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Beste gemeenteleden, 

Omzien naar elkaar, focus, begrippen die meerdere malen zijn langsgekomen in de zondagse diensten, 

in weekbrieven en Rondom het Woord.  Maar het gaat er natuurlijk om dat het geen begrippen blijven, 

maar ook daadwerkelijk een praktijk in de gemeente. En zoals afgelopen zondag werd benoemd in de 

avonddienst gebeurt dat ook! Vele gemeenteleden brengen dat zichtbaar, maar vaak ook achter de 

schermen in de praktijk. Mooi om zo lichaam van Christus te zijn, ieder met zijn talenten en gaven. 

De taakgroep Pastoraat is enkele jaren geleden een bezinning gestart hoe we al deze mooie initiatieven 

naar de toekomst toe kunnen organiseren. Hierbij willen we recht doen aan en voort bouwen op de 

bestaande activiteiten die al door vele wijkcontactpersonen en andere gemeenteleden in de gemeente 

worden gedaan. 

Wat is de weg die God van ons vraagt? Dat is een zoektocht waarin we ons telkens afvragen hoeveel en 

waartoe we onszelf mogen inzetten en waarin we afhankelijk van onze hemelse Vader mogen en 

moeten zijn. Sommigen van jullie hebben daar ook terecht op gewezen, het is heel belangrijk dit 

biddend te doen. Tegelijkertijd: het is “bid en werk”. 

Vanuit de taakgroep Pastoraat zijn we vorig jaar begonnen met pastoraat in de wijken via 

bezoekbroeders en zusters. In de praktijk betekent dit dat sommigen van u geen regulier bezoek krijgen 

van de wijkouderling maar van deze broeders en zusters. Intussen zijn er inmiddels bijna  40 

gemeenteleden die dit enthousiast hebben opgepakt. Dit heeft er ook voor gezorgd dat we met minder 

wijkouderlingen de wijken bemannen, soms noodgedwongen, maar allereerst juist ook omdat we 

geloven dat het omzien naar elkaar een bijbelse opdracht is die naar de gehele gemeente uitgaat. 

We streven ernaar om dit kerkelijk jaar het aantal bezoekbroeders en zusters minimaal te verdubbelen. 

De wijkouderling wordt ook meer degene die het Wijkteam organiseert en bemoedigt, en daarnaast zelf 

ook gemeenteleden opzoekt, op verzoek of als de situatie hier om vraagt. 

Een wijkteam is een enthousiaste groep mensen die met elkaar omziet naar de mensen in de wijk: de 

wijkouderling samen met de diaken, de wijkcontactpersonen, de bezoekbroeders en zusters, het 

jeugdpastoraat en in samenwerking met onze beroepskrachten. Wilt u meedoen in de wijkteams, wees 

welkom en laat het weten aan uw wijkouderling! We zijn op zoek naar 30 nieuwe bezoekbroeders en -

zusters!  

Deze nieuwe werkwijze en een paar verschuivingen tussen onze wijkouderlingen heeft er ook voor 
gezorgd dat we een nieuwe wijkindeling hebben. Deze hebben we bijgevoegd. We realiseren ons dat het 
grote aantal vacatures van de laatste jaren ertoe geleid kan hebben dat u niet trouw bent bezocht. Dat 
kan ook de komende tijd nog het geval zijn. We roepen u op om uw wijkouderling te laten weten als u 
naar een bezoek uitziet. Dit kan in verband met pastorale nood zijn, maar dat hoeft niet! 
 
Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet contact met uw ouderling op te nemen.  
Voor nu een hartelijke groet vanuit de taakgroep Pastoraat 


