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Voorwoord 
 

Deze informatiemap is bedoeld als naslagwerk voor alle ambtsdragers in de drie pastorale raden en in 

de werkgroepen. Het is aan de pastorale raden en werkgroepen zelf om deze map, daar waar nodig, uit 

te breiden met bijvoorbeeld informatie voor contactpersonen en werkgroep-leden. De organisatie van 

de pastorale raden ligt bij henzelf. Ditzelfde geldt voor de organisatie en de vergaderstructuur van de 

diverse werkgroepen.  

 

Het is de bedoeling dat deze map aan het begin van elk seizoen wordt bijgewerkt met de dan actuele 

gegevens. De diverse gremia zijn daar medeverantwoordelijk voor. Wijzigingen in de samenstelling van 

het kerkbestuur, de kerkenraad en de werkgroepen, dan wel de wens nog meer informatie op te 

nemen in deze map, kunnen worden doorgegeven aan de scriba van kerkenraad. Deze zorgt voor het 

up-to-date houden van deze informatiemap. Maar nogmaals: het is een zaak van ons allen!
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1. Organisatiemodel PG Nijverdal 
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2. Afspraken vergaderingen 
 

 

1. Agenda 

Leden van de kerkenraad en het kerkbestuur ontvangen de agenda en de vergaderstukken een week voor de 

vergadering per e-mail. U wordt verondersteld tevoren de notulen e.d. door te lezen. Hebt u vragen bij de 

notulen maakt u dan tevoren hiervan een aantekening, zodat u kunt reageren als de betreffende pagina van 

de notulen aan bod komt. Zijn er naast de genoemde punten op de agenda nog andere zaken die u besproken 

wilt hebben, dan kunt u dat melden. Deze komen dan, zo nodig, op een volgende vergadering aan de orde. 

Het agendapunt ‘Rondvraag’ is alleen bedoeld voor korte opmerkingen.  

Leest u ook de stukken als u verhinderd bent de vergadering te bezoeken. Zo blijft u op de hoogte van wat er 

speelt in de kerkenraad en het kerkbestuur. 

 

2. Afmelden 

Kunt u niet op de vergadering komen, meldt u dan even af bij de scriba. 

 

3. Handen geven 

Elke kerkelijke vergadering wordt voorafgegaan door het geven van een hand aan de aanwezigen bij 

binnenkomst. Deze ‘broeder-/zusterhand’ symboliseert dat we als broeders en zusters bij elkaar komen.   

 

4. Afronding 

Voor de sluiting van een vergadering wordt gevraagd of er iemand nog iets dwars zit met betrekking tot 

hetgeen in de desbetreffende vergadering is gedaan of gezegd, zodat dit kan worden uitgesproken en zo 

mogelijk kan worden rechtgezet.  

 

5. Opening en sluiting 

De vergaderingen worden geopend (met o.a. gebed en Bijbellezing) en ook weer afgesloten. Op de agenda 

wordt aangegeven wie de opening en sluiting verzorgt. 

 

6.   Titels 

De ‘preses’ is de voorzitter; de ‘scriba’ is de secretaris.  

 



3. Vergaderrooster/jaarplanner 
 

MODERAMEN KERKBESTUUR KERKENRAAD Bijzondere
DIACONIE

Aandachtspunten Behandelen Vergadering
 door: DB plenair DB plenair

  

SEPTEMBER

Brief actie Kerkbalans CvK

17 Kerkbalans 2020 CvK 9 18 2

preekrooster / vakantierooster 2020 ministerie/moderamen

OKTOBER Ontwerp begroting Cvk en Stg HC CvK

2 16* Kerstgroet ministerie/moderamen 14 23 7 14
 Voorbereiding herdenkingsdienst Scribae/ministerie

NOVEMBER 26 18
Afstemmingsgesprekken 

overige werknemers 
CvK  18, Toerustingsavond 25 25

DECEMBER 11** Infomap ambtsdragers actualiseren Scriba 4 2

JANUARI 7 15
15, Stamppottenbuffet met 

korte toerusting
27 6 13

FEBRUARI 18 5 17 24

 

MAART 4***   

18 25 23 30

CvK

APRIL 28 1 Kerkbestuur

  

MEI 13 Financiële stukken gereed CvK 11 18
  

JUNI   

9 3  3, Toerustingsavond 8 17 22 29
(evalueren afgelopen jaar)

Vergaderschema en Jaarplanner 2019-2020 met agendapunten Kerkenraad, Kerkbestuur, Pastorale raden, Diaconie, CvK 

PROTESTANTSE GEMEENTE NIJVERDAL

Meivakantie t/m 3 mei 2020 Nationale dodenherdenking 4 mei, Hemelvaartsdag 21 mei 2020 , 1e Paasdag 31 mei 2020

Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020, maandag 25 dec. 1e Kerstdag, maandag 1 januari Nieuwjaarsdag

Dankdag 6 november 2019, Herdenkingszondag 24 november 2019 , 1e advent 1 december 2019

Herfstvakantie19 t/m 27 oktober 2019, wintertijd 27 oktober 2019

Zomervakantie t/m 25 augustus 2019, Startzondag 22 september 2019  

Pasen 12 april 2020, Koningsdag 27 april 2020, Meivakantie 25 april t/m 3 mei 2020

Biddag 11 maart 2020, Zomertijd ingaande 27 maart 2020

CvK

Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020

Aanvang 40-dagentijd woensdag 26 februari 2020 Aswoensdag, Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari 2020

Financiële stukken

Voorbereiding Gemeentevergadering
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4. Taakomschrijving ouderling 
 

 

De ouderlingen worden volgens de Kerkorde benoemd voor een periode van 4 jaar met de 

mogelijkheid om deze periode met 1 of 2 keer 4 jaar te verlengen. 

 

Artikel 10 van de Kerkorde omschrijft het dienstwerk van de ouderlingen. 

Tot opbouw van de gemeente is aan de ouderlingen toevertrouwd: 

 de zorg voor de gemeente als gemeenschap; 

 het dragen van  medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten; 

 de ambtelijke tegenwoordigheid in  de kerkdiensten; 

 het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping 

 en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen 

en tezamen met de predikanten 

 de herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente en 

 het opzicht over de leden van de gemeente. 

 

Voor de uitvoering van de herderlijke zorg is onze gemeente verdeeld in drie pastorale raden, die 

weer zijn onderverdeeld in secties. In iedere sectie is een sectieteam verantwoordelijk voor de 

invulling van het pastorale en diaconale omzien naar elkaar in de sectie. Het sectieteam bestaat zo 

mogelijk uit een ouderling, een diaken, een coördinator en een aantal contactpersonen (CP).  

 

De ouderling is -bij voorkeur- coördinator van het team en verantwoordelijk voor de         

communicatie tussen het sectieteam, de predikant en de pastorale raad. De coördinator houdt 

overzicht over de adressen in zijn/haar sectie, krijgt daartoe een map met alle ledengegevens en 

zorgt dat de CP in zijn/haar sectie deze ook krijgen van de betreffende adressen, ook mutaties 

geeft hij/zij door aan de CP.  

 

De ouderling en/of coördinator belegt minimaal 2 keer per jaar een sectieteamvergadering. Deze 

zijn belangrijk voor de onderlinge band, communicatie en ondersteuning. De predikant zit 

tenminste één keer per jaar met het sectieteam om de tafel. 

 

De ouderlingen bezoeken de vergaderingen van de kerkenraad. In iedere pastorale raad is een 

bestuurlijke ouderling die ook de vergaderingen van het kerkbestuur bijwoont. 

 

Voor de taak als ouderling van dienst en welkomouderling zie hoofdstuk 6. 

 

Voor de taak bij” bijzondere diensten” zie hoofdstuk 7. 

 

De kerkenraad zorgt voor de mogelijkheid dat een ouderling kan deelnemen aan een 

ambtsdragercursus. 

 

De werkgroep College van Kerkrentmeesters organiseert elk jaar de actie “Kerkbalans”. Voor het 

bezorgen en ophalen van de enveloppen kan het sectieteam ingeschakeld worden. 

 

Bij het koffiedrinken na afloop van de herdenkingsdienst aan het einde van het kerkelijk jaar 

worden díe kerkenraadsleden en/of CP verwacht bij wiens adressen iemand overleden is.  
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5. Instructie contactpersonen sectieteam 
 
 

Benoeming/werving 

 Een contactpersoon meldt zichzelf of wordt gevraagd door een lid van de betreffende 

pastorale raad en benoemd door kerkenraad. 

 De benoeming is voor onbepaalde tijd. 

 

Positie 

 Een contactpersoon is geen ambtsdrager, maar bekleedt net als iedere gelovige het ambt 

der gelovigen. 

 In het bezoekwerk komt een contactpersoon wel namens de kerk. 

 Een contactpersoon maakt deel uit van een sectieteam dat binnen een wijk werkzaam is en 

werkt daarin nauw samen met de ouderling, de diaken, de coördinator en de andere 

contactpersonen. 

 

Taak en functie 

 Een contactpersoon heeft in principe niet meer dan 15 adressen. De contactpersoon heeft 

als belangrijkste taak om met de mensen op de betreffende adressen het pastorale contact 

te onderhouden vanuit de kerk. Dat contact kan op diverse manieren worden onderhouden, 

al naar gelang de gemeenteleden in de sectie daar belangstelling voor hebben. Ieder adres 

wordt tenminste één keer per jaar benaderd. In bijzondere gevallen doet de 

contactpersoon een beroep op de ouderling en/of predikant. 

