
 

Verslag van de gemeenteavond woensdag 8 maart 2017, aanwezig ongeveer 55 personen.  

Opening 

Harrie Beukers, voorzitter kerkenraad, opent de avond met een hartelijk welkom.  

Mededelingen 

- Op zondag 2 april is er geen dienst in Ichthus i.v.m. de uitvoering van de musical.  

- De gezamenlijke zomerdiensten met de Kapel gaan in 2018 door. Is ook een gesprek geweest of het 

mogelijk is dat Emmen-Oost aansluit, maar is toch besloten dit niet te doen.   

Informatie en gesprek over het nieuw op te zetten pastoraat 

Wat is pastoraat voor u?  

- Ds. Kajim geeft  een inleiding over het pastoraat.  

We willen met elkaar wezenlijk gemeente zijn, volgelingen van Jezus.  

In de loop der jaren zijn er veel veranderingen, ook in het pastoraat ontkomen we er niet aan.  

We willen ‘Herder’ zijn voor elkaar.  

Vroeger zagen de gemeenteleden er vaak tegen op als de dominee met ouderling op bezoek kwam. 

Geen adres werd overgeslagen en het werd zondags afgekondigd waar de dominee op bezoek kwam, 

en dan moest je als gemeentelid klaar zitten. 

De situatie is nu veranderd, De gesprekken zijn nu op hetzelfde ‘niveau’, zodat je als 

gesprekspartners steeds dichter bij elkaar komt te staan. Ongelijkwaardig is gelijkwaardig geworden, 

samen oplopen!  

De gemeenteleden zitten nu niet altijd meer op bezoek te wachten.  

 

De vraag is gesteld in de uitnodiging: Wat is pastoraat voor u?  

Ds, Janneke de Valk:  

 

Langzamerhand is er een bewustwording over de verandering van het pastoraat.   

Een toegroeien naar de mogelijkheid zelf aan te geven dat je bezoek wilt, een gesprek nodig hebt. 

Contactpersonen kunnen dit misschien ook waarnemen. Soms hebben de mensen het nodig om te 

praten, zowel over materiële dingen als geestelijke dingen.  

 

Er staan enkele vragen op papier en we gaan in groepjes met elkaar hierover in gesprek.  

Vanuit iedere groep worden de bevindingen weergegeven.  

Een samenvatting:  

 

De vragen zijn:  

1. Hoe beoordeelt u de veranderingen in het pastoraat van de afgelopen halve eeuw?  

Dat nooit weer. Tijdsgeest. Digitalisering. Een eigen mening geven, Het beklemmende is nu weg. Een 

goed verloop. Positief. Contact is nu veel opener. Met de tijd meegegaan. Een goede ontwikkeling. 

Gemeentelijke organisatie.  

 

2. Wat is voor u de kern van pastoraat?  

Omzien naar elkaar, zowel in sociaal pastoraat als geestelijk pastoraat. Geloofsvragen. Bezoek naar 

behoefte. Luisteren naar iemand en meegaan met iemand op zijn/haar weg. In voetsporen van Jezus 

met mensen op weg gaan. Openstaan voor hun levensvragen en daarin steunen. Gebed en 

Vertrouwen. Bemoediging, aandacht. gelijkwaardigheid, gevoel van herkenning. Vertrouwen.  

 

3. Wat valt voor u wel en wat niet onder pastoraat?  

Wel: met elkaar de diepte ingaan. Geestelijk en sociaal pastoraat en nazorg. Steun. Een luisterend 

oor.  Gesprek. Alle contacten binnen de kerk, zoals koffiedrinken op een ochtend of na de dienst. 

Gespreksgroepen. Een breed begrip! De mogelijkheid dat mensen hun hart kunnen luchten en vanuit 



het geloop iemand helpen.  

Niet: een weerpraatje. Bezorging kerkblad, Een gezellig onderonsje.  

4. Wat vindt u van gedachten dat we allemaal elkaars herder zijn en onderling pastoraat kunnen 

vormgeven?  

