
De taak van een ambtsdrager:

Gemeente bewaren bij het heil en bij haar roeping in de wereld.

Dat betekent in ieder geval:
1. Ambtelijke tegenwoordigheid bij de kerkdienst
2. Verantwoordelijkheid dragen voor het beleid van de kerkenraad en de
Brandpuntraad, dus: deelname aan vergaderingen van (colleges van)
ambtsdragers.

Evangelisch Lutherse gemeente Amsterdam Brandpunt Zuidoost

Voor een goed functioneren van Brandpunt Zuidoost is een Brandpuntraad van
zeven leden van groot belang

1 predikant
3 ouderlingen, waaronder 1 ouderling-kerkrentmeester
3 diakenen

Taken ouderlingen: 
vergaderingen: 4x Kerkenraad, 8x Brandpuntraad
ambtelijke tegenwoordigheid in de dienst (1x per 4 á 5 weken)

Eén extra taak:
Tom van Keer Gemeenteblad, contact met partnergemeente
ouderling 2 Sociale Media
ouderling 3 kerkrentmeester, extra: vergaderingen van college van

kerkrentmeesters en vergaderingen beheerscie DNS)

Taken diakenen:
- ambtelijke tegenwoordigheid in de diensten, dienst aan de Tafel
- vergaderingen: 4x kerkenraad, 4xdiakonie, 8xbrandpuntraad

diaken 1 gemeentediaken (diaconale ondersteuning, vakantieweken)
Extra: vergaderingen van gemeentediakenen 4x

diaken 2 algemeen diaken
vergaderingen algemene diaconie 4x

diaken 3 cöordinatie van gemeenteactiviteiten
Vergaderingen algemene diakonie 4x 

één van de diakenen secretaris van de Brandpuntraad?



Rooster van aan - en aftreden
Het is belangrijk dat continuïteit wordt gewaarborgd, en dat niet iedereen tegelijk
aftreedt. Daarom een rooster waarbij iedere 2 jaar drie van de zes ambtsdragers
aftredend zijn. (Zij zijn telkens terstond als ambtsdrager herkiesbaar, voor een per
geval vast te stellen termijn van tenminste twee jaar en ten hoogste vier jaar, met
dien verstande dat zij niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren ambtsdrager
kunnen zijn).

Bijvoorbeeld:
Tom van Keer ouderling 2014-2018
Jennifer Reid? oud. kerkrentm. 2016-2020
NN ouderling 2014-2018

Yolanda Veldman diaken 2016-2020
NN diaken 2014-2018
NN diaken 2016-2020

oud-ambtsdragers:
Trees Buitenman (oud-ouderling), Janice van der Wees (oud-diaken)
Armand van Glanen Weygel (oud-ouderling) zijn bereid zich te laten inroosteren
om ambtelijk aanwezig te zijn bij kerkdiensten.

Met zes ambtsdragers en vier oud-ambtsdragers kunnen er iedere zondag 1
ouderling en 1 diaken dienst doen, en is ieder maar eens in de vijf weken aan de
beurt!

Voor diensten door de week (uitvaart, verjaardagsdienst, avondmaal bij zieke)
willen we graag op iedere oud-ambtsdrager die door de week en/of overdag
beschikbaar is, een beroep kunnen doen. Tine van Glanen Weygel is bereid dat te
coördineren.

Oud-ouderlingen:
Gretha Zaalman
Armand van Glanen Weygel *
Tine van Glanen Weygel
Trees Buitenman*
Frank Huisden
John Tower
Sylvia Blackson

Oud-diakenen
Martha Jurriaans
Hildegard Essed
Errol Toendang
Janice van der Wees*

*) = zijn bereid zich te laten inroosteren



Taken ambtsdragers

Op zondag

Taak van ouderling van dienst:

Op tijd aanwezig zijn (ten minste half uur vóór begin van de dienst)
Controleren of alles aanwezig is: Paaskaars, kaarsen, aansteekkaarsje,
collectezakken, liturgieblaadjes etc.) 
Is er opvang voor de kinderen? 
Zijn de collectanten er?
Is de organist er?
Zijn er bloemen?
Zorgen dat de dienst op tijd en in rust kan beginnen
Consistoriegebed
Welkom aan de gemeente
Predikant een hand geven (voor en na de dienst)
Na afloop van de dienst samen met predikant bij de deur staan om
gemeenteleden te groeten.