 Een contactpersoon is de schakel tussen de gemeenteleden en de ouderling/predikant. 

Hij/zij is “het oog, oor en hart” van de gemeente in de sectie. De contactpersoon meldt 

blijde maar ook moeilijke en droevige situaties aan de ouderling en/of wijkpredikant. 

 Een contactpersoon zal zaken die hij/zij signaleert van diaconale aard doorgeven aan de 

diaken.  

 Een contactpersoon heeft, net als bevestigde ambtsdragers, de plicht tot geheimhouding 

van wat hem/haar wordt toevertrouwd. Geheimhouding is niet: er aan onderdoorgaan! 

Neem bij moeilijke situaties contact op met de ouderling of betrokken predikant. 

 Indien enigszins mogelijk zal een contactpersoon bij rouw- en trouwdiensten van 

gemeenteleden aanwezig zijn, bij wie hij/zij nauw betrokken is. 

 Een contactpersoon houdt het sectieteam op de hoogte van zijn/haar bezoekwerk, de 

ouderling of de coördinator belegt daartoe sectieteamvergaderingen. Deze zijn belangrijk 

voor de onderlinge band, communicatie en ondersteuning.  

 Een contactpersoon brengt post voor de betreffende gemeenteleden rond in haar/zijn 

sectie.  

 

Toerusting 

De kerkenraad zorgt voor de mogelijkheid dat een contactpersoon kan deelnemen aan een 

ambtsdragercursus en de pastorale raden zorgen voor de overige instructies ten behoeve van het 

bezoekwerk. 

 

Bloemengroet  

De contactdames en -heren kunnen volgens het onderstaande schema een presentje meenemen 

als ze op bezoek gaan in de wijk. De pastorale raad noord geeft een bloempotje met zaadjes met 

bijbehorend gedicht. Deze kunnen worden afgehaald bij scriba Henk Kamerling. 
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Bezoekschema en (bloemen)groet 2018/19 

 

huwelijk verjaardag geboorte 
nieuw 

ingekomenen 
 

zieken 

(ernstig of langdurig ziek: 5) 
overlijden 

25 
40, 

50 

60, 

65, 70 

enz. 

80+ 

   

ziekenhuis verpleeghuis thuis 

 

Predikanten 
  1  1   1 2 2 2 

Ouderling/ 

CP-coördinator 

 

a* 4* 3* 4* 

 

4* 5*   2 2 2 

Contactpersoon 

(CP) 

a 4 3 4 

 

4 5   2 2 2 

a       -  bezoek/kaartje 

1       -  bezoek 

2       -  bezoek door de predikant (overleg met ouderling/cp-coördinator en cp) 

3       -  bezoek met bloemetje of andere attentie (€ 12,50) 

4       -  idem (€ 7,50) 

5       -  bezoek met bloemetje of andere attentie (€ 7,50)         

 *      -  Als de cp-plaats vacant is doet de ouderling of cp-coördinator het bezoek dat met hetzelfde cijfer bij de cp vermeld staat. 

 

Opmerking: Bij de bloemenzaken Wispels (H.Dunantplein) en Weideman (Meijboomstraat) en bij de Wereldwinkel kan op rekening van de kerk gekocht worden; 

wel uw naam laten noteren. Andere bonnetjes kunt u declareren via het Kerkelijk Bureau bij het College van Kerkrentmeesters.                                                                                                                                                                                                                          

Als u giften ontvangt van gemeenteleden kunt u die in een envelopje in de collectezak doen. Vermeld op de envelop wel uw naam en de eventuele bestemming van 

de gift en mail dit ook naar de scriba van de pastorale raad, zodat die het kan melden in Het Kerkvenster.  
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6. Taken ouderling van dienst en welkom-ouderling 

 

Via een rooster wordt aangegeven in welk kerkgebouw en op welke tijd je dienst hebt, wie ouderling van dienst is 

en wie welkom-ouderling is. Mocht je niet kunnen, dan kun je onderling ruilen. Wanneer diensten onderling 

worden geruild, wil je dit dan doorgeven via het mailadres: liturgie@pgnijverdal.nl. 

  

Ouderling van dienst    

Als ouderling van dienst ben je voor, tijdens en direct na de dienst de eindverantwoordelijke.  Natuurlijk worden er 

taken gedelegeerd maar tegelijk is het goed om te beseffen wie er, als het nodig is, knopen doorhakt of 

aanwijzingen geeft. 

We lopen even de momenten door die van belang zijn: 

 

Voorbereiding voor de dienst 
 

 Je ontvangt per e-mail een rooster, waarop staat wanneer je ouderling van dienst bent.  

 Het is voor iedereen, ook voor jezelf, prettig als je 20 minuten van te voren aanwezig bent. 

 Bij een afkondiging van overlijden:  

Voor de dienst het aantal rozen met daarbij op de kaartjes de namen van de gemeenteleden die zijn 

overleden (volledige naam en overlijdensdatum) op de avondmaalstafel leggen.  

o Bij overlijden op zaterdag voor 18:00 uur wordt de overledene herdacht met in memoriam met een 

roos. Is een gemeentelid na 18:00 uur overleden op zaterdag, dan wordt alleen zijn naam 

afgekondigd en volgen in memoriam en roos de week daarop.  

 Bij een afkondiging van geboorte: de naam en de geboortedatum op het kaartje schrijven en deze op de 

avondmaalstafel leggen. 

 Kaartje van de bloemengroet invullen en bij de bloemen plaatsen.   

 Ligt het voorbedenboek in de hal van de kerk? Pen erbij?   

 Ontvangen van de (gast)predikant. Even met de (gast) predikant doornemen of de gang van zaken bij 

afkondiging overlijden en geboorte ook voor hem/haar duidelijk is.  

 Als er een gastpredikant is, informeren of deze verder nog vragen heeft. Bijvoorbeeld de gang van zaken 

aan het begin van de dienst. Als er avondmaal of dopen is, zal er bij een gastpredikant meer info gegeven 

moeten worden. In gewone diensten gaat het vooral om: 

o Wil de voorganger naar de (avondmaals)tafel gebracht worden of naar de preekstoel? 

o Wat moet de predikant weten over het gebruik van de geluidsinstallatie? 

o Welkom-ouderling heet de gemeente welkom en doet eventuele mededelingen aan de gemeente; 

de predikant zit dan bij de kerkenraad 

o Wanneer gaan kinderen naar de kindernevendienst en wanneer komen ze weer terug? (NB Met 

name in Het Centrum erop attenderen dat het kan voorkomen dat er geen kinderen zijn.) 

o Doel van de gaven. (Staan meestal op de beamer en de nieuwsbrief) 

 Ontvangen van eventuele gasten in de kerkenraadskamer voor de dienst: doopouders bijvoorbeeld; als de 

kerkenraad naar binnen gaat, de doopouders begeleiden naar hun plaats in de kerkzaal. Zo ook in andere 

gevallen: bruidspaar; mensen die belijdenis doen; enzovoort. Dit alles in overleg met de dienstdoende 

predikant. 

 Als er avondmaal gevierd wordt of de doop wordt bediend: overleggen wie wat doet. De diakenen hebben 

voor het avondmaal een eigen protocol. Echter: weet de gastpredikant wat van hem/haar verwacht wordt? 

Waar moet deze gaan staan e.d.   

 

Rond de kerkdienst 

 

 Zorg dat de dienst op tijd kan beginnen. Op tijd is: na de voorzang spreekt de welkom-ouderling om 

9.30/18.30 uur (of ander tijdstip waarop de dienst begint) het welkom uit en doet eventuele 

mailto:liturgie@pgnijverdal.nl
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afkondigingen. Enkele minuten voordat je, vóór de voorzang, naar binnen gaat schep je rust in de 

consistorie, zodat je in rust de dienst kunt beginnen en het consistoriegebed kunt uitspreken. In dat gebed 

bid je  om zegen voor de dienst en in het bijzonder voor allen die een taak hebben. Je kunt hiervoor ook 

een formuliergebed of een zelf uitgeschreven gebed gebruiken. Voorbeelden van gebeden staan in deze 

informatiemap (pag. 32 e.v.). 

 Na het door de welkom-ouderling aangekondigde aanvangslied breng je de voorganger naar de tafel of de 

preekstoel en geef je een handdruk. Als je het fijn of goed vindt om er iets bij te zeggen, dan kan dat 

natuurlijk (bijv.: Gods zegen!). Maar het hoeft niet. Het gaat om het symbool van de handdruk. De 

handdruk laat zien dat de kerkenraad de opdracht en de verantwoordelijkheid voor het leiden van de 

dienst toevertrouwt aan de predikant; de handdruk na afloop drukt uit dat de opdracht weer wordt 

teruggegeven aan de kerkenraad als geheel. Het is dus een misverstand om de handdruk te zien als een 

blijk van instemming. Ook als iets mocht gebeuren wat ‘volkomen fout’ is, geef je een handdruk zodat de 

bevoegdheid weer teruggegeven wordt.  

