
WERKPLAN PREDIKANT VOOR GEWONE WERKZAAMHEDEN

S.v.p. alleen gele cellen invullen, het rekenblad doet de rest!

naam predikant: ?

naam gemeente: Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel

begindatum werkplan met duur van 1 jaar: nog onbekend

werktijdpercentage: 50%

leeftijd aan het einde van de werkplanperiode:

normjaartaak 920                            

aantal keren aantal uren voorbereiding totaal aantal aandeel

en uitvoering per keer uren op totaal

Erediensten

zondagse erediensten 17 10 170

erediensten op christelijke feest- en gedenkdagen 6 10 60

weeksluitingen of bijzondere diensten in tehuizen e.d. 0 0 0

overig 2 10 20

subtotaal erediensten 250 27%

Pastoraat

pastoraat in het algemeen, inclusief crisispastoraat 180 1,5 270

huwelijkspastoraat inclusief huwelijksdienst 2 10 20

rouwpastoraat inclusief rouwdienst 10 10 100

overleg met ouderlingen en pastorale medewerkers 12 2 24

overig 0

subtotaal pastoraat 414 45%

Catechese/vorming/toerusting

catechisatie 0

kringwerk 0

schoolcatechese 0

overleg kerk en school 0

toerusting kader/begeleiding werkgroepen 10 3 30

overig 0

subtotaal catechese/vorming/toerusting 30 3%

Missionair/diaconaal werk

missionair werk 0

diakonaal werk 1 18 18

subtotaal missionair/diakonaal werk 18 2%

Permanente educatie

mentoraat (in 1e jaar predikantschap) 0

primaire nascholing (in 2e, 3e en 4e jaar predikantschap) 0

voortgezette nascholing (vanaf 6e jaar predikantschap) 1 52 52

overig 52 1 52

subtotaal permanente educatie 104 11%

Bestuur/administratie

moderamen kerkenraad 0 2 0

(wijk)kerkenraad 11 2 22

algemene kerkenraad 11 2 22

gemeenteavonden 2 4 8

werkgemeenschap van predikanten 6 2 12

lokaal pastoresoverleg 4 2 8

lokale raad van kerken 0

classicale vergadering/kleine synode/generale synode 4 2 8

representatie 0

kerkblad 12 1 12

administratie (ook ledenadministratie) 0

postafhandeling 12 1 12

overig 50 0

subtotaal bestuur/administratie 104 11%

Totaal generaal 920 100%

Verschil ten opzichte van normjaartaak (hoort 0 te zijn) -                             

Ondertekening

naam datum handtekening

predikant:

preses (wijk)kerkenraad:

scriba (wijk)kerkenraad:

preses breed moderamen classicale vergadering (ord 3-17-2):

scriba breed moderamen classicale vergadering (ord 3-17-2):


