Taken in de Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel / 24-09-2020
Tijdsverdeling
Predikant (Ds): fulltime
Pastoraal werker (PW): 2 dagdelen + 3 uur catechese per week.
Taak
Prediking

Ds
x

PW

Catechese
(mentorcatechese)
Groep 12-13-14
Groep 15-16-17
Methode Leer en Leef
Catechese
(18+catechese)
Belijdeniscatechese

x

x

x

x

In overleg.
Nu pastoraal werker
Nu ds. F. Hoek

Centrale sturing
pastoraat

x

x

In overleg.
Nu tijdelijk wijkouderling Arjan Ouwens.

Pastoraat

x

x

Crisispastoraat
Kraambezoek en
doopzitting
Bezoek zieken en
bejaarden in
ziekenhuizen en
verzorgingstehuizen
Begrafenissen
Huwelijksvoltrekking
Maandsluiting

x
x

x

In overleg.
- Bezoek van jongere gezinnen vooral in
geval van geboorte / huwelijksjubilea /
problemen in het gezin.
- Er wordt bewust gezocht naar
mogelijkheden om in concrete gevallen (b.v.
langdurige ziekte) de pastoraal werker in
overleg met de wijkouderlingen in te
schakelen.
-Bezoeken van 80+
-Bezoeken van 75+ tot 80(weduwen,
weduwnaars, bijzondere situaties) in
afstemming met de wijkouderlingen.
In overleg.

x

X

In overleg.

x
x
x

X

In overleg.

x

Bijbelkring

x

Koffieochtend voor
ouderen

x

x

Ouderenmiddag /
avond in oktober

x

x

Volgens rooster afwisselend met
Rozenlaankerk (gereformeerde kerk),
Hersteld Hervormde Gemeente en
Hervormde Gemeente Gouderak.
Nu tijdelijk Ad de Jong
1 x per maand
Nu tijdelijk wijkouderling Teun de Jong /
pastoraal werker
Een keer per maand, in principe derde
woensdag van de maand. Om de beurt in te
vullen.
Nu tijdelijk Ad de Jong / Wim Stougie
Pastoraal werker of predikant houdt een
meditatie.

x

Opmerkingen
Diensten in twee kerkgebouwen waar
normaliter in beide gebouwen twee diensten
worden gehouden. Dit is op dit moment twee
diensten in de Dorpskerk en alleen een
ochtenddienst in de Oosterkerk.
Eigen predikant vult per jaar ca. 70
preekbeurten in eigen gemeente.
In overleg.
Nu pastoraal werker

Pastorale berichten
kerkbode
Meditatie kerkbode

x

x

Pastores maken onderling afspraken.

x

x

Bezinningsavond HA

x

x

Volgens rooster waarin ook anderen
meedraaien.
Twee keer per jaar een weekdienst, twee
keer per jaar een bezinningsavond.
Predikanten voor weekdienst kunnen ook van
buiten komen, bezinningsavond kan ook door
kerkenraadsleden of anderen geleid worden.