 Voorbedeboek. Dit haal je op tijdens de voorzang of eventueel tijdens het volgende lied als de gemeente 

weer zit. Je legt het op de avondmaalstafel. 

 De kindernevendienst. Meestal zal de predikant aangeven wanneer de kinderen naar de nevendienst 

kunnen gaan. Als ouderling van dienst waarschuw je tijdens het lied na de preek de leiding van de 

nevendienst (tenzij de koster dit doet. NB In Het Centrum meestal de koster). 

 Als zich ongeregeldheden voordoen: neem de leiding. Besef dat de koster hier ook alert op zal zijn, maar 

er mag geen impasse ontstaan.  

 Na het ‘amen’ van de zegen loop je naar voren en geef je de predikant een handdruk (zonder er iets bij te 

zeggen) en vervolgens ga je met de predikant naar één van de uitgangen om gemeenteleden de hand te 

kunnen geven.  

 Terug in de consistorie even wachten tot ook alle diakenen er zijn en de predikant klaar is. Ook nu zorgen 

voor een rustige sfeer. We hebben net een kerkdienst gevierd. Dan sluit je af met een kort dankgebed of 

met een lied of gebed uit het Liedboek. Ook hiervan zijn voorbeelden bijgevoegd. 

Dopen 

De gang van zaken wordt vooraf door de predikant met de ouders besproken. Zorg ervoor dat je als  ouderling 

van dienst heel tijdig aanwezig bent, zodat je samen met de predikant de doopouders kunt ontvangen en de 

laatste aanwijzingen kunt doornemen. Denk hierbij aan wie de doopkaars aansteekt. Eén van de ouders? Of een 

diaken? Dit zal in de regel door de predikant met de ouders besproken zijn. 

Na de doop worden de doopouders in de regel staande door de gemeente toegezongen (de ouderling van dienst 

geeft dit aan door als eerste te gaan staan). 

Tijdens het zingen van het lied na het dankgebed na de doop brengt de ouderling van dienst de dopeling(en) en 

aandrager(s) terug naar de zaal waarin ze ontvangen zijn. 

Na de dienst gaat de ouderling van dienst de predikant en de doopouders voor naar de plek waar zij gefeliciteerd 

kunnen worden (in overleg met de predikant; meestal is dat voorin de kerk) en  feliciteert hen c.q. wenst hen 

Gods zegen. Uiteraard feliciteren de andere ambtsdragers de doopouders ook! 

Als de predikant een andere invulling heeft, geeft hij/zij dat aan de ouderling van dienst door vóór de dienst. 

 

Hoe te handelen als voorganger niet komt 

Als vóór de zondag bekend is dat een voorganger verhinderd is, zal in overleg met de preekroostermaker 

geprobeerd worden een invaller te vinden of een andere voorziening te treffen (eventueel een preek lezen). 

 

Voor het geval een voorganger heel onverwachts niet komt, is er een (Nood-)orde van dienst (zie hoofdstuk 
12 op pagina 20)
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7. Handleiding welkom-ouderling morgen- en avonddienst 
 
Welkom heten van de gemeente en de mededelingen voor luisteraars via kerkradio of internet  

I Voorlezen voor luisteraars via de media 

Voor luisteraars via kerktelefoon/kerkradio/internet worden de mededelingen in de nieuwsbrief die vroeger werden 

afgekondigd (dus niet de zieken en de pastorale mededelingen!) 20 minuten voor aanvang van de dienst 

voorgelezen. Dit is het eerste deel van de nieuwsbrief t/m bloemengroet. Vervolgens namen voorganger, ouderling 

van dienst, organist (en lector) en eigen naam. Daarna – op dicteersnelheid - de te zingen liederen en de te 

lezen Bijbelgedeelten. Ieder lied en Bijbelgedeelte 2 x achter elkaar noemen.  

 

Zie bijlage A. 

 

II De welkom-ouderling  

1. wenst na de voorzang de gemeente een goedemorgen (met reactie gemeente);  

NB De kerkenraad gaat naar binnen als de organist begint met het voorspel voor de voorzang! 

2. heet iedereen (ook de gasten en degenen die meeluisteren via de media (kerkradio, internet en soms lokale 

radio of tv) welkom; 

2.1. als er een gastpredikant, koor, band, etc. meewerkt aan de dienst, dan ook hen welkom heten; 

3. vraagt (als er ’s avonds geen dienst is in dat kerkgebouw) of iemand de bloemen uit dat gebouw na de dienst 

namens de gemeente wil bezorgen bij…..en wijst dan iemand aan. Als niemand zich meldt: ‘dan zorgt de 

kerkenraad hiervoor’; 

4. kondigt het eerste lied (of andere eerste onderdeel van de dienst) aan; 

5. wenst allen een gezegende dienst. 

 

NB 1 Bij het aankondigen van het lied hoeft niet gezegd te worden dat we het ‘(voor zover mogelijk) staande’ zingen, 

want dat is algemeen gebruik. De kerkenraad gaat staan als voorspel afgerond is. 

NB 2 Als de naam van de ouderling van dienst en/of de organist niet in de nieuwsbrief staat of er een verkeerde naam 

in staat, dan bij het welkom  even de juiste naam/namen noemen. 

Zie bijlage B  

Bijlage A MORGEN (tekst welkom-ouderling morgendienst voor kerkradio en internet) 
 

Goedemorgen. Fijn dat u met ons verbonden bent! 
 
Voorganger in deze dienst is ds.…………………. 
Organist is ……………………. 
Ouderling van dienst is ……………………  
En mijn naam is ………………………… 

 
We zingen achtereenvolgens (ieder lied en Bijbelgedeelte 1 x herhalen op dicteersnelheid!): 

- …. 
- …. 
- …. 

De Bijbellezing(en) is (zijn):  
 

Verder zijn er de volgende mededelingen: 

 
 ………….zie nieuwsbrief t/m de bloemengroet 
 ………….ook de avonddienst noemen 

 
 
Ik wens u een gezegende dienst. 
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Bijlage B MORGEN (tekst voor welkom-ouderling bij begin morgendienst) 
 

Goedemorgen, gemeente! 

 
Van harte welkom in deze dienst. Ook de gasten die er zijn en allen die via de media met ons verbonden zijn, 
hartelijk welkom! 
 
Voorganger in deze dienst is ds. …………………  (als het een gastpredikant is eraan toevoegen: van harte welkom!) 
 

Alleen als er ’s avonds in dat kerkgebouw GEEN DIENST IS:  
Wie van u wil na de dienst namens de gemeente de bloemen bezorgen bij……  ……………………. (naam en adres, zie 
nieuwsbrief). 
Even rond kijken en wachten op reacties en vervolgens iemand aanwijzen met iets in de geest van “Fijn, dank u 
wel”.  Als er zich niemand meldt, dan zeggen: “Dan zorgt de kerkenraad daarvoor”. 
 

We zingen nu …………………… (of soms ook: We beginnen deze dienst staande en in stilte). 
 

We wensen elkaar een gezegende dienst. 
 
 

Handleiding welkom-ouderling avonddienst 
 
 
Welkom heten van de gemeente en de mededelingen voor luisteraars via kerkradio of internet  

I Voorlezen voor luisteraars via de media 

Voor luisteraars via kerktelefoon/kerkradio/internet worden de mededelingen in de nieuwsbrief die vroeger werden 

afgekondigd (dus niet de zieken en de pastorale mededelingen!) 20 minuten voor  aanvang van de dienst 

voorgelezen. Dit is het eerste deel van de nieuwsbrief t/m bloemengroet. Vervolgens namen voorganger, ouderling 

van dienst, organist (en lector) en eigen naam. Daarna – op dicteersnelheid - de te zingen liederen en de te 

lezen Bijbelgedeelten. Ieder lied en Bijbelgedeelte 2 x achter elkaar noemen.  

 

Zie bijlage A 

II De welkom-ouderling  

6. wenst na de voorzang de gemeente een goedenavond (met reactie gemeente);  

NB De kerkenraad gaat naar binnen als de organist begint met het voorspel voor de voorzang! 

7. heet iedereen (ook de gasten en degenen die meeluisteren via de media (kerkradio, internet en soms lokale 

radio of tv welkom; 

7.1. als er een gastpredikant, koor, band, etc. meewerkt aan de dienst, dan ook hen welkom heten; 

8. vraagt of iemand de bloemen uit de kerk na de dienst namens de gemeente wil bezorgen bij…..en wijst dan 

iemand aan. Als niemand zich meldt: ‘dan zorgt de kerkenraad hiervoor’; 

9. kondigt het eerste lied (of andere eerste onderdeel van de dienst) aan; 

10. wenst allen een gezegende dienst 

Zie bijlage B 

 

NB 1 Bij het aankondigen van het lied hoeft niet gezegd te worden dat we het ‘(voor zover mogelijk) staande’ zingen, 

want dat is algemeen gebruik. De kerkenraad gaat staan als voorspel afgerond is. 

NB 2 Als de naam van de ouderling van dienst  en/of de organist niet in de nieuwsbrief staat of er een verkeerde 

naam in staat, dan bij het welkom  even de juiste naam/namen noemen. 
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Bijlage A AVOND 
 

Goedenavond. Fijn dat u met ons verbonden bent! 

