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Hartelijk welkom in de Ontmoetingskerk!!! 
 
De Ontmoetingskerk, hoe zou je deze kerkelijke gemeenschap moeten omschrijven? 
Die kun je niet omschrijven: die moet je meemaken! Deze wijkwijzer laat een groot 
aantal activiteiten van kerkelijk Zevenkamp zien. Een divers en kleurrijk gebeuren! 
 
Als u pas in onze wijkgemeente bent komen wonen, bent u al verwelkomd door een 
contactpersoon. Deze heeft u dan dit boekje overhandigd en u meegedeeld dat uw 
wijkouderling of uw wijkpredikant zo spoedig mogelijk met u kennis zal komen maken, 
mits u dat op prijs stelt. Als u van ver komt zal er ongetwijfeld eerst nog een wat on-
wennig gevoel bij u zijn. De ervaring heeft echter geleerd, dat wanneer u zelf niet afzij-
dig blijft, u in Zevenkamp vrij snel raakt ingeburgerd. 
 
We kunnen ons echter best voorstellen, dat u zich  niet direct thuis voelt in de Protes-
tantse Wijkgemeente Zevenkamp. De kerkdiensten in voor u een nog vreemd gebouw 
hebben wellicht niet de sfeer die u in uw vorige woonplaats gewend was. U krijgt veel 
nieuwe indrukken te verwerken. Bij het doorlezen van dit boekje zult u echter merken 
dat de gang van zaken in de gemeente niet zo veel verschilt van die in veel andere 
gemeenten en wellicht ook niet van die in uw vorige woonplaats. 
 
Wij hopen dat bekende en nieuwe gemeenteleden nieuwsgierig zullen worden bij het 
lezen van de wijkgids.  
 
Wij hopen van harte dat dit boekje ertoe mag bijdragen dat u uw weg in onze gemeen-
te weet te vinden, zodat u zich spoedig thuis zult voelen. 
 
Wij hopen u graag in de Ontmoetingskerk te ontmoeten!! 
 
De samenstellers hebben volledigheid en juistheid nagestreefd. Mocht u nog fouten of 
wijzigingen tegenkomen, neem dan contact op met de scriba of één van de andere 
ambtsdragers. 
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1 “De Ontmoetingskerk” 
 
Wie zijn wij? De mensen van de Ontmoetingskerk willen een gemeenschap zijn: 

• waar ruimte is om God te ontmoeten 
• waar ruimte is om na te denken over de zin van het leven 
• waar ruimte is om met elkaar mee te leven 
• waar ruimte is om op adem te komen 
• waar ruimte is om jezelf te mogen zijn 
• waar ruimte is om de ander te ontmoeten die anders mag zijn 
• waar ruimte is om Jezus na te volgen 
• waar ruimte is voor vragen 
• waar elke zondag om 10 uur een kerkelijke viering is. 

 
2 Het kerkgebouw 
 
Op 6 november 1983 werd de Ontmoetingskerk 
ingewijd. Er is sprake van één gebouw samen 
met de protestants christelijke ds. J.J. Buskes-
school. Een gedeelte van de school – het speellokaal - kan op zondag tevens worden 
gebruikt om de kerkzaal te vergroten. Daarnaast wordt regelmatig van elkaars ruimten 
gebruik gemaakt. 
De zondagse erediensten vinden plaats in de Ontmoetingskerk, Ben Websterstraat 1 (010 
421 52 87). De diensten beginnen gewoonlijk om 10.00 uur. 
 
De kerk is alleen tijdens activiteiten telefonisch bereikbaar. Alle post dient  gestuurd te 
worden naar de scriba/secretaris van de kerkenraad. Het kerkgebouw heeft geen eigen 
brievenbus. De Ontmoetingskerk is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers en  heeft 
een invalidentoilet. Tevens is een ringleiding voor slechthorenden aanwezig. 
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3 Kerkdienst/eredienst 
 
Zondagse eredienst 
Elke zondag om 10.00 uur komen de leden van de wijkgemeente samen om een ere-
dienst te vieren. In de regel wordt deze dienst geleid door de eigen wijkpredikant. Op 
andere zondagen gaan gastpredikanten voor.  
In de eredienst maakt de gemeente – naast het Liedboek voor de Kerken - gebruik van de 
zogenaamde “witte map”. De map is een eigen liedbundel die regelmatig wordt aange-
vuld. In de map staat een viertal liturgieën, voor verschillende gelegenheden, en verschil-
lende - door de gemeente gekozen - liederen.  De meeste liederen die tijdens de ere-
dienst worden gezongen, vindt u in het Liedboek voor de Kerken.  
 
