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voorstel voor wijkteams 
In het voorstel visiegroep pastoraat en in het visiedocument op weg naar de volheid van Christus 

wordt gekozen voor een organisatiemodel waarbij de basisverantwoordelijkheid voor 

onderling dienstbetoon en omzien naar elkaar  bij de gemeenteleden wordt gelegd 

(Matt.18:15–18). De ambtsdragers zorgen voor de toerusting van de gemeenteleden om hun 

taak te kunnen doen (Ef.4:11-13). Grenspastoraat is de taak van de predikant. Grenspastoraat 

is alles wat te maken heeft met de grens van leven en dood: ernstige ziekte en een ernstige 

ziekenhuisopname, maar ook leven en dood in de zin van geloof en ongeloof. Bijzondere 

pastorale situaties waarbij het geestelijk welzijn van een gemeentelid in het geding is vallen 

ook onder de pastorale verantwoordelijkheid van de ambtsdragers. Zowel het voorstel 

visiegroep pastoraat als het visiedocument op weg naar de volheid van Christus zijn door de 

kerkenraad geaccordeerd. Daarmee kan geconcludeerd worden dat is ingestemd met dit 

organisatiemodel. 

Het voorstel is om wijkteams op te zetten die in de wijken het onderling dienstbetoon en 

omzien naar elkaar vormgeven en het doen van bijbelstudie stimuleren.  

waarom wijken? 
De gemeente is ingedeeld in vier secties die zijn opgedeeld in wijken. Deze geografische 

indeling wordt als basis gehandhaafd voor het organisatiemodel. Daarvoor zijn 

verschillende argumenten. 

 De wijkindeling is een bekende indeling, die al vastligt. Het bestaande systeem hoeft 

daarvoor niet te worden aangepast. In het kader van een organische verandering is 

handhaving van dit systeem het meest logisch. Om tot een gemeente van kringen te komen is 

een grote ombouwoperatie nodig. Het vraagt vorming van clusters, omdat kringen niet altijd 

op basis van geografische ligging gevormd zijn.  

 Kringen zijn gevormd op basis van vrijwilligheid. Men laat zich niet gemakkelijk in kringen 

indelen. Als men een geografische indeling van alle kringen wil invoeren, zal dit 

waarschijnlijk veel weerstand zal oproepen. Verder neemt een gedeelte van de mensen deel 

aan kringen, een percentage wil daar niet aan meedoen.  

 Er bestaat een systeem van wijkcoördinatoren en wijkzusters en dit werkt nauwelijks. Het 

wijkwerk is nu gericht op omzien naar elkaar, op onderlinge pastorale en diaconale 

ondersteuning.  

 De doelstellingen verschillen per kring. De meeste kringen kennen de doelstelling van 

bijbelstudie, naast de ontmoeting met elkaar. Enkele kringen leggen zich vooral toe op de 

ontmoeting. Bijbelstudie vindt soms daarnaast plaats in verenigingsverband of 

bijbelstudiegroepen met een andere samenstelling dan de kring.  

 Het beste is het integreren van de kringen in de wijken. Het werkt inspirerend en 

uitnodigend naar anderen als er contacten zijn tijdens wijkactiviteiten tussen kring en wijk.  

Het omzien naar elkaar kan dan ook in kringen een bredere werking krijgen. Nu bestaan 

beide vormen meer naast elkaar, in plaats van aanvullend. De wijkcoördinatoren hebben 

soms overleg met ambtsdragers. Ze soms krijgen aansturing, omdat zij onder de diakenen 

vallen. De kring is vaak meer intern gericht in het omzien naar elkaar. Dan komt het op door 
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eigen initiatief, terwijl in wijken ook naar aanleiding van overleg met ambtsdragers zorg 

wordt geboden. 

 Integratie kanhet positieve effect hebben dat mensen worden gestimuleerd deel te nemen aan 

geloofsgesprekken en bijbelstudie. Door elkaar te ontmoeten in de wijk kan ook de drempel 

om mee te doen in een kring wat lager worden. 

 Het doel is dat mensen elkaar meer leren kennen, dat ze Christus steeds beter leren kennen. 

Daarvoor kunnen kringen en wijken samen een bijdrage leveren. Geloofsgesprekken kunnen 

op dit niveau ook goed plaatsvinden. De participatie van kringen in wijken kan eventueel zo 

uitgroeien tot een samengaan van kringen en (mini)wijken.  

wijkteams 
De wijkteams zullen als kern in de wijken werken. Een wijkteam bestaat uit:  

 wijkouderling(en) 

 wijkdiaken(en) 

 wijkcoördinator(en) M/V 

Jeugdouderlingen, jongerenpastoraat, mentoren en/of buddy’s kunnen aanvullend in wijken 

worden ingeschakeld. Vanuit de sectie kunnen ouderlingen voor pastorale zorg ook een 

beroep doen op pastorale bezoekers (bezoekbroeders of-zusters geheten). 

