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Pastoraat: omzien naar elkaar 
In het beleidsplan is beschreven wat de uitgangspunten van het pastoraat zijn. Als pastoraal 
team / werkgroep pastoraat vinden we het ten behoeve van continuïteit en transparantie 
belangrijk om als uitwerking daarvan de rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van 
het pastoraat te expliciteren, zodat gemeente, pastoraal team en predikant van elkaar 
weten wat van iedereen verwacht mag worden. 
 
Op het gebied van pastoraat zitten we als kerk (in de breedte) in een transitie. Van een 
verzorgingskerk waar de basis van het pastoraat is dat allerlei mensen worden bezocht door 
de pastorale zorgverleners (ouderlingen, dominee, pastoraal werkers en pastoraal 
bezoekers) ontwikkelt de kerk zich naar een participatiekerk, waar iedereen meedoet in het 
pastoraat en waar de onderlinge zorg voor elkaar de basis vormt, en bovenop die basis nog 
een structuur staat met pastorale zorgverleners. Deze participatiekerk is in het beleidsplan 
als volgt weergegeven: 
 

 
Wat is pastoraat? 
Het pastoraat wordt uitgeoefend door: 

 om te zien naar elkaar,  

 levensvragen met elkaar te bespreken, 

 elkaar aan te moedigen door gesprek, gebed en Bijbelstudie 

 praktische hulp te bieden. 
Het gesprek over geloofsvragen in het licht van de Bijbel dient om trouw in het geloof en 
trouw ten opzichte van elkaar te blijven.  
 
Hoe doen we pastoraat? 
De eindverantwoordelijkheid voor het pastoraal ligt bij de wijkkerkenraad. De praktische 
uitvoering en coördinatie ervan ligt bij het pastorale team, bestaande uit predikant en 
ouderlingen (en eventueel pastoraal werkers). Hieronder wordt uiteengezet welke rollen en 
verantwoordelijkheden wij ten aanzien van het pastoraat zien voor de gemeente, het 
pastoraal team en de predikant. 
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Wat verwachten we van elkaar? 
De gemeente: individuele gemeenteleden en groepen 
Omzien naar elkaar vindt in eerste instantie plaats in individuele contacten tussen 
gemeenteleden, en in de vele groepen die de wijkgemeente rijk is. Hier kunnen 
gemeenteleden omzien en (praktische) hulp bieden aan elkaar. Het pastoraat in 
groepsverband vindt plaats in groepen zoals de GemeenteGroeiGroepen, Gebedskring, 
20/30 kring, Lomedim, Handige Handen, jeugdgroepen en koffieochtenden. Groot belang 
wordt dus gehecht aan het deelnemen aan de diverse groepen binnen de kerk om het 
pastoraat goed te laten werken. Het deelnemen in groepen zal worden gestimuleerd om het 
hierboven geschetste model goed te laten werken. 
 
Om te zorgen dat aan een ieder in de gemeente die dat nodig heeft de juiste pastorale zorg 
wordt geboden, is het signaleren van pastorale nood noodzakelijk. We verwachten daarom 
van gemeenteleden dat ze het zelf aan (leden van) het pastorale team doorgeven als bezoek 
van iemand van het pastorale team gewenst is. Het pastorale team zal deze zorg dan verder 
oppakken en coördineren.  

Het pastorale team 
Het pastorale team (of werkgroep pastoraat / pastoraal overleg) bestaat uit de pastorale 
ouderlingen, pastorale werkers en de predikant. Voorzitter is een ouderling. Het pastoraal 
team is verantwoordelijk voor de coördinatie en het totaaloverzicht van de pastorale zorg 
voor de gemeente. De leden van het team bezoeken of organiseren bezoek voor: 

 nieuw ingekomen, 

 nabestaanden, 

 jubilea (12,5, 25, 40, 50, 55, 60, en verder), 

 mensen in crisis (in samenspraak met de predikant), 

 gemeenteleden die aangeven behoefte te hebben aan een gesprek (‘gewoon’ 
pastoraal bezoek). 

 
In het pastoraal overleg worden ten behoeve hiervan maandelijks de mutaties in het 
ledenbestand besproken. Op basis daarvan wordt zo nodig actie ondernomen. 
 
Verder organiseert het pastorale team dat senioren die daar prijs op stellen 2 à 3 keer per 
jaar worden bezocht door een pastoraal bezoeker. Hiertoe coördineert het pastorale team 
de pastorale arbeid van de pastoraal bezoekers (die geen deel uitmaken van het pastorale 
team), en rust het team deze bezoekers toe. Ten slotte is coördinatie van de diaconale 
bezoekdienst die bij verjaardagen en ontslag uit ziekenhuis langskomt een 
verantwoordelijkheid van het pastorale team. 
 
Pastorale bezoekers bezoeken regelmatig ouderen die daar prijs opstellen. De regelmaat 
kan variëren. Speciale aandacht is er ook voor de nieuw ingekomen. Deze worden bezocht 
door een pastorale bezoeker en als ze daar prijs op stellen ook door de predikant. 

Pastorale ouderlingen en pastorale werkers kunnen een speciaal aandachtsgebied hebben, 
zoals het verzorgen van pastoraat voor ouderen of jongeren, alsook pastoraat voor een wijk 
of deel van de gemeente. 

Het kan zijn dat pastorale zorg zo inspannend, moeilijk of specialistisch wordt dat er 
doorverwezen moet worden naar de professionals in pastorale zorg, de predikant of externe 
hulpverleners. 
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Predikant 
Wat verwachten we als Kerk Delfgauw binnen deze participatiekerk van onze predikant op 
het gebied van pastoraat? 

1. Crisispastoraat: bij ernstige ziekte, begeleiding richting levenseinde, depressie, 
andere ernstige situaties. 

2. Het voorbereiden en leiden van uitvaartdiensten. 
3. Rouwpastoraat: n.a.v. overlijden echtgenoot (in de regel 3 bezoeken: na 3 weken, 

4/5 maanden, 1 jaar) 
4. Senioren die niet meer in de kerk kunnen komen, 1 en liefst 2 keer per jaar 

(waaronder leden in verpleegtehuizen). 
5. Trainen pastoraal bezoekers. 
6. Pastoraat aan kerkenraadsleden en pastorale medewerkers. 
7. Koffieochtend pastoraat: pastoraat aan bezoekers koffieochtend door daar 

regelmatig te zijn en een aantal korte gesprekken te voeren. 
8. Kennismakingspastoraat: Proberen bij iedere pastorale eenheid een keer langs te 

gaan. 
9. Jubileumpastoraat bij leden die een 60 jarig huwelijksjubileum (of meer) vieren. 
10. Het stimuleren van participatie in groepen waar men aan onderling pastoraat kan 

doen. 
 
De predikant kan echter niet alle pastorale zorg voor zijn rekening nemen. Wat verwachten 
we niet van onze predikant: 

1. Regelmatig bezoeken van iedereen boven een zekere leeftijd. 
2. 24/7 bereikbaarheid 
3. Bereikbaar en het verrichten werkzaamheden als de predikant vakantie heeft. 
4. Het afgaan van ‘de kaartenbak’, allerlei mensen die wel lid zijn, maar niet actief 

deelnemen in de kerk. 
5. Pastorale coördinatie en overzicht: Uiteraard is de predikant een spil in de pastorale 

arbeid in de gemeente, maar de predikant kan niet alles coördineren en overzien. 
Daarom ligt de eindverantwoordelijkheid voor de coördinatie en het totaaloverzicht 
van de pastorale zorg voor de gemeente bij het pastorale team als collectief. De 
predikant maakt deel uit van dat team. 

 

 