Soms lukt dit, soms niet als iemand problemen heeft. Herder-leider vinden we een te groot woord! 

Dat kan, als je open naar elkaar toe bent. 

Volgens (onze groep) kan dit niet, vertrouwen is nodig voor pastoraat.   

5. Welke vormen, woorden of gedachten passen voor u bij een moderne invulling van pastoraat? Hoe 

zou er dat uit kunnen zien? 

Team van personen, die bij mensen komt die er om vragen. Kleine kringen. 

Bijvoorbeeld op zondag een gebedsteam. Gedachte; met elkaar in gebed met God, wel duidelijk uitleg 

geven op welke manier gebedsteams werken. Mogelijkheid bieden om via een tussenpersoon in 

contact te komen met een team.  

Vergadering/organisatie van bepaalde zaken die door de ouderling wordt gedaan, door iemand anders 

laten doen, ouderling meer tijd voor bezoek. Pastoraat op verzoek. Pastoraat naar behoefte, soms is 

predikant een expliciete behoefte.  

 

Harrie rondt dit gesprek af:  

Het voorstel is om een bezoekersgroep in te stellen van bijvoorbeeld 4 personen. Deze groep worden 

toegerust door de predikanten en/of cursus.  

De contactpersonen zijn belangrijk, ze kunnen signaleren dat er behoefte is aan bezoek. Eigenlijk 

verandert er niets voor de contactpersonen.  

Jaap Tiemersma is coördinator van het geheel.  

In de praktijk kan het als volgt gaan:  

De gemeentelid neemt zelf contact op met de contactpersoon en de contactpersoon vervolgens met 

de coördinator. De coördinator  vraagt een lid van de bezoekersgroep om de gemeentelid te 

bezoeken. Indien nodig neemt de coördinator contact op met de predikant.  

De contactpersoon signaleert dat er bezoek nodig is en benadert de coördinator.  

Ook de ouderling kan van de bezoekersgroep gebruik maken.  

Een gemeentelid kan natuurlijk ook een ander gemeentelid in vertrouwen nemen. Als gemeente 

hebben we ook de taak om naar elkaar om te zien en elkaar te steunen.  

Als voorbereidingsgroep zullen we de gemeente goed informeren over de gang van zaken.  

Ds. Kajim voegt toe: 

Herder zijn, kan ook als Pastor gelezen worden. Naast sociaal pastoraat en geestelijk pastoraat 

kunnen we ook gebedspastoraat toevoegen. Overleggen hoe hier vorm aan te geven.  

Verder een opmerking vanuit de vergadering: Heeft de bezoekersgroep geheimhouding? Ja, hierover 

wordt ook met de groep gepraat.  

  

Financiën. (begroting 2017. Exemplaren ter plekke uitreiken)  

Tjalling Reitsma, kerkrentmeester geeft uitleg over de begroting 2017, begroting 2016 en rekening 

2015. Jaarrekening 2016 is nog niet goedgekeurd.  

Begroting VVB (vaste vrijwillige bijdrage) 2016 is niet gehaald, een te optimistische inschatting, 

daarom is het bedrag VVB van de begroting 2017 voorzichtiger begroot.  

Een aantal posten worden toegelicht, bijv. predikantskosten, solidariteitskas.  

Er is geld beschikbaar voor nieuw beleid PGE, hieruit is ook mee betaald aan de nieuwe beamer in de 

kerkzaal.  

Vraag Ichthus heeft een tekort? (2017: € 3.160,--)  Ichthus moet voorlopig ieder jaar een € 7.000 

aflossen aan het onderhoudsfonds. 

Verder geen vragen, met dank aan Tjalling voor de uitleg.  

Rondvraag  

Wordt geen gebruik van gemaakt.  

Sluiting  

Harrie sluit de vergadering met gebed, dank voor jullie inbreng  en wel thuis.  

 

Hennie Hendriks, scriba  

Emmen, 9 maart 2017.  

 