De taak van het wijkteam (met ieder daarin de eigen verantwoordelijkheid) bestaat uit: 

 goed zicht krijgen op de pastorale en diaconale noden en zorgen in de wijk 

 afstemmen van bezoeken 

 goed zicht krijgen op en inzetten van de gaven en talenten van gemeenteleden 

 stimuleren van omzien naar elkaar en van geloofsgesprekken en -ontmoetingen 

 goed zicht krijgen op het bestaan van kringen en/of de deelname van leden uit de 

wijk aan kringen 

Het is duidelijk niet de bedoeling dat het wijkteam een nieuwe laag wordt die de 

gemeenteleden het omzien naar elkaar uit handen neemt. Het gaat om verbondenheid met 

elkaar. Het is van belang dat de verbondenheid gestimuleerd wordt. Er mag niemand buiten 

de boot vallen, uit het zicht raken. Daarom is gestructureerd werken binnen wijkteams 

nodig. Voor een goede structuur en samenwerking is het nodig om te komen tot:  

 taakomschrijving/taakverdeling van de verschillende leden van het wijkteam 

 afspraken voor regelmatig wijkoverleg 

 afspraken omtrent delen van informatie en geheimhouding (ook in verband met het 

gebruik van app’s en wijkoverleg)  

 afspraken omtrent toerusting van de diverse leden van het wijkteam 
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stappenplan 
Het streven is om het werken met wijkteams vanaf het begin van het nieuwe seizoen te 

starten, dat wil zeggen, vanaf september 2017. De wijkteams moeten dan ook bekend zijn bij 

de leden van de wijken. Daarvoor moeten een aantal stappen gezet zijn in het proces. 

1. de wijkteams moeten zijn gevormd 

2. taakomschrijving/taakverdeling voor de leden van het wijkteam moet geschreven zijn  

3. afspraken zijn gemaakt over delen van informatie en geheimhouding 

4. afspraken zijn gemaakt voor overleg 

5. afspraken zijn gemaakt over toerusting 

1. vormen van wijkteams 

Om aan het nieuwe seizoen als wijkteam te kunnen beginnen in september moet de 

samenstelling van het team bekend zijn. Dat betekent dat in juni/juli de samenstelling van de 

teams bekend moet zijn. Een eerste ontmoeting van de wijkteams kan gepland worden in de 

laatste weken van juni/ eerste week juli 20171.  

Een punt van aandacht is de nieuwe wijkindeling, die in het nieuwe seizoen ingaat. Daarbij 

worden de adressen die buiten het grondgebied van Spakenburg-Zuid liggen geclusterd en 

in verschillende secties ondergebracht. Dat heeft gevolgen voor de wijkindeling en mogelijk 

ook de wijkcoördinatoren die in wijken werkzaam zijn. 

1) Voor de wijkteams zijn ambtsdragers, ouderlingen en diakenen, nodig die aan de wijk 

verbonden zijn. Voor de vervulling van de vacatures heeft de kerkenraad haar eigen 

procedures. In de regel zijn de vacatures in het voorjaar vervuld en worden de nieuwe 

ambtsdragers in mei/juni bevestigd.  

2) De wijkcoördinatoren worden door de secties benoemd. Wijkcoördinatoren zijn 

gemeentelden uit de wijk met een eigen verantwoordelijkheid binnen het wijkteam. Ze 

hebben dus geen diaconale functie of pastorale functie. Een wijkcoördinator kan zowel 

een broeder als een zuster uit de wijk zijn. Sommige wijken hebben één, andere twee 

wijkcoördinatoren. Er is op dit moment één vacante wijk, D4. Mocht er door de nieuwe 

wijkindeling een vacature ontstaan dan is het de taak van de secties om voor een nieuwe 

wijkcoördinator (m/v) te zorgen. 

Momenteel zijn niet alle secties voorzien van kringcoördinatoren. In januari 2017 wordt een 

vergadering belegd met de kringcoördinatoren. Er wordt gezocht naar vervulling van de 

vacatures. Bovendien is het de bedoeling met twee kringcoördinatoren per sectie te gaan 

werken. Er worden in januari enkele gesprekken gevoerd met mensen, die mogelijk als 

kringcoördinator aan de slag gaan. Zodra duidelijk is hoe de verdeling wordt en waar nog 

mensen nodig zijn, zal een verzoek aan de secties gericht worden om voor de vacatures 

mensen te zoeken. 

De kringcoördinatoren zorgen voor een overzicht van de kringen per wijk/sectie. Op basis 

daarvan kan actuele informatie aan wijkteams wordengegeven.  

                                                           
1 De zomervakantie voor Nederland-midden begint zaterdag 08 juli 2017 (basis- en voorgezet onderwijs). 
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2. taakomschrijving en taakverdeling 

De taakomschrijvingen van de verschillende leden van het team en de taakverdeling binnen 

het team moeten bekend zijn voor juni 2017, als de leden van het team bekend zijn en 

samenkomen. Dat betekent dat in april/mei 20172 deze geschreven moeten zijn. En het moet 

besproken zijn met de desbetreffende leden van het wijkteam. 

