
Pastorale zaken in vacante periode 

Onze predikant, ds. Willem Smouter, is vanwege het aankomend emeritaat vertrokken naar Doesburg. 
Daarmee zijn wij als gemeente vacant. Dat betekent dat zaken die normaal gesproken door de 
predikant worden gedaan, nu overgenomen worden door andere leden uit de kerkenraad.  
 

De belangrijkste zaken heb ik op een rijtje gezet: 

Nieuwe leden 
Nieuwe leden kunnen zich melden bij de scriba (de secretaris van de kerk). Zij noteert de nodige 
gegevens. Eerst zal onze ouderling gemeentewerk, Thea Berends, een bezoek afleggen. Hierna komt 
de wijkouderling langs voor een nadere kennismaking. Wanneer mensen lid worden, zal de scriba, 
Nelleke Odink, de formele zaken verder afhandelen. 
 
Vertrek van leden 
Leden die verhuizen of vertrekken kunnen dat melden bij de scriba. Voordat het vertrek afgekondigd 
wordt, zal de wijkouderling contact opnemen. 
 
Geboorte 
De scriba is het adres om een geboorte te melden. Zij noteert de gegevens en zorgt voor de opname 
hiervan in Dienstbetoon en bij de zondagse mededelingen. De wijkouderling zal contact opnemen om 
een bezoekje te brengen. Dan zal ook de doop ter sprake worden gebracht. Na de doop ontvangen de 
ouders een doopbewijs. 
 
Ziekte en overig pastoraat 
In situaties van ziekte of andere behoefte aan pastorale zorg,  graag contact opnemen met de pastoraal 
medewerker Jan van Raalte.  
 
Overlijden 
Voor het melden van een bericht van overlijden, graag contact opnemen met de scriba en/of de 
pastoraal medewerker, Jan van Raalte. De scriba zorgt ervoor dat de wijkouderling wordt 
geïnformeerd. In overleg met de familie zal Jan van Raalte de begrafenis bespreken en eventueel 
regelen. Ook zal hij ervoor zorgen dat het overlijden bekend wordt gemaakt aan de gemeente via de 
zondagse mededelingen. Op de dag dat de rouwkaart wordt verspreid, zal deze ook getoond worden 
in Dienstbetoon. De wijkouderling zal ná de begrafenis contact opnemen met de nabestaanden. 
 
Voorbede 
Voorbede en dankzegging kunt u doorgeven aan Jan van Raalte. We doen alleen voorbede of 
dankzegging met instemming van degene over wie het gaat. 
 
Huwelijk 
De afspraken en werkwijze voor aanvraag van een trouwdienst, staan op de website van de 
Tabernakelkerk bij Handreikingen. Jan van Raalte is bevoegd om de dienst te leiden en kan ook op 
verzoek bemiddelen dat een andere predikant voorgaat. Voorafgaand aan het huwelijk zal naast Jan 
van Raalte de wijkouderling op bezoek komen. 
 
Avondmaal op vrijdagmiddag 



De diakenen organiseren de samenkomst. Terwijl de doop moet worden bediend door een predikant, 
mogen ouderlingen het avondmaal bedienen. Er kan dus een beroep op ouderlingen worden gedaan, 
maar in principe gaat Jan van Raalte of een van de emeritus-predikanten in onze gemeente voor.  
 
Ik hoop dat deze informatie antwoorden geeft op vragen die er misschien zijn.  
 
Hartelijke groet,  
Arieke van Dijk – ouderling pastoraat 
 


