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Uitdagingen per taakgroep 

 

 
Onze gemeente is georganiseerd in taakgroepen. Vanuit iedere taakgroep is er ook een 

verbinding met de kerkenraad.  De taakgroepen in onze gemeente zijn: 

1. Taakgroep CVK/College van Kerkrentmeesters 

2. Taakgroep Verdieping en Ontmoeting 

3. Taakgroep JOP  

4. Taakgroep Eredienst 

5. Taakgroep Pastoraat 

6. Taakgroep Diaconaat 

7. Taakgroep ZWO 

 

Naast de uitdagingen die al zijn geschetst zijn er specifieke acties per taakgroep.  

 

1. Taakgroep CVK/College van Kerkrentmeesters 

    De Taakgroep CVK is er met het oog op het beheer van de gemeente. Zij 
    ontwikkelt in opdracht van de kerkenraad beleid voor financiën, personeel en  
    gebouwen en voert dit beleid uit.  
 



Uitdagingen en acties:  

•  Balans houden tussen jaarlijkse uitgaven en inkomsten in de begroting voor  
   de komende jaren. 

•  Waar nodig verder investeren in de gastvrijheid van het kerkgebouw. 

•  Gemeenteleden aanspreken op de verantwoordelijkheid voor hun  
   gemeentebijdrage (financieel/vrijwillige inzet), in het bijzonder jongeren en  
   nieuwe deelnemers. 

• Instellen van een werkgroep website beheer. 

• Het ontwikkelen van een digitale-communicatiestructuur waardoor het voor 
   een vrijwilligersorganisatie eenvoudiger wordt te functioneren en  
   informatiestromen eenvoudiger overdraagbaar zijn bij wisseling van  
   ambtsdragers. 
  

 

2. Taakgroep ZWO 

De taakgroep ZWO heeft als doel om (financiële en morele) steun te verlenen aan 

medemensen in nood in deze wereld. Om dit te bereiken heeft de taakgroep als activiteiten 

het informeren van de gemeente en te communiceren over de nood in de wereld. ZWO wil 

in samenwerking met de gemeente en door interessante activiteiten voor de gemeente, 

aandacht en steun verkrijgen voor haar projecten.  

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Deze drie 

begrippen zijn vaak lastig van elkaar te onderscheiden, vandaar onderstaande 

verduidelijking.  

• Zending: In de bijbel komen we op vele plaatsen oproepen tot zending tegen. Deze 

oproepen vinden we in het nieuwe testament. De zending in de wereld is veranderd 

van eenrichtingsverkeer naar wederkerigheid.  

• Werelddiaconaat: Werelddiaconaat is een onderdeel van de diaconale opdracht van 

de gemeente. Het is de diaconale taak buiten de landsgrenzen. Het is duidelijk dat er 

in de wereld veel nood is. De kerk kan en mag zich daar niet voor afsluiten. 

Barmhartigheid/ Gerechtigheid/Bevrijding zijn hierbij de belangrijke Bijbelse 

kernwoorden.  

• Ontwikkelingssamenwerking: De term ontwikkelingssamenwerking komt niet uit het 

kerkelijke begrippenkader. Het is een term die vooral vanuit de overheid gebruikt 

werd en wordt. De kerk is echter vaak een belangrijke schakel in de uitvoering 

hiervan. Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking lopen dan ook vaak door 

elkaar heen.  

De taakgroep ZWO selecteert een doel/project voor het kerkelijk jaar. Bij voorkeur een 

project waarbij gemeenteleden betrokken zijn, om het project dicht bij de gemeente te 

krijgen. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt samenwerking gezocht met professionele 

partners, zoals Kerk in Actie. Rechtstreekse communicatie met betrokkenen bij het project 

en een transparante besteding van de opbrengst van belang.    



Voor fondsenwerving worden er onder andere activiteiten georganiseerd. Daarnaast 

verzorgt ZWO de inzameling van 'De Voorhof Kerk in Actie' (voorheen MDA), onderhoudt zij 

contact met Amnesty Woudenberg en regelt zij de verzending van Paasgroeten aan 

gedetineerden.   

Acties:  

• Bepalen jaardoel en organiseren activiteiten;  

• Bijdragen aan projecten en acties die de wereld verbeteren;  

• Door communicatie en acties bijdragen aan bewustzijn van de gemeente van zending 

en werelddiaconaat. 

 

3. Taakgroep Diaconaat 

Diaconale inzet blijft groeien, ondanks een kleiner wordende kerk.  De Bijbel inspireert 

diakenen om anderen te helpen en te ondersteunen vanuit een Christelijke achtergrond, 

maar geloof of anders denken staat niet op de voorgrond. De uitdaging hiervan vindt u door 

de maatschappelijke betrokkenheid vanuit de diaconie. Door de huidige maatschappelijke en 

politieke ontwikkelingen is hulp en ondersteuning nodig voor hen die tussen wal en schip 

dreigen te raken.  

