Taak ouderling van dienst bij dopen

Bij de doop is er naast de gebruikelijke taken voor de ouderling een speciale taak voor de
ouderling van dienst weggelegd. Puntsgewijs zetten we de taken op een rijtje. Hij of zij…
1. is bijtijds aanwezig in de kerkenraadskamer;
2. loopt even naar het voorzaaltje aan het begin van de gang, waar de dopelingen met
de dragers verblijven, want straks zal de ouderling de dopelingen daar ophalen en
het is goed elkaar even gezien te hebben; er wordt hun verteld dat hij/zij straks
tijdens na de collecten de dopelingen komt ophalen;
3. kijkt of degenen die bij de dopelingen blijven een liturgie hebben; zij kunnen in dat
zaaltje meeluisteren;
4. informeert van te voren bij de koster of de kan met doopwater klaar staat en of de
doopkaars op de tafel staat;
5. als er een gastpredikant is overlegt de ouderling over de gewoonte bij ons; hij kijkt
ook of de doopkaart en het doopgeschenk er ligt, en geef die aan de predikant;
6. gaat bij aanvang van de collecten de kerk uit, haalt de kan met water op en komt via
de achteringang en het pad aan de kant van de doopvont naar voren op het moment
dat de collecten zijn gehouden en de eerste regel van het dooplied klinkt; de
dopeling(en) met de drager(s) lopen achter de ouderling aan (let op: niet te snel
lopen, anders kan de drager(s) het niet bijhouden);
7. de ouderling haalt het deksel van de doopvont, legt dat in een van de banken naast
de preekstoel, giet het water in de doopvont en zet de kan bij de schaal op de
liturgietafel;
8. de predikant wijst de drager(s) naar hun plaats;
9. de ouderling van dienst let op of het rondom de doop goed gaat (bijvoorbeeld met de
kinderen die bij de doopvont zitten); zo nodig seint hij/zij de predikant (die niet alles
kan zien) in;
10. na afloop let hij/zij erop dat de doopouders in de drukte de doopkaars en de
doopkaart niet vergeten;
11. loopt na afloop met de predikant voor de doopouders de kerk uit en begeleidt hen
naar De Hoeksteen, alwaar zij gefeliciteerd kunnen worden; in het geval de felicitatie
voor in de kerk plaatsheeft, wijst de ouderling (als de eigen predikant er niet is) aan
waar zij zich kunnen opstellen.
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