Een handreiking voor de wijkcoördinatoren uit 2007 is voorhanden. Deze wordt in een 

vergadering met wijkcoördinatoren en wijkzusters besproken. Op 06 december 2016 is een 

vergadering geweest met de wijkcoördinatoren van sectie C, voor 04 januari 2017 staat een 

vergadering met sectie B gepland. Het is de bedoeling met sectie D en A voor eind januari 

2017 de vergadering te hebben gehouden. De handreiking zal worden geactualiseerd. 

Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de taakverdeling binnen de 

wijkteams. 

Op basis van de taakomschrijvingen kunnen ook mensen benaderd worden voor een functie. 

Het is dan duidelijk wat gevraagd wordt in de taak die ze gaan uitvoeren. 

3. afspraken over delen van informatie en geheimhouding 

In april/mei 2017 moeten de afspraken over het delen van informatie en de geheimhouding 

bekend zijn. Daarin worden de communicatielijnen ook helder verwoord. Deze afspraken 

moeten meegedeeld worden aan de leden van de wijkteams voor de vergadering in juni/juli 

2017.  

4. afspraken voor wijkoverleg 

Op de samenkomst in juni/juli 2017 wordt een datum vastgesteld voor het eerste wijkoverleg 

van het wijkteam. Er worden afspraken gemaakt over de frequentie en inhoud van het 

overleg.  

5. afspraken over toerusting 
Het is goed een inventarisatie te houden over de vragen die leven en de toerusting die men 

nodig heeft/verlangt. Op de vergadering met de wijkcoördinatoren is een klein deel van de 

avond ingeruimd voor een stukje toerusting. Het wordt geëvalueerd hoe dit wordt 

gewaardeerd en in hoeverre men daaraan verder behoefte heeft en wat nodig is. Een goede 

toerusting van de verschillende leden van het wijkteam is noodzakelijk. Toerusting van 

ouderlingen en diakenen kan regelmatig plaatsvinden op de vergaderingen van de 

kerkenraad/diakenen. Mogelijk kan de pastorale bezoeker daar ook in participeren of is een 

aparte toerusting daarvoor beter geschikt. Inventarisatie kan daar antwoord op geven. 

De toerusting start met ingang van het nieuwe seizoen 2017-2018. Aan de start van het 

seizoen zijn data bekend voor toerustings- en bemoedigingsavonden. 

 

 

                                                           
2 Dit is wat lastig aan te geven in verband met de meivakantie en de verschillende feestdagen in april/mei. 
Daarvoor moet nog een nadere datumbepaling plaatsvinden. 
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wanneer Wat wie doel 

januari 2017 vergadering 

kringcoördinatoren 

kerkelijk werker aanstellen van twee 

kringcoördinatoren per 

sectie 

januari 2017 vergaderingen 

wijkcoördinatoren 

sectie B, A, D 

kerkelijk werker 

 

 toerusting 

 evaluatie handreiking 

2007 

februari 2017 

(indien nodig) 

kringcoördinatoren 

zoeken  

secties smal aanstellen van twee 

kringcoördinatoren per sectie 

april/mei 

2017 

taakomschrijving 

leden wijkteam 

kerkelijk werker meedelen aan de leden 

wijkteam 

april/mei 

2017 

afspraken m.b.t. 

delen informatie en 

geheimhouding 

kerkelijk werker meedelen aan de leden 

wijkteam 

april/mei 2017 

(indien nodig) 

wijkcoördinatoren 

zoeken 

secties smal aanstellen van één of twee 

wijkcoördinatoren per wijk 

mei 2017 indeling ouderlingen 

en diakenen in wijken 

kerkenraad indeling bij de wijken 

juni 2017 overzicht van de 

kringen 

kringcoördinatoren bekend bij de wijken 

juni/juli 2017 vergadering van de 

wijkteams 

kerkelijk werker  kennismaken met elkaar 

 afspreken wijkoverleg 

juni/juli 2017 inventarisatie m.b.t. 

toerusting 

kerkelijk werker data toerustingsavonden 

2017-2018 en inhoud 

 

In sommige wijken werken ouderlingen en diakenen met wijkcoördinatoren hecht samen, in 

andere wijken is er nauwelijks tot geen samenwerking. Het werken met de wijkteams zal een 

groeiproces zijn, waarin zowel de ambtsdragers als gemeenteleden in hun verschillende 

taken moeten groeien. Daarom zal een regelmatige evaluatie moeten plaatsvinden van het 

proces. Eventuele problemen die ontstaan moeten zo snel mogelijk worden onderkend en 

aangepakt. 

Een schriftelijk evaluatiemoment in januari 2018 is aan te bevelen om een overzicht te krijgen 

van wat wel en niet goed loopt in het groeiproces, zodat kan worden bijgestuurd.  