Heilig Avondmaal 
Ongeveer 10 keer per jaar wordt de maaltijd van de 
Heer gevierd. Bij de uitdeling van brood en wijn (en 
druivensap) is een ieder van harte welkom.  
In alle diensten waarin de maaltijd van de Heer gevierd 
wordt, is er sprake van open vieringen, d.w.z. dat deel-
name van iedere aanwezige die zich in geloof verbon-
den voelt met de gemeenschap in de Ontmoetingskerk, welkom is. 
Als u niet in staat bent om de avondmaalsviering in de kerk mee te maken is het ook 
mogelijk om het Heilig Avondmaal thuis te vieren. Gaarne van te voren contact opne-
men met een van de diakenen. 
 
Bijzondere diensten 
Op kerkelijke hoogtijdagen, bij doopdiensten en bevestiging van een ambtsdrager 
enzovoort, stelt de predikant een passende speciale liturgie samen. Andere bijzondere 
diensten die elk jaar terugkomen zijn de gedachtenisdienst (laatste zondag kerkelijk 
jaar) en de diensten in de Stille Week. Daarnaast kent de gemeente  speciale diensten 
zoals “dienstin4en”, zangdiensten, diensten voor mensen met een verstandelijke be-
perking en scholendiensten. Deze diensten worden samen met gemeenteleden voor-
bereid. 
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Vespers 
Gedurende de 40-dagentijd vinden er op een vaste avond in de week korte vieringen 
plaats. De vieringen hebben een eenvoudige liturgie van psalmgebed, schriftlezingen, 
liederen en gebed. De vieringen worden door gemeenteleden voorbereid. 
 
Voorbeden 
Het voorbedenboek ligt voor aanvang van de dienst op de informatietafel. Hierin kunt 
u een verzoek doen om een “voorbede” t.a.v. een door u te noemen situatie in eigen 
omgeving of daarbuiten. Indien u “voorbede” wilt voor personen, dienen deze door u 
vooraf geïnformeerd te worden. 
 
Organisten 
Het orgel van de Ontmoetingskerk wordt in de zondagse eredienst bespeeld door 
verschillende organisten. Zij verzorgen de gemeentezang tijdens de dienst.  
 
Kinderen en jongeren 
Kinderen en jongeren hebben  een belangrijke plaats in de Ontmoetingskerk. Vrijwel 
iedere zondag wordt door de predikant tijdens de dienst een  opstapgesprekje gehou-
den met de kinderen voordat zij naar hun eigen dienst gaan en wordt er een "kinder-
lied" gezongen.  
Er is ook een aantal structurele activiteiten voor de jeugd: 
 
Oppasdienst 
Tijdens de ochtenddienst is er voor kinderen van 0 t/m 4 jaar crêche. Vóór het einde 
van de dienst kunnen de kinderen door de ouders worden opgehaald.  
 
Kindernevendienst 
Voor kinderen van de basisschoolgroep 1 tot en met 8 (4 - 12 jaar) is er elke zondag-
ochtend kindernevendienst. De kinderen maken het begin en 
het einde van de eredienst mee, maar vertrekken rondom de 
preek voor een klein half uurtje naar een eigen dienst. In de 
kindernevendienst wordt een verhaal voorgelezen volgens de 
methode ‘Kind op Zondag’. Daarna wordt er een verwerking 
gedaan over het verhaal. Dat kan variëren van iets knutselen tot 
een gesprek of een spel. Er is één groep voor alle kinderen. 
 
Tienernevendienst 
De tienernevendienst is er voor alle tieners vanaf de brugklas 
t/m 15 jaar. Tienernevendienst wordt gehouden één keer in de 
twee weken op zondagmorgen van 10.00-11.00 uur tijdens de 
reguliere kerkdienst in de Ontmoetingskerk. 