De diaconie probeert hulp te bieden aan iedereen die bij ons aanklopt, zowel aan leden van 

de Voorhof, het dorp en de omgeving, maar ook projecten in binnen- en buitenland. 

(Protestantse kerk), ook wanneer mensen buiten deze geloofsgemeenschap vallen.  

De diaconie houdt zitting in het Interkerkelijk hulpverleningsfonds (een noodfonds waar alle 

kerken en de gemeente Woudenberg bij betrokken zijn. Zij verleent financiële bijstand in die 

gevallen die niet door één of andere regeling vanuit de overheid gefinancierd kunnen 

worden. 

De diaconie is medeoprichter van de interkerkelijke diaconale hulpverlening (IDH 

Schuldhulp). Een samenwerkingsverband tussen de burgerlijke gemeenten Woudenberg, 

Scherpenzeel en Renswoude en een elftal kerken in deze gemeenten. Het doel is om de 

mensen die financieel in de problemen zijn geraakt en/of dreigen te komen, te 

ondersteunen met een coach (schuldhulpmaatje) die helpt de administratie op orde te 

krijgen en te houden.  

Aandachtspunten binnen de diaconie: 

• Elk jaar een Binnenlands Diaconaal project opzetten met aandacht voor de zwakken 

in de samenleving 

• Hulpdienst door vrijwilligers, zie De Schakel 

• Diaconale vertegenwoordiging bij de wijkteams. 

• Organiseren van Bid- en Dankdag met aandacht voor het diaconale project 

• Ondersteuning project “Samen aan Tafel”  

• Bloemendienst en het versturen van kaarten voor hen die aandacht nodig hebben 



• Vervoer van en naar de kerk voor ouderen en gehandicapten. 

• Elke maand aandacht voor de Voedselbank, zie de Schakel en de zondagsbrief 

• Collecte opbrengsten vermelden in De Schakel  

• Incidentele acties zoals: 

▪ 40-dagen voor Pasen  

▪ Acties rond kerst 

Aandachtspunten in Woudenberg: 

• Contact met de gemeente Woudenberg 

• Contact met de Kleine Schans middels bijwonen van de Algemene Leden Vergadering 

• Contact met Platform van Kerken in Woudenberg 

 

4. Taakgroep Eredienst   

De taakgroep Eredienst heeft als taak de liturgie en de kerkdiensten vorm te geven en 

samen met de predikanten hiervoor beleid te ontwikkelen, ruimte te geven voor toerusting 

en te faciliteren dat de kerkdiensten en liturgie zo goed mogelijk tot hun recht komen in de 

gemeente. 

 

Uitdagingen/acties: 

• Communicatie verbeteren via werkgroep PR en Communicatie. 

• Zorgdragen voor variatie in kunst, muziek en gedichten die een bijdrage leveren aan 

de dienst. 

• Bijdragen aan kennis en educatie van de liturgie (alle leeftijden). 

• Avondmaalsviering in Groenewoude continueren. 

• Zorgdragen voor diverse vieringen: diverse doelgroepen en kruispunten in het leven. 

• Bijzondere diensten en bijdragen van gastpredikanten regelmatig evalueren en 

regionale predikantenlijst verder uitbreiden. 

• Het boek voor voorbeden een prominentere plek geven. 

• Stimuleren van het koffie drinken als belangrijk gemeenschapsmoment. 

 

      

Hagenpreek 2020 



         

 

5. Taakgroep Verdieping en Ontmoeting  

De taakgroep Verdieping en Ontmoeting organiseert, faciliteert, verbindt en 

communiceert met het oog op de volgende taken:  

• Ontmoetingen organiseren buiten de kerkdiensten om en daarin voorzien in 

behoeften van gemeenteleden, dorpsgenoten en belangstellenden uit de regio.  

• Verdieping en vorming gestalte geven door middel van kennisoverdracht, stilte, 

reflectie en bezinning. 

• Ideeën vormen om verdieping en ontmoeting meer gestalte te geven en daarbij een 

rode draad door het seizoen aanbrengen: herkenbaarheid vanuit het jaarthema.  

•  Oecumenische samenwerking. 

• Stimuleren van interkerkelijke activiteiten in het dorp en in de regio.   

  

 

 

Aandachtspunten: 

• Geloofsgesprek. 

• Laagdrempeligheid/gastvrijheid/veiligheid voor iedereen. 

• Aandacht voor positiviteit. 

• Persoonlijk aanspreken (PR). 

• Aanbod voor alle leeftijden en de verbinding tussen generaties. 

• Bevorderen van eigenheid en pluriformiteit: iedereen is welkom. 

• Ruimte creëren voor ontmoetingsmomenten.  

  

Acties:  

1. Doorgaan met gesprekskringen. 

2. Organiseren van verschillende activiteiten met het oog op de hierboven genoemde 

aandachtspunten.  

3. De taakgroep continueren.  

4. In de gemeente en de andere taakgroepen stimuleren van ontmoeting en verdieping 

(dus minder persé zelf organiseren).  