 
Voorganger in deze dienst is ds.…………………. 
Organist is ……………………. 
Ouderling van dienst is ……………………  
En mijn naam is ………………………… 
 

We zingen achtereenvolgens (ieder lied en Bijbelgedeelte 1 x herhalen op dicteersnelheid!): 
- …. 
- …. 
- …. 

De Bijbellezing(en) is (zijn):  
 
Verder zijn er de volgende mededelingen: 

 
 ………….zie nieuwsbrief t/m de bloemengroet  

 
Ik wens u een gezegende dienst. 
 
 
 

Bijlage B AVOND 
 
Goedenavond, gemeente! 
 
Van harte welkom in deze dienst. Ook de gasten die er zijn en allen die via de media met ons verbonden zijn, 
hartelijk welkom! 

 
Voorganger in deze dienst is ds. …………………  (als het een gastpredikant is eraan toevoegen: van harte welkom!) 

 
NB  
Eventueel spreekt u ook onderstaande woorden uit. (Dit geldt ALLEEN als er overledenen zijn die NIET in 
de nieuwsbrief staan en WEL in de morgendienst zijn herdacht (zie eventuele pastorale mededelingen 
in de consistorie) en/of bij overleden gemeenteleden van de VEG. NB NIET  de namen noemen van 

degenen die in de nieuwsbrief staan! 
  
In de morgendienst van de Protestantse Gemeente is stil gestaan bij het overlijden van degene(n) die in de 
nieuwsbrief staat (staan) alsmede bij het overlijden van ……………………………………  
 
(En) in de Vrije Evangelische Gemeente is vanmorgen stilgestaan bij het overlijden van……………………………… 
 

 
Zoals in de nieuwsbrief staat gaan de bloemen naar ………………..   Wie van u wil ze straks namens de gemeente 

bezorgen? 
Even rond kijken en wachten op reacties en vervolgens iemand aanwijzen met iets in de geest van “Fijn, dank u 
wel”.  Als er zich niemand meldt, dan zeggen: “Dan zorgt de kerkenraad daarvoor”. 
 

We zingen nu …………………… (of, soms ook: We beginnen deze dienst staande en in stilte). 
 
We wensen elkaar een gezegende dienst. 
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8. Taak ouderlingen bij “bijzondere diensten” 
 

 

Huwelijk 

1. De dominee brengt u op de hoogte van de huwelijksdienst. Bij verhindering zorgt u zelf voor vervanging. U 

nodigt de sectiediaken en contactpersoon uit voor deze dienst. 

2. Zo’n 20 minuten voor de dienst wordt u in de consistorie verwacht. 

3. Verdere gang van zaken in overleg met de predikant die afspraken met het bruidspaar heeft gemaakt. Het 

zou als volgt kunnen: 

4. U bidt het consistoriegebed. De koster geeft aan wanneer u met de kerkenraad het bruidspaar voorgaat de 

kerk in. (NB Kan ook zijn dat eerst het consistoriegebed gebeden wordt en dat de predikant en 

kerkenraadsleden daarna het bruidspaar opwachten bij de ingang.) 

5. Eventueel overhandigt u de huwelijksbijbel als cadeau van de gemeente aan het bruidspaar. 

6. Na de zegen wordt – afhankelijk van de gemaakte afspraken - samen met het bruidspaar en genodigden 

de huwelijksdienst in de consistorie afgesloten. U bidt het consistoriegebed. 

7. U gaat het bruidspaar en familie voor naar de hal van de kerk. 

 

 

Begrafenis en Crematie   

1. De dominee brengt u telefonisch op de hoogte van de rouwdienst. Bij verhindering zorgt u zelf voor 

vervanging. U nodigt de sectiediaken en contactpersoon uit voor deze dienst. (Een rouwdienst hoeft in 

wezen geen ambtelijk geleide dienst (dienst die onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad valt) te 

zijn. Daarom kan, indien deze dat op prijs stelt, ook de contactpersoon de kerk vertegenwoordigen in de 

dienst. Hem/haar zal dit als eerste worden gevraagd zonder dat hij/zij zich daartoe verplicht voelt. 

2. Zo’n 20 minuten voor de dienst wachten dominee, ouderling, diaken en evt. contactpersoon elkaar op in 

de consistorie van de kerk of in de hal van het Uitvaartcentrum. Samen condoleren zij de familie. (NB 

Afhankelijk van de afspraken die in de pastorale raad gemaakt zijn kan het zijn dat de aanwezig 

kerkenraadsleden met predikant en contactpersoon voor de dienst met een ‘consistoriegebed’ beginnen.) 

3. Na het sein van de uitvaartleider gaat u de kerkenraad voor de kerkzaal in. Afhankelijk van hoe het 

geregeld is, blijft u bij de kist even eerbiedig staan en loopt u met de dominee naar de kansel/lezenaar en 

vervolgens geeft u de dominee een hand. 

4. Aan het eind van de dienst in de kerkzaal of bij het graf, geeft u de dominee weer de hand en gaat u terug  

naar uw plaats. De uitvaartleider neemt het dan over. 

5. (Naar en) op de begraafplaats loopt de kerkenraad achter de naaste familie. 

6. Bij de koffiemaaltijd na de begrafenis kunt u gevraagd worden om dit samenzijn te openen of te sluiten 

met een gedicht/Bijbellezing/gebed. 

 
NB  

De predikant kan op verzoek van bruidspaar/familie andere afspraken maken. Hij/zij zal deze tijdig aan de 

aanwezige ambtsdragers doorgeven.
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 9. Taakomschrijving diaken 

 

 
 Het dienstwerk van de diakenen is verwoord in de “plaatselijke regeling”. 

 

 Werkzaamheden die hieruit voortvloeien, worden in de diaconale vergaderingen in onderling overleg 

geregeld. 

 

 Werkzaamheden die zijn toegespitst op de secties worden in het sectieoverleg verdeeld. 

 

 De sectiediaken zal waar mogelijk aanwezig zijn bij huwelijksdiensten en hier de collecte verzorgen. 

 

 De sectiediaken zal waar mogelijk aanwezig zijn bij rouwdiensten en na ongeveer zes weken een bezoek 

brengen bij de directe nabestaanden van de overledene om aandacht te besteden aan de eventueel 

wenselijke nazorg (financieel en/of administratief). 

 
 Binnen de diaconie is er een lijst van diakenen die dienst kunnen doen bij verhindering van de 

sectiediaken. 

 

 De diaconie is medeverantwoordelijk voor de bloemen in de kerk en de (eventuele) bezorging op de 

daarvoor aangegeven adressen als zich geen gemeentelid heeft gemeld op verzoek van de welkom-

ouderling. 

 

 De mogelijkheid tot het beluisteren van een dienst via de media en de daarmee verband houdende 

werkzaamheden valt ook onder de verantwoording van de diaconie. 
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10. Informatie van de diaconie t.b.v. het pastoraat 

 

Een dienstdoende ouderling kan voor de dienst in de consistorie worden gevraagd te helpen bij het 

collecteren. Nadere afspraken hierover worden ter plekke gemaakt. 

 

Ten behoeve van de zondagse kerkgang kan de diaconie vervoer regelen voor bejaarden die anders niet 

(meer) in staat zijn de kerk te bezoeken. 

 

De diaconie kan bemiddelen in deelname aan zorgvakanties op Nieuw Hydepark in Doorn (voorhaan F.D. 

Roosevelthuis) voor onder andere alleenstaanden en ouderen. 

 

Voor gemeenteleden, die om welke reden dan ook de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, bestaat de 

mogelijkheid om thuis avondmaal te vieren. Hiervoor is een koffertje met de nodige attributen 

beschikbaar. Opgave bij de koster. ’s Zaterdags voorafgaande aan de avondmaalzondag kunt u het 

gevulde koffertje om 5 uur in de keuken afhalen; de diakenen zijn dan met de voorbereidingen voor het 

avondmaal bezig. 

 

Ouderlingen dienen ten behoeve van de diaconie bij een huisbezoek alert te zijn op mogelijke 

probleemsituaties zoals: 

 langdurige werkloosheid, dus een beperkt inkomen; 

 (langdurige) ziekte die veel kosten met zich meebrengt; 

 echtscheiding; 

 niet de weg weten bij de sociale dienst of andere instanties; 

 vervoersproblemen. 

 

Als dit soort problemen door ouderlingen wordt aangetroffen of vermoed, kunnen zij contact opnemen met 

de wijkdiaken. Voor het goed uitoefenen van de diaconale taak is de diaken vooral afhankelijk van de 

informatie en signalen die de ouderlingen doorgeven. 
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11. Visie 

 
In het beleidsplan Protestantse Gemeente Nijverdal 2015-2019 wordt de volgende belijdenis uitgesproken: “dat 

we als gemeente belijden dat Jezus de Christus is, Gods Zoon, de gekruisigde en opgestane Heer, onze Verlosser. 

Hem willen wij volgen in ons spreken en handelen, in heel ons doen en laten.”   

De PG Nijverdal wil een open en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn, verenigd rond het Woord van God, dat 

werkelijkheid geworden is in Jezus Christus. Door dat levende woord zijn we geraakt, in beweging gezet en zoeken 

we naar wegen om geloof en samenleven met elkaar te verbinden en in onze tijd relevant en aansprekend te 

maken. Voor onszelf en voor anderen.  