Taak van diaken van dienst
Op avondmaalszondagen:
Avondmaalszilver uit de kluis halen
Matses en wijn klaarmaken en klaarzetten in de kerkzaal

Op alle zondagen: mededelingen (tevoren goed nagaan wat er afgekondigd moet
worden)
Naar wie gaan de bloemen?
Met de collectanten de collecten tellen.

Door de week

taak ouderling gemeenteblad:
copij verzamelen, opmaken en op tijd insturen voor Gemeenteblad

taak ouderling Sociale Media:
Faceboekpagina: oproep voor de dienst op zondag, foto’s van evenementen
plaatsen

taak ouderling- Kerkrentmeester:
naast de vergaderingen van de Kerkenraad en Brandpuntraad ook naar de
vergaderingen van het College van Kerkrentmeesters.

Taak gemeentediaken:
naast de vergaderingen van de Kerkenraad en Brandpuntraad ook  naar de
vergaderingen van de gemeentediakenen. Aanvragen voor diakonale
ondersteuning en vakantieweken. Voorraadbeheer wijn en matses.

Taak coördinerend diaken:
Is verantwoordelijk voor het goed lopen van activiteiten die door gemeenteleden
worden verricht. Hij/zij onderhoudt contact met de cöordinatoren van de
verschillende activiteiten. Als er te weinig vrijwilligers zijn, vraagt hij/zij aan de
‘headhunter’ vrijwilligers te zoeken.

Taak algemene diaken:
naast de vergaderingen van de Kerkenraad en Brandpuntraad ook naar de
vergaderingen van de algemene diakonie.
De algemene diaken is tevens secretaris van de Brandpuntraad (zie bij taken
secretaris Brandpuntraad)

taken Secretaris Brandpuntraad:
- verslag maken van Brandpuntraad vergaderingen
- brieven, uitnodigingen versturen
- verzamelen van namen van overledenen en nabestaanden voor
Eeuwigheidszondag
- contactpersoon voor overleg met andere kerken en afvaardiging naar 4+2
kerken?
- vastleggen gebruik De Nieuwe Stad

Taken gemeenteleden:



Op zondag: 

Kosters: Kerkzaal in gereedheid brengen: Paaskaars, antependia, kaarsen,
geluidsinstallatie, beamer, (kinder) stoelen.
John Tower, Theo Heeringa, Sebastian Tensen, Nykeisha Blackson

Lectoren: 
lezen van de eerste twee lezingen en antwoordpsalm in de dienst:
Meridith, Trees, Dorothy, Jennfier R., Jennifer N., Janice vd W.

Collectanten:
collecteren tijdens de dienst
Micha, Maureen, Jetty

Bloemendienst:
Zorgen voor bloemen in de kerk: Anna Cruden, Dorothy Preghter, Jetti Satiman,
Maureen Hartmann, Meridith Richaards

Kinderen: 
1e zondag Hemelland Jennifer Norden
2e en 4e zondag: Kinderkerk, Jennifer Norden en Julia M.
3e zondag: Familiezondag: Jennifer Norden en ds Lieske

Fotografie: Tom van Keer, Cor

Boekentafel: 
Gretha Zaalman en Saskia van Glanen Weygel

Samenroeper vrijwilligers: (Dorothy Preghter?)
Eens in de zes weken na de dienst vrijwilligers samenroepen in kamer 3: gaat alles
goed, moet er iets bijgesteld, geregeld worden?
Rapportage per email aan Brandpuntraad 

Samenroeper nagesprek dienst: (Hildegard Essed)
eens per zes weken na de dienst voor wie dat wil bezinning op de dienst in kamer
3

Headhunter: Armand van Glanen Weygel:

Taak: Op verzoek van Brandpuntraadsleden op vrijwilligers vragen voor een
bepaalde taak. Voelsprieten uit en suggesties doen aan Brandpuntraad.



