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Oudsten - Gemeente

1. Waarom heeft de Bron oudsten en geen 

dominee? 

2. Wat is de rol van de oudsten in een gemeente?

3. Wat is een Bronner?

4. Wat kan een Bronner van ons als gemeente 

verwachten?

5. Wat verwachten we van jou als Bronner?
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1. Waarom heeft de Bron oudsten?
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2. Wat is de rol van de oudsten?

• Herder: 1 Petr. 5:1-4 

4



2. Wat is de rol van de oudsten?

• Opziener: Hand. 20:17, 28 
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3. Wat is een Bronner?
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3. Wat is een Bronner?

Heb. 13:17 “Gehoorzaam uw voorgangers 

en wees hun onderdanig, want zij waken 

over uw zielen omdat zij rekenschap 

moeten afleggen, opdat zij dat mogen 

doen met vreugde en niet al zuchtend. 

Dat heeft immers voor u geen nut”

7



4. Wat kan een Bronner van ons als 
gemeente verwachten?
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4. Wat kan een Bronner van ons als 
gemeente verwachten?

Erbij horen: Onderdeel zijn van een vriendelijke, open, transparante en ‘samenwerkende’ gemeente om 

samen tot eer van God te leven. We hebben een cultuur van samen dingen doen.

Activiteiten: Er zijn verschillende activiteiten voor kinderen, voor jeugd, volwassenen en ouderen.

Groeien in geloof: Je bent welkom om geestelijk voedsel (Bijbels onderwijs) te ontvangen op zondagochtend 

in de dienst en doordeweeks in de centrale Bijbelstudie, Groeigroepen en door het volgen van cursussen.

Zorg voor elkaar: Bronners willen er voor elkaar zijn, door contact te houden, elkaar op te bouwen en te 

ondersteunen. Als je zelf een zorgvraag hebt, kun je je aanmelden bij het zorgpunt voor counseling of voor 

gebed. Als we niet in staat zijn om je te helpen, zal er christelijke hulp buiten De Bron worden aanbevolen.

Contacten: Ontmoeten van broeders en zusters in De Bron door samen de Heer en elkaar te dienen en aan 

te sluiten bij een Groeigroep. Dit is een kleine groep broeders en zusters (ca 10 personen) die elkaar twee 

keer per maand ontmoeten voor gebed, Bijbelstudie, gesprek en/of een gezellige activiteit.
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5. Wat verwachten we van jou als 
Bronner?

Het Albert Heijn 

kerkmodel 
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Het familie/kudde 
kerkmodel 



5. Wat verwachten we van jou als 
Bronner?

11

Openheid en transparantie: Bereidheid om de Heer Jezus te volgen en daarin te groeien.

Betrokkenheid: Regelmatig meedoen in beide zondagdiensten; de avondmaals- en aanbiddingsdienst (om 

aan God te geven) en de Woorddienst (om van God te ontvangen). Oprechte liefde en interesse tonen voor 

het welzijn van de andere Bronners. Indien mogelijk deelname aan een groeigroep en samen onze financiële 

verantwoordelijkheden dragen. Als je gegroeid bent in je geloof verwachten we bereidheid binnen jouw 

mogelijkheden om praktische hulp te bieden in één of meer bedieningen (die bij je gaven, 

talenten, ervaring, levenswandel en geestelijke volwassenheid passen). We vinden het fijn dat je de 

gemeente leert kennen door deel te nemen aan twee Identiteitsavonden en aangesloten te blijven doordat 

jij aanwezig bent (of iemand van je gezin) op tenminste 1 van de 3 jaarlijkse gemeenteavonden.

Belangrijke beslissingen: Contact zoeken met een oudste als je een belangrijke beslissing overweegt, zoals 

trouwen, samenwonen, scheiden, abortus, euthanasie of andere ingrijpende vragen.

Afscheid: Contact opnemen met een oudste als je erover nadenkt om 

afscheid te nemen van De Bron (het liefst voordat je daartoe besloten hebt).



Conclusie
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