Geloven is ten diepste een persoonlijke zaak, maar om dat geloof inhoud te geven en te kunnen ontwikkelen 

hebben we elkaar nodig. Dat betekent dat het belangrijk is om elkaar te ontmoeten in de zondagse vieringen en 

daar met elkaar te luisteren, te zingen, te bidden en de gemeenschap van het geloof te vieren.  

Maar dat betekent net zo goed dat we in allerlei kleinere verbanden oog hebben voor elkaar, samen actief zijn op 

welke manier dan ook, ons met elkaar bezinnen, maar ook vrijmoedig naar buiten treden en in de maatschappij 

relevant zijn.   

 

Concreet willen we ons richten op een zevental aandachtspunten  

 We zien de zondagse eredienst als wezenlijk om de vreugde van het geloof met elkaar te vieren. Daarin is 

ruimte voor verschillende belevingen. Dat betekent dat diensten inhoudelijk en liturgisch verschillen. (Het 

is bijvoorbeeld denkbaar dat we in plaats van twee morgendiensten en een avonddienst op een zondag 

meerdere verschillende diensten beleggen, gedragen door verschillende groepen uit de gemeente.) 

Gemeenschap delen we met elkaar ondanks of misschien juist wel dankzij verschillen. Essentieel is hier 

ons steeds weer te bezinnen op wie we als gemeente van Jezus Christus in wezen zijn en daaraan ook de 

invulling van erediensten te toetsen.  

 We willen ons in allerlei verbanden blijvend bezinnen op onze identiteit. Wie zijn we, wat geloven we en 

wat betekent dat? Het individuele geloofsgesprek, maar ook leerhuis en studiekringen zien we als 

belangrijke instrumenten om te groeien in geloof, van elkaar te leren en elkaar te stimuleren. Maar ook 

maaltijden of andere ontmoetingsplekken en –momenten kunnen ons stimuleren om met elkaar te zoeken 

naar wat we gemeenschappelijk hebben.  

 Het doorgeven van de christelijke geloofstraditie is niet meer vanzelfsprekend. We willen met elkaar 

zoeken naar en ruimte geven aan nieuwe vormen, die aansluiten op de vragen van deze tijd en die 

relevant zijn voor een opgroeiende volgende generatie. Dat vereist specifieke aandacht voor kinderen, 

jongeren, jonge gezinnen, maar ook voor 40-plussers. Dat we daarbij de waardevolle ervaring en inbreng 

van vorige generaties gebruiken en oude vormen niet loslaten omdat ze oud zijn, is vanzelfsprekend.  

 Geloven en leven kunnen niet los van elkaar gezien worden. Dat betekent dat we stelling nemen en actief 

zijn in de maatschappij waar we deel van uitmaken. In onze opstelling naar de maatschappij laten we ons 

leiden door het optreden van Jezus.  

 Openheid en gastvrijheid moeten onze geloofsgemeenschap kenmerken. Dat betekent aandacht en ruimte 

voor nieuwkomers en hun opvattingen en gewoonten. Maar evenzeer willen we, zonder onze eigen 

identiteit op te geven, openheid en gastvrijheid ten toon spreiden naar andere kerkgemeenschappen en 

andere religies. Oecumenische samenwerking is voor onze geloofsgemeenschap vanzelfsprekend.  

 Pastoraat moeten we in zoverre organiseren, dat we proberen te voorkomen dat er mensen buiten de boot 

vallen. Dat vraagt om zoeken naar de balans tussen vraag en beschikbare menskracht. Maar pastoraat 

moet vooral ook het onlosmakelijke gevolg zijn van bestaande contacten in allerlei kleinere verbanden. 

Idealiter is pastoraat een vanzelfsprekende aandacht en zorg voor elkaar, met respect voor persoonlijke 

opvattingen. Een werkmodel met pastoraat in drie schillen lijkt kansrijk (schil 1: gemeenteleden onderling, 

schil 2: pastorale teams en schil 3: professionals als predikanten en pastoraal werkers).  

 Diaconaat zien we als essentieel onderdeel van onze geloofsgemeenschap. De kwaliteit van onze huidige 

concrete ondersteuning en dienstverlening zowel binnen onze eigen gemeenschap als naar de lokale en 

bredere samenleving willen we koesteren en waar mogelijk nog versterken.                                                       
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12. (Nood-) Orde van dienst 
 

Bij plotselinge afwezigheid van een predikant 

Bij de afkondigingen wordt vermeld dat duidelijk is geworden dat de predikant die in deze dienst zou 

voorgaan plotseling (reden:….) is verhinderd te komen. Om deze reden zullen we een kort samenzijn 

hebben met elkaar waarin we een paar liederen zingen, een Bijbelgedeelte lezen en bidden.  

De ouderling van dienst zal leiding geven aan ons samenzijn. 

 

(genoemde ambtsdrager krijgt een hand) 

Mogelijk uit te spreken teksten staan schuin gedrukt 

 

* Zingen (het eerste lied – intochtslied - dat voor deze dienst was opgegeven) 

We beginnen dit samenzijn met staande te zingen Psalm/Lied ……… 

 

* Aanvangswoord 

Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt, 

die trouw blijft in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. 

 

* Groet (zonder handgebaar) 

Genade en vrede voor u van God de Vader  

en Jezus Christus, zijn Zoon en onze Heer. 

(Amen) 

 

(allen gaan zitten) 

 

* Zingen (eerste Psalm/Lied dat was opgegeven) 

We zingen nu 

 

* Gebed  (voorbeeld) 

Laten we bidden. 

 

Goede God, 

U hebt ons uitgenodigd 

bij U te komen. 

U kent ons 

en weet ook waarom wij vanmorgen 

slechts een kort moment bij elkaar zijn. 

We bidden U: 

geef dat ook dit korte samenzijn 

goed mag zijn. 

Wees daarom met uw Geest, uw Kracht in ons midden. 

Amen. 

 

* Lezing (de lezing/lezingen die voor deze dienst was/waren opgegeven) 

We lezen samen ……… en na de lezing(en) volgt er een korte stilte ter overdenking. 

 

[lezing van Bijbelgedeelte(n)] 

 

* Stilte (twee of drie minuten lijkt lang, maar is ter overdenking echt niet lang) 

 



Informatiemap ambtsdragers PG Nijverdal  20 versie juni 2019 

 

* Zingen (het/een lied dat was opgegeven om te zingen na de lezing/lezingen) 

We zingen nu ………… 

 

* Gebed 

Laten we God danken en Hem bidden. De gebeden sluiten we af met het gezamenlijk bidden van het Onze 

Vader. 

 

Trouwe God, 

we danken U dat U er altijd bent, 

nu en ook in de week die voor ons ligt. 

We danken U dat U ons kent en ziet, 

dat U van ons houdt, 

een liefde die in Jezus, uw Zoon, overduidelijk werd. 

We bidden U 

voor de wereld: wees met haar en laat haar niet omkomen in ellende en geweld. 

We bidden U 

voor uw kerk: geef dat zij op een waardige manier uw naam mag uitdragen. 

We bidden U 

voor ons, zoals we bij elkaar zijn – hier en bij de kerktelefoon -: ga met ons mee, help ons er te zijn voor 

elkaar, bemoedig ons door uw woorden en door ons omzien naar elkaar. 

We bidden U voor hen die hier vanmorgen niet konden zijn. 

  

[in het bijzonder …………………… (kan eventueel naam predikant genoemd worden en de situatie waarin 

hij/zij zich bevindt)] 

  

Ga met ons mee. 

Dat bidden we U in naam van Jezus, die ons leerde bidden: 

Onze Vader die in de hemel zijt, 

uw Naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht  

en de heerlijkheid  

in eeuwigheid. 

Amen. 

 

* Collecte 

 

* Slotlied (het laatste van de opgegeven liederen voor deze dienst) 

We zingen staande ons slotlied: Psalm/Lied ………… en na de zegen zingen we driemaal het ‘Amen’. 

 

* Zegen (zonder handgebaar) 

Gaat heen in de vrede van de Heer. 
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De genade van onze Heer Jezus Christus 

en de liefde van God 

en de gemeenschap van de heilige Geest 

zij met ons allen. 

 

* Amen (wordt op de bekende wijze gezongen) 

 

(de ambtsdrager die leiding gaf krijgt een hand en vervolgens verlaat de kerkenraad de kerkzaal) 

 

 

 

(Nood-)Orde van dienst 

 

Bij onvoorziene omstandigheden waardoor de kerkdienst moet worden afgebroken. 

 

(de predikant / één van de dienstdoende ambtsdragers neemt het woord) 

Mogelijk uit te spreken teksten staan schuin gedrukt 

 

We zijn geschrokken door wat er is gebeurd. 

Er is onzekerheid. 

De dienst voortzetten alsof er niets is gebeurd kan niet. En zou ook niet goed zijn. 

En daarom stel ik u voor de dienst te beëindigen met gebed, een lied en de zegen van God. 

 

* Gebed 

Laten we bidden. 

 

Trouwe God, 

we voelen ons overvallen  

door wat er hier zo plotseling is gebeurd. 

Allerlei gevoelens van onzekerheid  

gaan door ons heen. 