Door de week

Dienstrooster: (Jennifer Norden)
maken van een rooster: voorgangers, lectoren, organist, bloemendienst,
collectanten, kindernevendienst
Vragen van gastvoorgangers en contact met gastvoorgangers.

Kasboek: (Eurinice Uiterloo) 
- Zorgdragen voor overboeking opbrengst collectes naar KSB.
- Vergoeding onkostenbonnetjes
- Inning van bijdragen voor gemeentemaaltijd, barbecue, gemeenteuitje etc.
- Verantwoording in gemeenteblad

Pastorale werkgroep: coördinator: Gretha Zaalman
taak:    bezoeken van mensen die om bezoek vragen of bezoek nodig hebben. 

Indien nodig of gewenst predikant inschakelen.
Martha Jurriaans,
Tine van Glanen Weygel
Errol Toendang
Gretha Zaalman

Diakonale werkgroep:
taken:
Martha Juriaans
Muriël Juriaans
Eurinice Uiterloo (verjaardagskaarten)
Errol Toendang (bestuur Stap Verder)

Voorbereidingen familiezondag
ds Lieske
.....

Voorbereidingen voor Oogstfeest:
fruit inkopen, bakjes klaarmaken, kerk feestelijk aankleden, bakjes bezorgen
Martha Juriaans, Dorothy Preghter, Anna Cruden, Jetty Satiman, Eurinice Uiterloo
coördinatie: 

Voorbereiding Eeuwigheidszondag:
Moeder van Tom en Meridith (glaasjes)
Meridith en secr. BRP: lijsten met namen
ds Lieske: Uitnodigingen versturen aan families

Kerstattenties/ Kerstbroden 
Eurinice Uiterloo, Errol Toendang, John Tower, Tine van Glanen, Martha Jurriaans 
coördinator: Errol Toendang ?

Voorbereiding gemeentemaaltijd (2x per jaar):
Wat gaan we eten, welk “thema”? (Hollands, Javaans, Surinaams, Hindoestaans,
Italiaans etc.) Lijsten ophangen, werk uitzetten.
Anna Cruden, Jetty Satiman, Eurinice Uiterloo, Lindes Zaalman, Trees Buitenman.
Coördinatie: Eurinice Uiterloo, (ook bereid: Armand van Glanen Weygel)

Voorbereiding Picknick/Barbecue:
inkoop, plek reserveren, alles erheen brengen etc.
Derrick,Urvin, Errol Toendang, Theo Heeringa, John Tower,
Jetty Satiman, Eurinice Uiterloo, Mark Fernandes



Contact met andere kerken:

IN DNS
Afvaardiging naar 4+2 kerken (4x per jaar):
Vergaderingen van 4+2 kerken zijn overdag. Afvaardiging door ambtsdrager die
overdag kan en ook contactpersoon is voor de andere kerken. Anders oud-
ambtsdrager.
Overleg is tweeledig: eigenaar-kerken over gebruik van gebouw, en bespreken en
voorbereiden van gezamenlijke diensten.

Afvaardiging naar Beheerscie DNS (4x per jaar):
Beheerscie DNS gaat over het beheer van DNS. Zaken als gebruik, onderhoud,
nieuwe aanschaf komen hier aan de orde
Kerkrentmeester Jennifer Reid en Gretha Zaalman.

Een keer per jaar is er gezamenlijk overleg van eigenaar-kerken en beheerscie

In Suriname
diaken zorgt voor verzending Paaskaarsen.

Partnergemeente
Onze partnergemeente is ELK Oberhausen.
Tom is contactpersoon.

Ook de gemeente van Rossbach-Freirachdorf wil graag contact met ons
onderhouden.