5. Goed beeld vormen van de behoefte door middel van formele en informele 

evaluatie.  

6. Jaarlijks een thema vaststellen en uitwerken in plannen en ideeën met het oog op 

bovenstaande punten.  

7. Herkenbaarheid en zichtbaarheid vormgeven via persoonlijk contact en duidelijke 

communicatiemiddelen. 

8. Verkenning wat we doen aan toerusting voor vrijwilligers.  



9. Publiceren van het activiteitenboekje.  

 

  Bijzondere momenten 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

6. Taakgroep Pastoraat   

De taak van de taakgroep Pastoraat is: 

• Vormgeven van het pastoraat in de gemeente en haar omgeving: omzien naar elkaar 

vormgeven, mensen in nood helpen, luisterend oor, naaste zijn; 

• Coördineren en ondersteunen van de wijkteams; 

• Onderlinge uitwisseling, steun en toerusting voor de ouderlingen; 

• Samenwerking met de predikanten in het pastoraat. 

 

Uitdagingen: 

• Vanuit de identiteit die nogal veelkleurig is, kan de vraag ontstaan: mag dan alles of 

zijn er ook momenten dat pastoraal een weerwoord wordt geboden? Het is ook 

pastoraat om te spiegelen en te reflecteren of te zeggen dat iemand niet op de goede 

weg zit. 

• Missionaire focus is goed, maar de gemeenschap zelf is ook van belang. De taakgroep 

wil meehelpen aan een klimaat waarin we in de gemeente open zijn over ons geloof 

en openstaan voor de ander. Dat vraagt ook om pastoraat met respect voor de 

(geloofs)context van gemeenteleden en anderen; 

• De taakgroep wil het geloofsgesprek in de gemeente en daarbuiten stimuleren. 

Onder andere in de groothuisbezoeken; 

• Doelgroepen: Eigen benadering per wijk, afhankelijk van de samenstelling, 

groothuisbezoeken met een thema. Specifieke doelgroepen krijgen formeel bezoek, 

met daarnaast over het algemeen informeel pastoraat. 

 

Acties: 

• Actie ‘Goede buren’ uitvoeren en aanpassen op de specifieke wijken, daarna 

evalueren en verder ontwikkelen; 

• Toerusting rond pastoraat: spiegelpastoraat, informele vormen van pastoraat; 

• Actieve afstemming onderling en met predikanten via en vanuit het wijkteam; 

 

o Filmavond ‘Down to Earth 

o Dwars door de Bijbel met Koos Postumus 

o Vrijwilligersavond 

o Lekker eten met elkaar verzorg door Reinaarde 



• Inspelen op persoonlijke en pastorale situaties in kerkdiensten (taakgroep 

Eredienst) kan alleen met een pastorale antenne en door dit goed te organiseren; 

• In gesprekken en onderling vormgeven van het geloofsgesprek: het delen van de 

liefde van Christus; 

• Jongere mensen uitnodigen zich in te zetten in het pastoraat.  

 

 

 

7. Taakgroep JOP  

De Taakgroep JOP is er met het oog op de jeugd en het jeugdwerk in en rond de gemeente. 

Zij stelt als doel/missie: “In het spoor van Jezus zijn wij gemeente, waarin we jongeren 

uitdagen te groeien in geloof” met als visie: “We willen op een dynamische en creatieve 

manier een passend aanbod bieden voor elke doelgroep, waarbij een doorgaande lijn 

gewaarborgd wordt.” 

 Een doorgaande lijn in het jeugdwerk in de Protestantse Gemeente De Voorhof 

25                 

24                 

23                 

22             Meet &   

21             eat   

20                 

19                 

18           Geen     

17           Bereik     

16         Tiener-       

15         dienst 4G     

14                 

13                 

12                 

11 overstap     JOP Kinder- JOP Kids     

10       Basics neven-       

9         dienst       

8         oudsten       

7       Kinder-         

6       neven-         

5     krabbel- dienst         

4     dienst jongsten         

3   oppas             

2                 

1                 

0 dopen               

 LEREN  VIEREN  DIENEN  ONTMOETEN  
 



 
Uitdagingen en acties: 

• Een doorgaande lijn aan activiteiten aanbieden met een kleiner wordende groep 
vrijwilligers 

• Betrekken van ouders in het jeugdwerk 

• Meer breed opgezette activiteiten zoals Nacht zonder Dak 

• Communiceren met ouders en doelgroepen via de social media 

 

8. Overig  

• Geloofsgesprek in de gemeente en in de kerkenraad op de agenda plaatsen, 

stimuleren en mogelijk maken. 

• Ruimte scheppen voor evaluatie en bijsturing op een respectvolle manier; 

• Ruimte bieden voor missionair werk. Instellen nieuwe taakgroep of projectgroep; 

• Communicatie en PR verbeteren via de nieuwe werkgroep. 

 