We bidden U voor ……… (naam) 

die …………… 

en voor allen die bij hem/haar horen. 

Wees hen nabij, 

nu, vandaag, en in de tijd die komt. 

Ga ook met ons mee 

nu wij de kerk verlaten  

op weg naar onze huizen. 

Wees aanwezig, overal en altijd. 

Dat bidden we U  

in naam van Jezus, uw Zoon en onze Heer. 

Amen. 

 

* Zingen:  

We zingen staande Lied (een van de opgegeven liederen) 

en na de zegen zingen we driemaal het ‘Amen’. 
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* Zegen (ouderling/diaken: zonder handgebaar) 

Gaat heen in de vrede van de Heer. 

 

De genade van onze Heer Jezus Christus 

en de liefde van God 

en de gemeenschap van de heilige Geest 

zij met ons allen. 

 

* Amen (wordt op de bekende wijze gezongen) 

(de predikant/ambtsdrager die leiding gaf krijgt een hand en vervolgens verlaat de kerkenraad de 

kerkzaal) 
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13. Protocol bevestiging ambtsdragers 

 

1. De datum van de bevestigingsdienst wordt vastgesteld door de preekvoorziener. Deze dienst vindt in de 

regel plaats in de maand september. 

2. De scribae van de pastorale raden geven de namen van af- en aantredende ambtsdragers en 

contactpersonen ongeveer 6 weken voor de bevestigingsdienst door aan de scriba van de kerkenraad. 

Hierbij moet goed worden geverifieerd of de aantredende ambtsdragers voor het eerst worden bevestigd 

of dat het om een herbevestiging gaat. 

3. De scriba van kerkenraad zorgt voor publicatie in het kerkblad en voor de afkondiging in de nieuwsbrief 

van de namen van de te bevestigen ambtsdragers op de 2 zondagen voorafgaand aan de 

bevestigingsdienst. Bovendien zorgt de scriba ervoor dat de predikant die voorgaat in de 

bevestigingsdienst een correcte lijst heeft 

4. Twee weken voor de bevestigingsdienst wordt er een voorbereidingsavond gehouden in Het Centrum 

onder leiding van de dienstdoende predikant (datum en tijdstip vast te stellen in overleg met betreffende 

predikant). Hiertoe worden de nieuwe ambtsdragers en contactpersonen ruim van tevoren uitgenodigd per 

brief. Tijdens deze voorbereidingsavond bespreekt de predikant de gang van zaken tijdens de dienst en 

geeft hij praktische informatie over het kerkenwerk en bezoekwerk.  

5. Deze brief wordt aangeleverd door de scriba en wordt via de scribae van de pastorale raden verspreid.  

6. Als bijlage bij de brief wordt zo mogelijk meegezonden een orde van dienst voor de bevestigingsdienst. 

7. De aftredende ambtsdragers en contactpersonen krijgen een aparte brief (ook aangeleverd door scriba 

kerkenraad) waarin zij worden uitgenodigd de bevestigingsdienst bij te wonen. Men wordt verzocht zich bij 

verhindering (desgewenst via de scriba van de betreffende pastorale raad) af te melden bij de predikant 

en/of scriba kerkenraad. 

8. In de brieven wordt uitgelegd waar men zich voorafgaand aan de dienst moet melden. 

9. Scriba van de kerkenraad zorgt voor de diverse presentielijsten (per functie) en voor het neerleggen 

hiervan op de juiste plaatsen (+ pennen!). Voor de dienst worden de lijsten verzameld en aan de 

predikant overhandigd, zodat deze op de hoogte is van eventuele afwezigen. 

10. Scriba van de kerkenraad zorgt er in de week voorafgaand aan de bevestigingsdienst voor dat er 

boeketten bloemen worden besteld voor alle aftredenden (à € 15,00). De bloemist bezorgt deze bloemen 

op verzoek op zaterdagmiddag zelf in het Spectrum, dan wel Het Centrum. E.e.a. in overleg met de 

koster. 

11. Scriba van de kerkenraad zorgt voor etiketten met de namen van de aftredenden. Deze kunnen 

zondagmorgen voor de dienst op de boeketten bloemen worden geplakt. Na afloop van de dienst worden 

de bloemen door de scribae van de pastorale raden aan de aftredenden overhandigd. 

12. Gang van zaken tijdens de dienst: Allereerst worden in de dienst de aftredenden bedankt: de namen van 

de aftredende contactpersonen (zittend in de kerk) worden voorgelezen; de aftredende ambtsdragers 

(zittend achter de ouderlingen) worden verzocht op te staan en zij worden toegesproken. Vervolgens 

worden de nieuwe contactpersonen en werkgroep-leden bij name genoemd. Hierna worden ook de nieuwe 

ambtsdragers bij name genoemd en worden zij verzocht naar voren te komen. Het formulier wordt 

voorgelezen. Ieder geeft persoonlijk antwoord op de gestelde vragen en zij worden knielend gezegend 

(indien zij voor het eerst ambtsdrager zijn, anders volgt een herbevestiging.  

13. Na de bevestigingsdienst is er gelegenheid om de aftredenden een hand te geven / te bedanken en de 

nieuw bevestigde ambtsdragers en contactpersonen een hand te geven / sterkte/zegen te wensen bij hun 

nieuwe taak. 
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14. Protocol nieuw-ingekomenen 
 

We onderscheiden:  

a. nieuw ingekomen van elders; en  

b. verhuizingen binnen de kerkelijke gemeente. 

 

Primair achten wij beide situaties het aandachtsgebied voor de pastorale raden, secundair voor diaconie en anderen. 

a. Nieuw ingekomenen van elders.  

Via de wekelijkse mutatiebrief van het kerkelijk bureau ontvangen de scriba’s van de pastorale raden bericht van 

nieuw ingekomenen. Met deze frequentie en relatief geringe aantallen is het versturen van een welkombrief door 

deze scribae geen zware opgave. Daarnaast hebben zij korte lijnen met de predikanten, ouderlingen en pastorale 

contactpersonen, zodat eventuele bijzonderheden snel en eenvoudig communiceerbaar zijn. 

Na verzending van deze welkombrief wordt de nieuw ingekomene bezocht door sectie-ouderling of contactpersoon; 

persoonlijk welkom geheten met bloemetje of ander presentje, zoals van de Wereldwinkel. 

In de welkombrief wordt vermeld: wijk en sectie, naam predikant, ouderling of contactpersoon, met 

telefoonnummer en mailadres, zie hoofdstuk 16. 

b. Komt men in de wijk te wonen, maar is men daarvoor ook woonachtig binnen gebied PGN, dan alleen via de 

wekelijkse mutaties aan de wijkscriba, deze doet een melding aan de betreffende ouderling of pastoraal 

contactpersoon. Een welkombrief zou ook kunnen, maar dan alleen het eerste deel (een verkorte versie 

dus). 
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15. Protocol Verhuizingen 
 

1. De algemene regel is: als gemeenteleden binnen onze kerkelijke gemeente verhuizen, vallen ze 

onder de pastorale zorg van de pastorale raad waarin hun nieuwe adres bij de kerkelijke 

administratie bekend is. 

2. Verzorgingshuis De Hoge Es valt onder wijk Zuid. 

3. Verzorgingshuis De Parallel valt onder wijk Noord. 

4. De gemeenteleden die verhuizen naar de verpleegafdeling van De Hoge Es of De Parallel 

blijven vallen onder de pastorale zorg van de wijk en sectie waarin zij het laatst hebben 

gewoond. 

5. Verzorgingshuis De Blenke,  Verpleegafdeling Duivecate (bij De Blenke) en verpleeghuis 

Krönnenzommer vallen onder de kerkelijke gemeente Hellendoorn. De gemeenteleden die 

daarheen verhuizen worden door de landelijke ledenadministratie automatisch overgeschreven 

naar de kerk van Hellendoorn, maar ze worden vervolgens door het kerkelijk bureau van 

Hellendoorn weer als voorkeurlid naar onze kerk overgeschreven (De Blenke onder N-09). Men 

blijft dus lid van de Prot.Gemeente Nijverdal en de gemeente- of familieleden hoeven hiervoor 

geen verzoek in te dienen.  

6. De Kruidenwijk valt onder de kerkelijke gemeente Hellendoorn/De Schaapskooi. 

Gemeenteleden die daarheen verhuizen, worden door de landelijke ledenadministratie 

automatisch overgeschreven naar de Prot.Gemeente Hellendoorn. Als zij lid willen blijven van 

onze kerk moeten ze dit zelf kenbaar maken aan ons kerkelijk bureau (het kan eventueel ook 

gemeld worden bij het kerkelijk bureau van de Prot.Gemeente Hellendoorn). Een telefoontje of 

mailtje* is hiervoor voldoende. Zij worden dan voorkeurleden en vallen onder de pastorale zorg 

van wijk Noord. 

7. De Heemtuin valt onder de Prot.Gemeente Nijverdal. Gemeenteleden die daarheen verhuizen, 

hoeven dus geen actie te ondernemen; zij blijven gewoon lid van onze kerk. 