De tieners hebben hun eigen ruimte in het schoolgebouw waar ze samen komen. 
Tijdens de tienernevendienst worden onderwerpen behandeld uit de bijbel of verwant 
aan bijbel en maatschappij. Tieners die eens willen komen kijken zijn van harte wel-
kom. In het kerkblad zijn de data te vinden, waarop tienernevendienst gehouden 
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wordt. Ook is het mogelijk om een e-mail sturen via de website en dan wordt vervol-
gens contact met je opgenomen. 

15+groep 
De 15+ gespreksgroep is een kruising tussen een nieuwerwetse vorm van catechisatie 
en een voortzetting van de tienernevendienst. In de 15+ groep ontstijgen de jongeren 
meestal het niveau van de tienernevendienst. Maar er blijven nog steeds wél vragen en 
onderwerpen waarover zij zouden willen praten. Zeker in het hedendaagse leven, waar 
het geloof op school en tijdens het sporten een steeds meer ondergeschikte rol gaat 
spelen. Vragen als “waarom ga je naar de kerk”, “kan het allemaal ook iets moderner” 
en “wie of wat is God nu eigenlijk voor mij” zijn misschien wel belangrijk, maar worden 
niet altijd besproken met vrienden of vriendinnen, zeker niet als betreffende vrienden 
zelf niet naar de kerk gaan of aanhanger zijn van een ander geloof. 

De 15+ gespreksgroep probeert te voorzien in de behoefte om regelmatig over derge-
lijke vragen toch van gedachten te wisselen met jongeren van dezelfde leeftijd. Eén 
keer in de maand komt de 15+groep bij elkaar – na de kerkdienst - rond 11.30 uur in 
een huiskamer. Voor informatie zie het kerkblad! 
 
 
4 Voor/na de dienst 
 
Autodienst/begeleiden rolstoelgebruikers 
Sommige gemeenteleden zijn niet in staat zelfstandig naar de kerk te komen. Om te voor-
komen dat zij geïsoleerd raken kunnen zij worden opgehaald met een auto, zodat ook zij 
de kerkdienst kunnen bijwonen. Evenzo kunnen mensen, die tijdelijk hieraan behoefte 
hebben, gebruik maken van deze dienst. Ook zij worden per auto van huis opgehaald en 
thuisgebracht. Als u gebruik van deze dienst wilt maken neemt u contact op met de coör-
dinator van de autodienst – zie het inlegvel! 
Mocht u als rolstoelgebruiker naar de kerk willen en begeleiding nodig hebben, dan kunt u 
contact opnemen met een van de diakenen.  
 
Koffie na de dienst 
Een aanzienlijke groep gemeenteleden verlaat niet direct na de 
dienst het kerkgebouw, maar geeft er de voorkeur aan nog even 
bij elkaar te zijn. Wie daar komt, wil ná de dienst nog iets meer 
“ontmoeting”. Om wat na te praten, om contacten te onderhouden 
met bekenden en onbekenden. Om die reden biedt de kerkenraad 
elke zondag gelegenheid een kopje koffie te drinken in de hal of 
de speelzaal. Ook de dienstdoende predikant is bij deze ontmoe-
ting aanwezig.  
 

 
Bloemendienst 
Na de eredienst worden de bloemen bezorgd bij een tijdens de dienst 
bekend gemaakt gemeentelid, als groet van de gemeente. 
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Boekentafel 
In (de directe omgeving van) Zevenkamp is het lastig om aan Bijbelse lectuur te ko-
men. De oplossing is gevonden in het eens per twee maanden aanbieden van deze 
lectuur in de kerk. Ook kunt u hier bestellingen opgeven, bijvoorbeeld van bijbels en 
liedboeken. 
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5 Bijzondere diensten 
 
Bediening van de Heilige Doop 
Ouders die hun kind willen laten dopen, nemen contact op met de predikant. Deze regelt 
het doopgesprek. De predikant heeft meestal twee gesprekken samen met de ouders (en 
de ouderling van dienst) over de betekenis van de Heilige Doop en over de inhoud van de 
betreffende dienst. 
 
