

jongeren betrokken houden bij de kerk. "Ik 

hoop dat jongeren later met een warm 

gevoel terugdenken aan hun jonge jaren in 

de kerk.” Lees verder  
 

 

Nieuw  
 

 

 

 

Opleiding Kerk naar buiten 

Bent u predikant of kerkelijk werker in een 

gemeente én op zoek naar een actuele 

opleiding met grote impact op uw werk? Dan 

is de opleiding ‘Kerk naar buiten’ wat voor u! 

U ontdekt hoe u gemeenten stimuleert en 

steunt om zich missionair te verbinden met 

hun context. In het voorjaar zijn er 3 

startmodules, het verdiepingsjaar start in 

najaar 2021. Meer informatie en aanmelden  
 

 

 

 

Handreiking archiefbeheer 

Elke organisatie worstelt met het 

bijeenhouden van documenten, ook kerken. 

Wekelijks komen er vragen bij de 

dienstenorganisatie binnen over hoe het 

archiefbeheer het beste vormgegeven kan 

worden. In de nieuwe handreiking alles over 

hoe u als protestantse gemeente het beste 

kunt omgaan met uw kerkarchief. Lees meer 

en download de handreiking  
 

 

Nieuwe vacatures  
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Predikant Oud-Beijerland (24 uur) en Puttershoek-Maasdam (8 uur) | Predikant Wijk bij 

Duurstede (28 uur) | Geestelijk verzorger Wassenaar (20 uur) | Predikant Heerenveen (40 uur) | 

Predikant Nijmegen (40 uur) | Business controller Protestantse Theologische Universiteit (38 

uur) | Predikant Stolwijk (40 uur) Ambulant predikant (8-18 uur) | Predikant Marum (36 

uur) Jeugdwerker Marum | (12 uur) Kerkelijk werker Amsterdam (25 uur) 

 

Alle vacatures 

 

 

Bekijk ook: beroepingsberichten van afgelopen week  

 

 

In de media  
 

 

 

Trouw, 9 januari: PKN overweegt maatregelen na dodelijke besmettingen in zangkoor 

Trouw, 9 januari: Het verdriet van Biddinghuizen: hoe er ondanks alles toch kerkgangers 

overleden aan corona 

 

 

 

 

Veertigdagentijdkalender 2021 bestellen voor uw gemeente 

Wilt u als kerk uw gemeenteleden verrassen met de nieuwe veertigdagentijdkalender 2021? 

Vanaf twee en meer exemplaren kost de kalender 1 euro per stuk en is deze te bestellen 

via petrus.protestantsekerk.nl/kalender2021bestellen 
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Volg ons online  
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Meer dan 25.000 mensen ontvangen deze nieuwsbrief al. Ook de vrijwilligers en ambtsdragers 
in uw gemeente? Stuur hem door!  
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