8. Gemeenteleden die verhuizen naar een verzorgingshuis buiten Nijverdal/Hellendoorn (dus 

Wierden, Rijssen, Almelo, Den Ham) worden door de landelijke ledenadministratie automatisch 

overgeschreven naar de kerk in hun nieuwe woonplaats. Als zij lid willen blijven van onze kerk 

moeten ze dit zelf (of via de familie) kenbaar maken aan ons kerkelijk bureau. Een telefoontje 

of mailtje* is hiervoor voldoende. Ze worden dan voorkeurlid en blijven vallen onder de 

pastorale zorg van de wijk en sectie waarin ze het laatst gewoond hebben. 

9. Gemeenteleden die verhuizen naar een verpleeghuis buiten Nijverdal/Hellendoorn worden 

door de landelijke ledenregistratie automatisch overgeschreven naar de kerk in hun nieuwe 

woonplaats. Ons kerkelijk bureau stuurt deze leden/familieleden een brief met de vraag of zij lid 

willen blijven van onze kerk of dat zij pastoraal bezocht willen worden vanuit de kerk in hun 

nieuwe woonplaats. Afhankelijk van de reactie hierop worden deze leden voorkeurlid van onze 

kerk en blijven vallen onder de pastorale zorg en sectie waarin ze het laatst gewoond hebben. 

10. Studenten die naar elders verhuizen, worden door de landelijke ledenadministratie 

automatisch overgeschreven naar de kerk in hun nieuwe woonplaats. Als zij lid willen blijven 

van onze kerk moeten ze dit zelf  per telefoon of mail* kenbaar maken aan het kerkelijk bureau 

van de Prot.Gemeente Nijverdal, zodat er voorkeurlidmaatschap kan worden aangevraagd. Ze 

blijven dan vallen onder de pastorale zorg van de wijk en sectie van hun ouders. 
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16. Brief nieuw-ingekomenen  
          

          
Beste lezer en gemeentelid van de PG Nijverdal, 

 

Door verhuizing of inschrijving bent u nieuw in onze Protestantse Gemeente Nijverdal (PGN). Wij heten u van 

harte welkom en we hopen dat u zich snel bij ons thuis voelt. 

 

De Protestantse Gemeente Nijverdal wil een open en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn, verenigd rond het 

Woord van God, dat werkelijkheid geworden is in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer.  Een 

gemeente waar eenieder zich thuis voelt, waar omgezien wordt naar elkaar, waar we proberen iedereen mee te 

laten doen, waar we streven naar onderlinge ontmoetingen in klein verband en waar we ook nieuwe eigentijdse 

vormen van kerkzijn zoeken. 

 

De PGN is onderverdeeld in drie pastorale raden: Noord, Oost en Zuid. Deze raden zijn verdeeld in secties. 

Hieronder leest u in welke pastorale raad/sectie u woont en wie voor u de aanspreekpunten zijn. Als u behoefte 

heeft aan pastoraal contact kunt u onderstaande personen benaderen (bij voorkeur via uw contactpersoon). 

 

Pastorale Raad       Sectie    

 

Predikant:   naam, tel., e-mail  

 

Ouderling   naam, tel., e-mail 

 

Contactpersoon:   naam, tel., e-mail 

 

Informatie over wat er in de gemeente gebeurt, vindt u op de website www.pgnijverdal.nl , in de wekelijkse 

Nieuwsbrief die in de kerken wordt uitgedeeld (en die u ook per mail kunt ontvangen) en in ons kerkblad ‘Het 

Kerkvenster’. 

 

Privacy 

In verband met de huidige privacywetgeving vragen wij uw toestemming voor het bewaren van uw persoonlijke 

gegevens. Ook vragen wij u toestemming voor het vermelden van uw naam en adres bij persoonlijke 

gebeurtenissen, zoals belangrijke jubilea, verjaardagen van gemeenteleden ouder dan 80 jaar, ziekenhuisopname 

of langdurige ziekte, overlijden, enz.   

Wij gaan er om praktische redenen vanuit dat u hiermee akkoord gaat wanneer u niet reageert.  

Als u wel bezwaar hebt tegen het een of ander, verzoeken wij u dat schriftelijk of per mail kenbaar te maken bij 

het Kerkelijk Bureau (Papaverstraat 24b, 744 2LJ Nijverdal; e-mail: ledenadministratie@pgnijverdal.nl). 

Verder kan het voorkomen dat er tijdens diensten of bijeenkomsten foto’s en/of ander beeldmateriaal worden 

gemaakt die op de PGN website worden geplaatst. Wij zullen dat dan aangeven en daarbij vermelden dat er 

zitplaatsen zijn die niet in beeld komen. 

Wij attenderen u erop dat u te allen tijde het recht heeft om gegevens te laten verwijderen of beeldmateriaal te 

laten blokkeren. 

 

Graag willen wij als kerk, naast uw adres, beschikken over uw contactgegevens. Wilt u uw telefoonnummer en e-

mailadres doorgeven aan naam, e-mailadres en telefoonnummer van wijkscriba (N.B. dit is een actie die 

http://www.pgnijverdal.nl/
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aangeschrevene zelf moet doen, dus zo eenvoudig mogelijk maken, de scriba kan het doorgeven aan de 

contactpersoon/ouderling en in LRP toevoegen) 

 

Gemeente van Christus zijn we samen en we hebben elkaar nodig. Er zijn binnen onze kerk tal van functies en 

bijeenkomsten waarin op een eigen manier het geloof kan worden uitgedragen. Mocht u interesse hebben in een 

gespreksgroep, in meedoen met een taakgroep, meewerken in het jeugdwerk of hebt u nog vragen of tips, neem 

dan gerust contact op met de wijkscriba …. (dezelfde naam als hierboven) 

 

 

Wij hopen samen met u nog vele jaren, onder Gods zegen, gemeente van Christus te mogen zijn. 

 

Namens de Kerkenraad, 

 

 

Piet Jansen, voorzitter  

 

 

(Het vragenformulier kunt u eventueel meenemen bij uw persoonlijk bezoek bij de nieuwe ingekomene) 

 

VRAGENFORMULIER NIEUW-INGEKOMEN GEMEENTELEDEN 
 
De Protestantse Gemeente Nijverdal is een levendige organisatie. Een pluriforme kerk waar ruimte en respect is 

voor iedereen, een gastvrij huis voor jong en oud. Ieder van onze gemeenteleden heeft zijn/haar eigen gaven en 

talenten; deze willen wij graag tot hun recht laten komen in onze kerk.  

Van u als nieuw gemeentelid weten wij niet waar uw gaven en talenten liggen. Ook weten we niet wat u van ons 

als kerkelijke gemeente verwacht. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om door het invullen van dit 

vragenformulier iets van uzelf te laten zien. Wellicht zijn er functies binnen de kerk die u aanspreken en waaraan 

u uw steentje (kort of lang) wilt bijdragen. Wij verzoeken u vriendelijk dit vragenformulier in te vullen en in te 

leveren bij de kerk dan wel bij uw contactpersoon binnen de kerk. Wij danken u voor uw medewerking. 

 

Algemene vragen over uw relatie met uw kerk 

 

Wat verwacht u van de Protestantse Gemeente Nijverdal? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Wat is uw eerste indruk van onze gemeente? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wat is er nodig om u thuis te laten voelen in onze gemeente? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Gaven en talenten 

 

Waar liggen uw talenten die van pas zouden kunnen komen in het kerkenwerk? 

 

 pastoraal   diaconaal   financieel   bestuurlijk   

 

 administratief  kosterschap   liturgie en eredienst  kindernevendienst  

 

 oppasdienst   jeugdwerk   catechese   onderling contact 

 

 klusjes doen   vervoer kerkgangers  lector   activiteitencommissie 

 

 muzikaliteit   ………………… 

 

 

Welke taken heeft u ooit al eens vervuld binnen een kerkelijke gemeente en hoe waren daarbij uw ervaringen? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Op welke termijn denkt u zichzelf beschikbaar te willen/kunnen stellen voor een (kleine of grotere) taak binnen 

onze kerkelijke gemeente? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Heeft u hierbij zelf al een concrete functie in gedachten? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Met dit vragenformulier hopen we zicht te krijgen op de mogelijk in ons midden aanwezige vrijwilligers.  

Vrijwilligerswerk is immers voor de kerk en haar leden een onderdeel van de uitvoering van Gods werk. Hierbij 

moet niet alleen gedacht worden aan ouderlingen en diakenen. Er zijn binnen onze kerk tal van andere functies 

waarin op een eigen manier het geloof kan worden uitgedragen. Hieraan kunnen we allemaal, jong en oud, man 

en vrouw meewerken. Daarbij zijn we er met z’n allen van overtuigd dat het omkijken naar, en het zorgen voor 

elkaar, hoort bij onze taken in dit leven. 

 

Namens de kerkenraad heel hartelijk dank voor uw medewerking door het invullen van de enquête en 

het bezorgen ervan bij uw contactpersoon of bij de kerk! 
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17. Protocol trouwen op niet-kerkelijke locatie 
 

 

Feiten : 

1. Hoewel de afkondigingen in de kerk uitdrukken dat de huwelijksbevestiging een gemeenschapsgebeuren 

is, gaan de bruidsparen daar amper van uit en komen ook gemeenteleden niet massaal naar de 

trouwdienst van hun broeder / zuster. 