Bevestiging en inzegening van een huwelijk 
De Ontmoetingskerk biedt een goede gelegenheid om een huwelijk kerkelijk te laten be-
vestigen en inzegenen of om andere relaties te laten zegenen.  Aanmelding hiervoor kan 
geschieden bij een van de predikanten. Hierna vindt een gesprek plaats over de betekenis 
van het kerkelijk huwelijk en worden afspraken ge-
maakt over de inhoud van de kerkdienst. Aanvragen 
voor een huwelijk waarbij het bruidspaar kiest voor een 
andere voorganger dan de wijkpredikant en/of voor 
een dienst onder verantwoordelijkheid van één andere 
(wijk)kerkenraad, kunnen worden gericht aan de scriba.  
 
Uitvaartdiensten 
De Ontmoetingskerk staat ook ter beschikking voor 
uitvaartdiensten.  
Voor de beschikbaarheid van het gebouw kan men het 
beste zo snel mogelijk contact opnemen met de be-
heerder van de Ontmoetingskerk.  Voor het leiden van 
de dienst dient men contact op te nemen met de wijk-
predikant of een predikant van eigen keuze danwel een 
van de wijkouderlingen. Voor meer informatie kan men 
ook contact opnemen met de scriba. 
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6 Pastoraat 
 
Huisbezoek 
Er wordt in onze gemeente niet tot nauwelijks ongevraagd 
bij mensen aangeklopt met de vraag of ze een bezoek 
willen. Dat gebeurt wel bij nieuw ingekomenen, aan wie 
gevraagd wordt op welke wijze ze met onze gemeente 
verbonden willen zijn. In een dergelijk contact kan men 

bijvoorbeeld aangeven regelmatig een bezoek te willen ontvangen. Door de bezoe-
kersgroep worden dergelijke verzoeken gehonoreerd en gecoördineerd. Voor het ove-
rige wordt de verantwoordelijkheid voor het al of niet verlangde persoonlijk contact als 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid gezien. Een bezoek vanuit de kerk wordt na-
drukkelijk aangeboden, maar alleen op uitnodiging gerealiseerd. 
 
Bezoekwerk ouderen 
Vanuit de wijkgemeente van de Ontmoetingskerk bestaat er actief bezoekwerk richting 
ouderen. Dit bezoekwerk wordt gecoördineerd door de werkgroep “omzien naar el-
kaar”. De gemeente kent ook pastoraal en diaconaal-medewerkers. Zij maken geen 
deel uit van de kerkenraad. Zij hebben wel geheimhoudingsplicht met betrekking tot 
wat hen bij de uitoefening van hun werk vertrouwelijk ter ore komt. 
   
Indien men (pastoraal) bezoek wenst, zowel thuis als in een ziekenhuis, kan men zich tot 
de wijkpredikant  of één van de ouderlingen wenden.  
 
De werkgroep “omzien naar elkaar” verzorgt de contactochtenden, maandelijks op 
donderdagochtend in de Aarhof, op woensdagochtenden in SevenCamp en Nieuw 
Verlaat. Er is altijd een moment van bezinning en een deel ontspanning. 
 
Daarnaast organiseert de werkgroep, samen met de wijkdiaconie, de ‘paasviering” en 
de ‘kerstviering’; beide bijeenkomsten bestaan uit een uur liturgie, een kopje koffie en 
een hapje en een drankje. Belangstellenden kunnen zich enkele weken voor de bijeen-
komst inschrijven of melden. 

Ziekte en ziekenhuisopname 
Wanneer bij ziekte bezoek van de wijkpredikant op prijs wordt gesteld graag dit aan 
haarzelf/hemzelf of aan een gemeentelid doorgeven. Dit geldt ook bij een ziekenhuis-
opname. 
 
 
GrootHuisBezoek 
Tevens vinden groothuisbezoeken plaats, waarbij een aantal mensen dat bij elkaar in de 
buurt woont, samen een onderwerp bespreekt o.l.v. een ouderling/pastoraal-
medewerker.  
 
Diensten in De Vijf Havens 
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Deze worden afwisselend onder verantwoordelijkheid van de Rooms Katholiek Parochie 
en de wijkkerkenraad van de Ontmoetingskerk gehouden. Onder verantwoordelijkheid 
van de wijkkerkenraad wordt op de 2e en (indien van toepassing) de 5e zondag  van de 
maand dienst  gehouden  in het verpleeghuis De Vijf Havens, Zevenkampse Ring 40. 
 
