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Waarom deze avond?

• Nadenken over nieuwe vormen 
van pastoraat voor de nieuwe 
gemeente

• Huidige aanbod bereikt maar een 
deel van de gemeente

• Opnieuw nadenken:

• Wat is eigenlijk ‘pastoraat’?

• Wie en wat willen we 
daarmee bereiken?

• Welke vormen zijn er zoal?

• Wat past bij ons?

• Hoe kun je dat organiseren?



Gemengde gevoelens

• Doe ik het soms niet goed?

• Wat betekent dit voor mijn vrijwilligerswerk 
in de nieuwe gemeente?

• Vind ik het dan nog wel leuk?

• ....?

Even parkeren...



Visie en organisatie

• Visie: ‘waarom’ en ‘waartoe’ gaat 
altijd voorop, 

• daarna pas de organisatie: het 
‘hoe’

• Vanavond: inspiratie opdoen!



Wat is pastoraat?

Voorlopig in grote lijnen:

• Omzien naar elkaar, zowel binnen als 
buiten de kerkelijke gemeenschap

• Bevorderen van gesprek over geloofs- en 
zingevingsvragen



Wat is er (in veel gemeenten) aan de hand?

• Pastoraat bereikt vooral ouderen en 
kwetsbaren

• Groot deel van de gemeente wordt niet 
bereikt

• Geen belangstelling, geen behoefte, te 
druk, verouderd beeld

• Is het nog zinvol?

• Vraag en aanbod sluiten niet aan

• Vacatures!



Vraag

• Oude bezoekstructuur handhaven?

• Doorfietsen op oude banden

• Geen keuze is ook een keuze



Wat mensen zoeken: 
verbinding

• Mensen leven in verbinding

• Behoefte aan lichte verbanden

• Binding met de kerk minder 
vanzelfsprekend

• Per levensfase andere vragen

• Zoeken naar rust, inspiratie, hulp 
bij levens- en geloofsvragen



Wat wij te bieden hebben: 
aandacht en tijd

• Aandacht voor het verhaal van de ander,

• dat gaat over het gewone leven

• zonder betutteling

• ruimte zonder anonimiteit

• betrokkenheid zonder opdringerigheid



Pastoraal beleid: nieuwe 
wegen

• Van verzorgingskerk naar 
ontmoetingskerk (niet alleen voor 
kneuzen)

• Een nieuwe visie

• Gelovigen zijn zelf verantwoordelijk: van 
ouderling naar onderling

• Kerkenraad zorgt voor structuur, vangnet 
en extra zorg

• Een andere organisatie is dus geen 
armoedebod!



Uitgangspunten 
georganiseerd pastoraat

Maatwerk, passend bij diversiteit 
gemeente

• (huis)bezoek waar gewenst en nodig

• Daarnaast andere vormen van 
ontmoeting en verbinding

Lichte structuur:

• Minimum aan organisatie en overleg

• Maximaal tijd voor het bezoekwerk zelf

• ‘gavengericht’ werken voor bezoekers



Voorbeeld: Oosterkerk Zwolle

Van verzorgingspastoraat naar 
ontmoetingspastoraat:

• Werkgroep ouderenpastoraat

• Werkgroep nieuw ingekomenen

• Werkgroep rouwpastoraat

• Werkgroep doorgaand pastoraat (lief en leed, 
i.o.m. predikanten)

• Werkgroep doelgroep pastoraat 
(leeftijdsgroep, doopouders, 
alleengaanden...)

Anders: niet meer geografisch, maar naar taak 
opgezet



Voorbeeld: Westerbork

• Zorgvuldige inventarisatie behoeften

• Vaste bezoekersgroep voor vaste adressen

• Pastoraal meldpunt: signalen

• Ouderenpastoraat:

• Ontmoetingen Derkshoes, koffie-uurtje 
predikant

• Verjaardagsontmoetingen per kwartaal

• Lief- en leedgroep

• Projecten voor ‘doelgroepen’, elk jaar een 
andere groep

• Praktische ploeg: ‘lopers’



Voorbeeld: Barneveld

Bijzonder pastoraat: wijkgebonden (team + 
predikant)

Doelgroepenpastoraat: wijkoverstijgend

• Jeugd

• Starters, bv ‘met de dominee aan tafel’

• Bouwers, jonge gezinnen, alleengaanden

• Plussers (50-75), veel V en T-activiteiten 

• Senioren (75+), vaste bezoekers, 
ouderenactiviteiten



Voorbeeld: Kruispunt Vathorst
jonge en grote (groei-)gemeente (1500 leden)

Pastoraal team

• Vaste adressen

• Lief en leed

Netwerk van @home-groepen:

• Huiskamergroepen van 10-12 personen

• Samenkomst 6-10x per jaar

• Al dan niet met gespreksmateriaal

• Naar keuze: andere activiteiten



Ongeorganiseerd pastoraat: 
van ouderling naar onderling!

• 'Straatpastoraat’

• ‘Verbindingszondag’

• Eetgroepjes

• Telefooncirkel

• Huiskamergesprekken/theepotuurtje 
predikant

• Rouwgroep

• Koffie-abonnement nieuw ingekomenen

• Bij elkaar op de koffie/walking dinner

• Levende adventskalender

• Naoberschapsdiensten



Waarom doelgroepenpastoraat?

• Aansluiten bij veranderende 
behoeften kerkleden

• Andere doelgroepen bereiken

• Aansluiten bij veranderende 
betrokkenheid en andere 
manieren van vrijwilligerswerk

• Efficiënt inzetten vrijwilligers

• Gebruik maken van kwaliteiten 
pastorale bezoekers

• Verbinding en aandacht!



Drukke parkeerplaats...

• Vragen van het begin: wat betekent dat 
voor mij?

• Nieuwe vragen: 

• Hoe inventariseren we de behoeften?

• Hoe doen we dat met de predikanten?

• Hoe vinden we de mensen om het te 
doen?

• Hoe (en wanneer) maken we de 
omslag?



Vanavond: laten landen

• Wat herkennen we van dit beeld in 
Nieuwleusen?

• Wat spreekt ons aan in de organisatie 
van het doelgroepenpastoraat?

• Welke nieuwe vormen spreken ons 
aan?

Aan het eind:

• Hoe (en wanneer) zetten we dit 
gesprek nu voort?

• Met onszelf

• Met de gemeente