2. Daarnaast is er al jaren de mogelijkheid en praktijk dat er getrouwd wordt in kerkgebouwen elders.  

3. Niet voor ieder bruidspaar is het kerkelijk huwelijk een vanzelfsprekendheid. 

 

Ontwikkelingen : 

1. Burgerlijk kan er op verschillende plaatsen (overal) getrouwd worden. 

Wat als er het verlangen is om alles (ook de kerkelijke bevestiging/inzegening) op één plaats te houden ?  

2. Jonge mensen hebben meer met het geloof (God, troost, hemel) dan met de kerk / het kerkgebouw / de 

kerkdiensten. 

3. Als kerk proberen we om ook randkerkelijken bij ons geloof en kerk-zijn te betrekken door niet al te vast 

te zitten aan de regels.  

 

Overwegingen : 

1. Het kerkgebouw moet geen reden worden om niet kerkelijk te willen trouwen. 

2. Een kerkelijke huwelijksbevestiging elders mag niet betekenen dat het kerkelijke karakter verdwijnt. 

3. Bijbelse noties benadrukken meer de gemeenschap dan het gebouw en meer het God erbij betrekken dan 

de plek waar wordt gevierd. 

 

Besluit : 

1. Of er kerkelijk getrouwd wordt hangt af van de voorgesprekken met de dominee.  

2. Als er kerkelijk getrouwd wordt draagt de dominee zorg voor het kerkelijk karakter van de dienst. 

3. Onze voorkeur gaat uit naar het vieren van de bevestiging en inzegening te midden van de gemeente, in 

een van onze kerkgebouwen, maar ruimte wordt gegeven aan het vieren elders. 

4. Wanneer de inzegening van het huwelijk niet in een kerk plaatsvindt, maar samen met het burgerlijk 

huwelijk in één accommodatie wordt gehouden, dan is er na het burgerlijk huwelijk een pauze waarna 

vervolgens de kerkelijke inzegening plaatsvindt (met Paaskaars, liturgische antipendia, knielbank enz.). 

Het zal duidelijk zijn dat deze inzegening de vorm en inhoud heeft van een dienst zoals die ook in de kerk 

wordt gehouden. 
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18. Brief bruidsparen 
 

Aan de bruidsparen die kerkelijke bevestiging en inzegening 

van hun voorgenomen huwelijk hebben aangevraagd 

bij de Protestantse Gemeente Nijverdal 

 

Geacht bruidspaar, 

 

Van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk. De kerkenraad verheugt zich er over dat jullie de keus 

hebben gemaakt jullie huwelijk ook kerkelijk te laten inzegenen en dat jullie ten overstaan van God elkaar het ja-

woord willen geven. 

 

De huwelijksdienst die in ……………………. wordt gehouden zal een ambtelijk geleide dienst zijn en zal vallen onder 

verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Nijverdal. Tijdens de dienst zal er ook een 

collecte worden gehouden.  

 

In de regel zal de collecte bestemd zijn voor de kerk. Natuurlijk is het ook mogelijk zelf aan te geven voor welk 

doel jullie de collecte zouden willen bestemmen. In dat laatste geval verzoeken wij jullie een bedrag van € 200,- 

over te maken aan de kerk (rekeningnummer 3273.03.190 t.n.v. Protestantse Gemeente Nijverdal) als  

vergoeding voor de onkosten van de dienst in een van onze gebouwen. 

 

Mochten jullie tijdens de dienst een predikant van elders en/of een “eigen” organist medewerking willen laten 

verlenen, dan gaat de kerkenraad er vanuit dat de eventueel hiermee gemoeide kosten door jullie zelf zullen 

worden gedragen. 

 

Uit praktisch oogpunt willen wij jullie graag nog wijzen op de volgende organisatorische zaken: 

 Het is verstandig om ruim tevoren contact op te nemen met één van de kosters van ………………… om 

eventuele bijzonderheden in de liturgie alvast door te nemen. Het telefoonnummer van de kerk is 

0548-………………. 

 Willen jullie een trouwkaart sturen aan de predikant, het sectieteam en aan het kerkelijk bureau? 

 In het centrum van Nijverdal is (met uitzondering van een deel van het marktplein) aan het parkeren 

een maximum tijd gebonden. Misschien is het goed om jullie gasten hierop te attenderen. 

 

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Nijverdal wenst jullie een fijne trouwdag, een inspirerende 

huwelijksdienst en Gods zegen op jullie verdere levenspad. 

 

Namens de Kerkenraad, 
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19. Voorbeden consistoriegebeden 
 

Voorbeelden van consistoriegebeden voor de dienst 

 
1. Heer, onze God, 

U danken wij 
dat Gij ons op deze dag  

geroepen hebt naar uw huis. 
Als uw gemeente 
zijn wij samengekomen 
– de een met blijdschap, 
de ander met verdriet – 
om naar uw stem te horen. 
Breng alle andere stemmen in ons tot zwijgen 

en laat uw Woord alléén spreken. 
Geef daartoe wie ons voorgaan 
uw heilige Geest, die harten en monden opent, 

opdat wij ons verenigen met heel uw Kerk, 
tot eer van uw Naam 
en tot opbouw van de gemeente 
van Jezus Christus, onze Heer. 

Amen. 
 
2. Gij, Eeuwige, 

oorsprong, doel en zin van ons bestaan, 
wij vragen om uw nabijheid, dit uur. 
Laat ons zingen en bidden 

zijn tot uw eer. 
Open ons voor uw bevrijdende aanwezigheid 
en beziel wie ons voorgaan 
met uw gedachten, woorden en werken, 

door uw heilige Geest. 
Amen. 

 

3. Wees bij ons allen, 
Heer, onze God – 
adem uw Geest in ons. 
Spreek Gij uw Woord, 
opdat uw gemeente hoort. 
Laat ons geloof opgebouwd worden 
door uw liefde 

die Gij verkondigt 
door hart en mond en handen 
van uw dienaren. 
Verhoor ons gebed, 
dank zij Jezus Christus. 

Amen. 

 
4. Met heel uw kerk,  

in hemel en op aarde, 
hebt Gij ons hier samengebracht, 
Heer, onze God. 
Verbind ons met hen die gekomen zijn 
en met hen die verhinderd zijn. 

Schenk uw genade aan hen 
die ons vandaag voorgaan 
in de bediening van uw Woord, 
in lofzang en gebed. 
Laat uw Geest klinken door hun mond, 
opdat ons hart gaat zingen, 
vol blijdschap om uw nabijheid. 

Dat bidden wij 
door uw Zoon, 
Jezus Christus, onze Heer. 
Amen.   
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5. Here God, 
onze Vader in Jezus Christus, 
wij danken U dat Gij het zijt 
die ons oproept tot een leven met elkaar. 

Wij bidden U: 
wees met uw Geest in ons midden 
en geef aan uw dienaren 
het geloof en de moed 
uw woorden te doen klinken, 
opdat ze weerklank vinden 
in onze harten. 

Help ons dat wij niet versagen 
in het gebed 
en de dienst van uw Koninkrijk. 
Door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 

 

 

6. Goede God, 
met allemaal mensen, 
grote en kleine, 
zijn wij hier samengekomen 
om uw feestdag te vieren. 
Kom met uw liefde in ons midden. 

Help wie ons vandaag voorgaan 
en bij de hand nemen 
(dominee, organist, leiding kinderkerk, en anderen). 
Geef ons vandaag een goede dienst, 
geef ons uw zegen. 
Amen. 

 

7. Menslievende God, 
wij danken U. 

De levenskracht van uw Woord 
heeft ons samengeroepen 
naar uw huis. 
Sterk de mensen die hier 

over U spreken, 
en steun hen die vandaag 
niet aanwezig zijn. 
Luister naar ons loflied, Heer – 
dat het mag opstijgen voor uw Naam, 
hemelhoog. 
Amen. 

 
 

Voorbeelden van dankgebeden in de consistorie na de dienst 
 
1.  Almachtige God en Vader, 

Schepper van hemel en aarde, 
wij danken U uit de grond van ons hart, 
dat Gij ons en onze kinderen hebt geschapen 
en tot op deze dag in het leven hebt gespaard. 
Wij prijzen uw naam 
om de vele gaven van uw liefde, 

om uw bescherming 
en uw nimmer falende trouw. 
In het bijzonder danken wij U voor de dienst die we mochten houden.  
Wees met ons op deze dag en in deze week. 
Door Jezus Christus onze Heer. 
Amen. 
 

 
 
 

2.  Vader in de hemel, 
Gij wilt ons zoveel zeggen 
over uw liefde, 
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over hoe wij met elkaar leven. 
Wij danken U daarvoor. 
Dank U wel voor deze dienst. 
En wij bidden: 

doe ons steeds beter uw stem verstaan 
en help ons te vertrouwen 
dat alles goed komt. 
In Jezus’ naam. 
Amen. 

 
3. U danken wij, Heer onze God. 

En wij bidden U om geloof, 
vertrouwen in uw toekomst, 
om ootmoedigheid, 
ontvankelijkheid voor de 
werking van uw Geest. 
Laat er ruimte, 

aandacht en liefde zijn 

in onze gemeente 
van jong en oud, 
voor ieder die op onze weg komt. 
En houd ons bijeen als uw gemeente, 
als het lichaam van uw Zoon. 
Amen. 

 
 
4. Een lied of gebed uit het Liedboek. 
 


