
Taakomschrijving Voorganger, Inspirator  
 
 
Voorgaan vieringen Bereidt  zondagse - en bijzondere vieringen voor en geeft deze 

inhoudelijk vorm, gebruik makend van digitale media, dit in goed overleg 
met de cantor.  

 
Commissies Neemt deel aan de vergaderingen van de commissie Zin op Zondag,  

Programmacommissie en PR-commissie . 
 
Geestelijke begeleiding Bezoekt en ondersteunt zieken en ouderen als ook diegenen die 

aangeven hieraan behoefte te hebben. 
Geeft, indien gewenst, persoonlijke begeleiding en – ondersteuning bij 
sterfgevallen (familie en direct betrokkenen) 
Informeert het bestuur over ter zake doende ontwikkelingen binnen de 
vereniging, rekening houdend met het ambtsgeheim 
Ondersteunt de leden van de bezoekcommissie bij eventuele vragen 
aangaande hun huisbezoeken aan ouderen. 

 
Geestelijke vorming  Leidt levensbeschouwelijk georiënteerde kringen en cursussen. 

Verricht activiteiten ter bevordering van het religieus besef en het 
spiritueel bewustzijn. 

 
Adviseur Adviseert het Bestuur, gevraagd en ongevraagd, over zowel 

levensbeschouwelijke en religieuze aangelegenheden, als over zaken die 
de geestelijke begeleiding of het welzijn van de vereniging in het 
algemeen betreffen.  
Adviseert en inspireert de commissies waarvan hij deel uitmaakt. 
Woont als regel één keer per maand de bestuursvergadering bij, als ook 
de Algemene Vergaderingen (AV) 
 

     
Signaalfunctie Informeert het bestuur over gesignaleerde ontwikkelingen die relevant 

zijn met betrekking tot de algehele voortgang en de vitaliteit van de 
vereniging. 

 
Publicatie Schrijft per toerbeurt het voorwoord in Eenheid, het maandblad van de 

vereniging voor de regio.  
Verzorgt optioneel een levensbeschouwelijke column in het Bennekoms 
Nieuwsblad. 
Draagt zorg voor relevante berichtgeving in de Eenheid / website / 
facebook.     
Schrijft bij toerbeurt met de voorzitter de inleiding in het 
programmaboekje 
Overlegt met het bestuur indien er  over het verenigingsleven van de 
afdeling, gepubliceerd wordt. 

 
Deskundigheidsbevordering Volgt ontwikkelingen op zijn vakgebied. 
    Neemt deel aan het bijtanken (bijscholing Convent van Voorgangers) 

Overlegt met het bestuur over te volgen bijscholingen. 
 



 
Interne en externe  Bezoekt jaarlijks de nieuwe leden en begunstigers. 
activiteiten Neemt deel aan de vergaderingen van het Convent van Voorgangers en 

woont – eventueel en na overleg met het bestuur - de Algemene 
Jaarvergadering van Vrijzinnigen Nederland bij. 
Onderhoudt goede contacten met zowel de landelijke vereniging als met 
het Convent van Voorgangers. 
Participeert binnen plaatselijke overlegorganen zoals onder andere de 
lokale Raad van Kerken. 
Participeert binnen initiatieven op gebied van moderne spiritualiteit. 
  

 
Verslaglegging Schrijft een jaarverslag ten behoeve van de Algemene Vergadering (AV) 

van de plaatselijke vereniging waarin onder andere urenverdeling en 
werkzaamheden inzichtelijk worden gemaakt. 

 
 
 
 

 
Bennekom,  december  2018. 