7 Leren 
 
Jaarlijks wordt via een bijlage in het wijkkerk-
blad Ontmoeting melding gemaakt van het 
aanbod aan vorming en toerusting voor de 
gemeente in het komende seizoen. 
 
Kindercatechese 
Aan het begin van elk seizoen start de basis-
catechese. Deze is bedoeld voor kinderen van 
groep 6 tot en met 8 van de basisschool. De basiscatechese is in de maanden sep-
tember en oktober op dinsdagmiddag. De onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. 
de bijbel, de kerkgeschiedenis, de feesten van het kerkelijk jaar, de gebruiken in de 
kerk, enz.  
 
 
Gespreksgroepen voor volwassenen 
Tijdens het winterseizoen worden er voor gemeenteleden verschillende gespreksgroe-
pen georganiseerd. De gesprekken cirkelen rond de thema’s Bijbel, geloof, kerk en 
maatschappij. 
 
Belijdenis 
Een ieder (jong of oud) die er voor voelt belijdenis te doen, of daar eens over van gedach-
ten wil wisselen, kan eveneens met de predikant contact opnemen. 
 
Gesprekskring “Ontmoetingskerk”  
Voor mensen met een verstandelijke beperking is er elke maand  op een woensdag-
avond  een bijeenkomst rond de Bijbel in de Ontmoetingskerk.  
 
8 Communicatie 
 
Kerktelefoon   
De kerktelefoon is er voor die mensen, die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te 
wonen. Zij krijgen een aansluiting aan huis, zodat ze in hun eigen omgeving de kerkdienst 
kunnen mee beleven. De diaconie kan inzicht geven in de persoonlijke (geirnge) kosten en 
zo nodig  een bijdrage leveren. De kerkdiensten van de Ontmoetingskerk zijn door het 
digitale kerktelefoonsysteem ook te beluisteren via internet. De kerkenraad heeft er echter 
voor gekozen deze ‘achter een slot’ te zetten. Is een kerklid in het bezig van een pc, dan 
kan de coördinator kerktelefoon een code verstrekken zodat de diensten via internet 
kunnen worden beluisterd.	  
 
Kerkblad Ontmoeting 
De wijkgemeente heeft een eigen kerkblad: Ontmoeting. Het kerkblad geeft informatie 
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over onze gemeente en houdt de lezer op de hoogte van nieuwe initiatieven, bijeen-
komsten van gespreksgroepen en ingezonden stukken van leden. 
Het kerkblad verschijnt elke 4 weken, behalve in de zomerperiode. Het blad wordt 
bezorgd bij alle gemeenteleden die hiervoor belangstelling hebben. De bezorglijst 
wordt in het (wijk)ledensysteem bijgehouden door de ledenadministrateur. Aan nieuw 
ingekomenen wordt expliciet gevraagd of men het kerkblad wil 
ontvangen. Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd hun 
bijdrage aan dit blad te leveren. Er wordt een financiële bijdra-
ge gevraagd met als richtlijn € 10.- per jaar, Gironummer: 13 16 
114  t.n.v. Wijkkerkblad Zevenkamp te Rotterdam. Wie ‘Ont-
‘Ontmoeting’ thuis wil ontvangen kan dat kenbaar maken bij 
de  voor de bezorging verantwoordelijke (zie inlegvel) 
 
Kerknieuwsbrief-mail 
Naast het kerkblad “Ontmoeting” en de mededelingen op 
zondag gebruikt de kerkenraad de emailservice van de Ont-
moetingskerk als rondzendmail om gemeente te informeren 
over actuele activiteiten of/en gebeurtenissen in de gemeenschap. Via een mailtje naar 
de emailservice Ontmoetingskerk (pkn.7kamp@gmail.com) kan men zich “abonneren” 
op deze rondzendmail. 
 
Website 
De Ontmoetingskerk heeft een eigen website, www.pknOntmoetingskerk7kamp.nl. Op 
de website treft u informatie over onze gemeenschap en nieuws over verschillende 
activiteiten. Via een wachtwoord dat u kunt aanvragen bij de webmaster is het ook 
mogelijk het kerkblad digitaal te lezen. 
 
