
 

 

Collecteren  in de Waterstaatskerk. 

 
De mand met de collectezakken staat in de kast links achter in de 
kerkzaal. In het krat zitten reserve collectezakken. Er zijn collectezakken met 2 handvatten en met 3. 
Gebruik voor het collecteren allemaal dezelfde collectezakken!  
De collectezakken hebben één of twee tekens op het handvat : 1e en 2e collecte 
De 2 kleine collectezakken met houten ring zijn voor de collecte in de kinderdienst. 
 
De diaken haalt vóór de vroegdienst de mand op en zet die op de grond (of op het podium) voor het 
liturgisch centrum. Als er veel kerkgangers verwacht worden, neem dan 3 maal 2 zakken mee. Zitten er 
mensen op het balkon, dan is het de bedoeling, dat een ouderling het collecteren op het balkon voor 
zijn/haar rekening neemt en de diaken/de collectant met de kinderen (als die aanwezig zijn) in de zaal 
beneden collecteren.  

✓ In de vroegdienst zijn er altijd 2 ouderlingen en 1 collectant ingeroosterd.  
In de laatdienst staat er altijd 1 ouderling, 1 diaken en 1 collectant op het dienstrooster. 

✓ Vóór de kerkdienst wordt onderling (diaken/collectant/ouderling) afgesproken wie waar begint. 
 

✓ De collectant kan -indien gewenst- gewoon op een plek in de kerk gaan zitten. 
 

✓ Als er gecollecteerd moet worden, pakt de dienstdoende diaken/ouderling de zakken uit de mand 
en geeft er 2 aan de collectant en/of de ouderling. 
 

✓ De kinderen van de zondag lopen met de diaken en de collectant mee. Ze helpen  met collecteren 
maar moeten in de consistorie eerst een duidelijke uitleg krijgen. 
 

✓ De route loopt van voren naar achteren. Eerst de zijvakken, (we gaan van buiten naar binnen) 
dan begint één van beiden vooraan in het middenvak en de ander achteraan.  
Zitten er mensen op het balkon dan gaat een ouderling naar boven om daar te collecteren. 
Degenen, die collecteren tellen de bezoekers. Tip :  Doe van de 247 stoelen de lege, 
onbezette stoelen af en tel het aantal mensen op het balkon erbij. Zo heb je de bezoekers al 
geteld.   
In de mand ligt -standaard- een plattegrond met het aantal stoelen er op ingetekend. 
  

✓ Als alle rijen geweest zijn, lopen de diaken, de collectant of de ouderling samen naar voren, doen 
de zakken in de mand, die op de grond blijft staan of op het podium  
 

✓ Aan het einde van zowel de vroegdienst als de laatdienst -als de dominee een hand heeft 
gekregen- pakt de diaken/ouderling de mand en neemt hem mee naar de consistorie. 
(kinderen helpen mee om de mand te dragen en het geld in de zakjes te doen). Bij een Heilig 
Avondmaalsviering zorgt de collectant ervoor dat het geld en de collectezakken worden 
opgeruimd. 
 

✓ In de consistorie liggen 2 leren zakken met daarin 3 zakjes voor het collectegeld, een slotje  
en een briefje : één zak voor de vroegdienst en één voor de laatdienst.  
De  eerste collecte gaat in het zakje met nr. 1 er op; de tweede in zakje nr. 2.  
Het derde zakje met een button er op is voor het geld van de kindernevendienst. 
Op het briefje wordt het aantal kerkbezoekers in de betreffende dienst genoteerd.   
De zakjes met geld gaan samen met het briefje in de leren zak.  
Vervolgens wordt het slotje bevestigd. 
De diaken zorgt er voor, dat de collectezakken na de vroegdienst weer in de mand gelegd 
worden en  de mand op het podium gezet wordt voor de laatdienst. 
 

✓ De zak met geld wordt aan de dienstdoende koster of beheerder gegeven.  
Hij/Zij bergt hem op en zorgt ervoor dat deze op het kerkelijk bureau komt.  
Is er geen koster dan neemt de diaken dit op zich.  
N.B. : LAAT HET COLLECTEGELD NOOIT ONBEHEERD ERGENS LIGGEN !! 
 

✓ Na de laatdienst wordt de mand met de collectezakken weer in de kast links achter in de kerkzaal 
gezet. 
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