Werkverdeling predikanten (1,4 fte)
Tot het emeritaat van ds. O. van der Veen zijn de werkzaamheden van de predikanten verdeeld over
1,7 fte; na de invulling van de vacature zal dit zijn aangepast naar 1,4 fte. Beide predikanten
verrichten hun gemeentewerk in geografisch afgebakende gebieden.
In de nieuwe situatie wordt ervan uitgegaan dat beide predikanten het gehele spectrum van
predikantswerkzaamheden verrichten. Een nieuwe geografische verdeling zorgt voor een
evenwichtige situatie.
Voorgaan in kerkdiensten
De landelijke regeling geeft aan dat een fulltime predikant jonger dan 50 jaar recht heeft op 6 vrije
zondagen vanwege vakantie (7 wanneer ouder dan 50), plus 10 als reguliere regeling. Voor een
predikant met een aanstelling van 70% zou dit 25 preekzondagen per jaar betekenen, of wel 24
zondagen wanneer deze ouder is dan 50 jaar.
Doordat bij oecumenische vieringen ook pastores voorgaan van de partnerkerken in de Raad van
Kerken zal het aantal zelf in te vullen zondagmorgendiensten niet hoger zijn dan 51 per jaar. Met een
1,4 fte bezetting zou vrijwel het gehele preekrooster kunnen worden ingevuld met de eigen
predikanten. Vanwege gewenste diversiteit is de laatste jaren uitgegaan van tenminste 6 diensten
per jaar met een gastvoorganger.
Op basis hiervan wordt uitgegaan van in totaliteit 22 preekzondagen per predikant.
De overige diensten, zoals diensten op feestdagen, vesperdiensten, cantatediensten en
oecumenische vieringen worden evenredig verdeeld. In een aantal van deze diensten gaan overigens
ook andere voorgangers voor.
Nieuwe sectie-indeling
Door de overgang van 1,7 naar 1,4 fte aan predikantsplaatsen is een aanpassing van de huidige
geografische verdeling nodig. Het ligt voor de hand de basisindeling voor ds. P.J. Doorn te
handhaven en daar delen van het gebied van ds. Van der Veen aan toe te voegen. Een herkenbare
scheiding tussen de werkgebieden is te prefereren. Dit is te realiseren door de scheiding in
Oosterbeek te handhaven op ten noorden en ten zuiden van de Utrechtseweg, en te spelen met de
daarbuiten gelegen gebieden in Wolfheze, de regio Arnhem en de regio Doorwerth. De indeling van
de tehuizen Molenberg, Overdal en Sonnenberg in Oosterbeek geven correctiemogelijkheden.
Van het totaal aantal ingeschrevenen vallen de bewoners van Pro Persona onder de
verantwoordelijkheid van de pastorale dienst aldaar. Het totale aantal dat onze zorg vraagt is
ca. 1600 leden ( ca. 1400 belijdende en doopleden) op nagenoeg 1000 adressen. Volgens de
prognoses daalt het ledental met ca. 50 per jaar.
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Uitvaarten
Het aantal overledenen bedraagt de laatste jaren ca. 60 gemeenteleden per jaar, waarbij in ongeveer
1/3 van het totaal geen beroep wordt gedaan op onze gemeente voor begeleiding van de uitvaart.
Het gemiddelde aantal te organiseren uitvaartdiensten zal naar verwachting de komende jaren rond
de 40 per jaar bedragen. Voor een deel van deze diensten worden soms andere pastores gevraagd
(bv. pastor van het tehuis, voormalige predikant, relatie). Daarmee zal het aantal uitvaarten onder
eigen verantwoordelijkheid op ca. 30 per jaar liggen. Gelet op het hieraan gerelateerde tijdsbeslag is
het totale aantal hoog. Momenteel gaan 3 gemeenteleden, die hiertoe een opleiding hebben
gevolgd, naast de predikanten voor in deze diensten.
Jeugd en jongerenwerk
Beide predikanten zijn betrokken bij de invulling van het jeugd- en jongerenwerk en verdelen
onderling de taken. Catechese is een punt van aandacht.
Ouderenwerk
Beide predikanten ontmoeten ook oudere gemeenteleden in vieringen, pastoraat, contactmiddagen
en speciale activiteiten. Voor het houden van contacten is regelmatige participatie van predikanten
aan de activiteiten aan te bevelen, maar met de toegenomen werkdruk is een beperktere
zichtbaarheid mogelijk.
Vorming en toerusting, kringwerk
In veel gesprekskringen zijn predikanten actief aanwezig; in goed lopende kringen kan eventueel na
een start het initiatief geheel of gedeeltelijk aan de deelnemers of een coördinator worden
overgelaten. De aandacht van de predikanten beperkt zich dan tot nieuwe initiatieven.
Bestuur en organisatie
De predikanten maken deel uit van de kerkenraad; hun aanwezigheid is vanzelfsprekend. Ook
hebben beide zitting in het moderamen dat de vergaderingen voorbereidt; dat lijkt overbodig, maar
tegelijkertijd fungeert dit als brainstorming platform.
De predikanten hebben met regelmaat onderling overleg om het werk en aanwezigheid af te
stemmen en initiatieven naar de kerkenraad voor te bereiden.

Contacten en deelname aan de vergaderingen van de kerkgroepen worden afgestemd met de
kerkgroepen. De predikanten verdelen hierbij de werkzaamheden.
Alle predikanten maken automatisch deel uit van de werkgemeenschap van predikanten in de classis
en nemen deel aan hun bijeenkomsten.
Eén van de predikanten maakt deel uit van plaatselijke Raad van Kerken.
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