9 Organisatie en Bestuur 
 
Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand 
De protestantse wijkgemeente Zevenkamp (met als kerk de Ontmoetingskerk) is één 
van de zeven wijkgemeenten die samen de Protestantse (PG) gemeente Rotterdam-
Noordrand vormen. Binnen de PG Rotterdam-Noordrand bestaan, zoals gebruikelijk, 
twee afzonderlijke rechtspersonen te weten: de kerk en de diaconie. De PG Rotter-
dam-Noordrand heeft een eigen website www.pkn-rotterdamnoordrand.nl 
 
Bestuur van de kerk 
Het bestuur wordt op wijkniveau uitgevoerd door de WijkKerkenraad Zevenkamp (WKZ) 
en op centraal niveau door de Algemene Kerkenraad (AK). De financiële en  
 
beheerszaken van de kerk worden centraal uitgevoerd door het College van Kerkrent-
meesters (CvKr) en op wijkniveau door de WijkRaad van Kerkrentmeesters (WvKr)  
 
Wijkkerkenraad 
De wijkkerkenraad vormt het bestuur van de wijkgemeente Zevenkamp. De wijkker-
kenraad bestaat uit de predikant, de ouderlingen en de diakenen. Deze ambtsdragers 
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staan in dienst van de gemeente. De raad geeft leiding aan het leven en werken van 
de gemeente. Zij is verantwoordelijk voor de diensten van het Woord en Sacramenten. 
Verder coördineert de raad de activiteiten van de gemeente: kringen, bezoekwerk, 
werkgroepen, diaconaat e.d. En houdt zij toezicht op de wijkfinanciën en onderhoudt 
contacten met de Algemene Kerkenraad. De vergaderingen zijn openbaar. De verga-
derdata van zowel de “kleine kerkenraad”(moderamen) als de “grote Kerkenraad” kunt 
u opvragen bij de scriba. Geregeld wordt een impressie van de vergadering in het 
kerkblad “Ontmoeting” opgenomen. 
 
Wijkpredikant 
Voorganger van de Ontmoetingskerk werkt parttime (80%).  Hij heeft elke maandag-
ochtend een bereikbaarheidsuur  9.00 - 10.00 uur - in de Ontmoetingskerk. Dat is 
zowel bedoeld om korte informatie uit te wisselen, als om de wens tot een bezoek 
kenbaar te maken. In geval van acute (pastorale) nood, zoals bij ziekte, noodsituaties, 
levenscrises is de predikant op elk moment van de dag bereikbaar en zoveel mogelijk 
ook beschikbaar. (zie voor verdere informatie het inlegvel) 
 
Scriba 
Het scribaat is het secretariaat van de wijkkijkenraad. De 
scriba (secretaris) is het postadres van de wijkkerkenraad 
(adres zie inlegvel), ook voor geboortekaartjes en overlij-
densberichten. U wordt verzocht geen post te sturen aan 
het kerkgebouw.  
 
 
Wijkraad van kerkrentmeesters 
De wijkraad van kerkrentmeesters bestaat uit de ouderling-
kerkrentmeesters en de kerkrentmeesters.  Die laatsten zijn 
medewerkers die geen ambtsdrager zijn maar wel financiële/bestuurs- en beheerstaken 
uitvoeren. Belangrijke taken van de wijkraad van kerkrentmeesters zijn: 
• het bijeenbrengen van voldoende middelen om de activiteiten van de wijkkerk  

te financieren; 
• het uitvoeren van de ledenadministratie op wijkniveau; 
• het toezicht houden op de besteding van die financiële middelen; 
• het toezicht houden op het goed kunnen functioneren van de medewerkers zoals  

de kostersdienst, de koffiedienst en andere ondersteunende groepen; 
• het beheer van het kerkgebouw; 
• het onderhouden van contacten met het College van Kerkrentmeesters. 

 

Commissie van Beheer 
Voor het uitvoeren van de beheerstaken (onderhoud) voor het kerkgebouw wordt de 

WvKr bijgestaan door een commissie, genaamd de Commissie van Beheer. Voor gebruik 

van het kerkgebouw kunt u contact opnemen met de kerkbeheerder, zie inlegvel! Voor het 
sleuteladres van de kerk – zie inlegvel! 
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Kostersgroepen 
Vanaf de opening van de Ontmoetingskerk hebben kerkelijke vrijwilligers de kostersdienst 
op zich genomen. Zij doen dienst op zondagmorgen. Er zijn op dit moment zeven van 
deze "kostersploegen". 
 
Wijkraad van diakenen (wijkdiaconie) 
De wijkraad van diakenen bestaat uit diakenen waaronder een voorzitter, secretaris, pen-
ningmeester. Zij voeren hun diaconale taken uit zoals die hieronder worden omschreven. 
De financiën van diaconale taken worden centraal uitgevoerd door het 
College van Diakenen (CvD) en op wijkniveau door de Wijkraad van 
Diakenen. 
 
Diaconaat 
De taken die o.a. onder de diaconie vallen zijn: 
• Het verzorgen van het Heilig Avondmaal, zowel in de kerk als aan huis na afloop 

van de dienst en 1x per jaar tijdens één van de bijeenkomsten bij verzorgingshui-
zen. 

• Het collecteren tijdens een dienst. 
• Het organiseren van de jaarlijkse Oogstdienst. 
• Het helpen van de zwakkere in de samenleving: 

o het ondersteunen van de Werkgroep zonder naam 
o het deelnemen aan het Armoedeplatform 
o het meewerken aan de activiteit HIP (Hulp In Praktijk) 
o het ondersteunen van het vluchtelingenwerk in de wijk 
o het deelnemen aan de WMO-raad-Alexander 

• Het opzetten van activiteiten voor het jeugddiaconaat. 
• Het opzetten van activiteiten voor het seniorendiaconaat: 

o het pastoraat, “omzien naar elkaar”,  
o Paas- en Kerstviering voor senioren. 
o het organiseren bustochten voor senioren 

• Het ondersteunen van zending- en werelddiaconaatactiviteiten: 
o het collecteren voor acties van Kerk in Actie 
o het meedoen met schrijfacties van Amnesty International 
o het ondersteunen van projecten zoals Rusland Kinderhulp Rotterdam en Help 

mij leven Brazilië 
• Het ontwikkelen van gemeentediaconaat-activiteiten: 

o het zorgdragen voor coördinatie kerkvervoer, begeleiden rolstoelgebruikers 
o het beheren van de kerktelefoon 

 
 
 
 
 
 
10 Financiën en Beheer en ledenad-
ministratie 
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De financiën van de Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand zijn een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de zeven wijken. Omdat de kerk en de Diaconie twee verschil-
lende rechtspersonen zijn, zijn ook de financiën gescheiden. 
   
Financiële administratie  
De financiële administratie van zowel kerk als diaconie wordt verzorgd door het Kerke-
lijk Bureau van de protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand  (Kerkdreef 2, 3054 
GS Rotterdam, 010-4187800). Voor contact kunt u tevens gebruik maken van de web-
site www.pkn-rotterdamnoordrand.nl via “algemene informatie”. 
 
Jaarlijks wordt de Actie Kerkbalans gehouden, waarin de ingeschreven leden een verzoek 
om een vrijwillige bijdrage ontvangen. De vrijwillige kerkelijke bijdrage voor de Actie Kerk-
balans kan worden overgemaakt op bankrekening: 69.95.41.646 van het College van 
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand (afgekort (CVK Prot. 
Gem. Rotterdam-Noordrand) onder vermelding van Kerkbalans  
 
Giften voor het kerkelijk werk in Zevenkamp kunt u overmaken op bankrekening 
1335.86.669 t.n.v. Wijkraad van Kerkrentmeesters Zevenkamp o.vv. “gift”. 
Giften voor het diaconale werk in Zevenkamp kunt u overmaken op bankrekeningnummer 
3118.26.172 t.n.v. Wijkdiaconie Zevenkamp te Rotterdam o.v.v. “gift” 
 
Ledenadministratie 
U wordt verzocht wijzigingen in de gezinssamenstelling e.d. aan de ledenadministratie 
door te geven. De verhuizingen gaan automatisch via de gemeentelijke administratie 
(GBA) en de kerkelijke administratie. U krijgt na verhuizing automatisch bericht van de 
(wijk)kerk waartoe uw postcode behoort. Wilt u bij een andere (wijk)kerk worden inge-
schreven dient u dit te regelen met de kerk waar u automatisch wordt ingeschreven. 
De kerkenraad stelt het echter op prijs dat u uw voorgenomen verhuizing aan hen meldt . 
(Zie voor de gegevens van de ledenadministratie het inlegvel.) 


