
Een nieuwe opzet van het 

pastoraat  



- Pastoraat is overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan 

in naam van Christus; 

- Het is ‘meeleven met elkaar’ 

Wat is pastoraat?

- Het is ‘meeleven met elkaar’ 

in en vanuit een geloofsgemeenschap;

- Dit is het hart van de gemeenschap;

- Daarom is het ook een taak van 

de hele geloofsgemeenschap!



- De huidige opzet voldoet niet meer: er vallen steeds meer gaten 

in de organisatie, waardoor de belasting steeds zwaarder wordt 

voor steeds minder mensen;

Waarom moet het pastoraat anders georganiseerd 

gaan worden? 

voor steeds minder mensen;

- De huidige opzet van het pastoraat brengt teveel vergaderwerk  

en administratie met zich mee, dat ten koste gaat van tijd voor 

bezoekwerk;

- Mensen geven vaker aan zelf aan de bel 

te trekken wanneer bezoek gewenst is.



- Zo veel mogelijk behoud van wat goed is;

- Zo veel mogelijk huidige vrijwilligers de mogelijkheid geven door 

te gaan met hun taken;

Wat is het streven van de nieuwe organisatie 

van het pastoraat?

- Kleinere, heldere, taken voor meer mensen, 

die beter aansluiten bij de gaven 

en mogelijkheden van vrijwilligers;

- Zie hieronder puntsgewijs de nieuwe

opzet van het pastoraat.



- De centrale ligging van kerkcentrum De Drie Ranken maakt het 

zeer geschikt als plek van ontmoeting en omzien naar elkaar, 

voor leden van de geloofsgemeenschap en buurtbewoners. 

1 – kerkcentrum De Drie Ranken centrale plek

- Concentratie op het kerkcentrum 

maakt ook een efficiënte inzet van 

pastores en vrijwilligers mogelijk;

- Aandacht voor elkaar bij koffie & thee

rondom vieringen en andere activiteiten doordeweeks



- Een belangrijke omslag in de organisatie van het pastoraat is 

dat er niet langer aan alle leden een aanbod wordt gedaan van 

bezoek;

2 - Van aanbodgericht naar vraaggericht

- De nieuwe opzet is vraaggericht: 

wie bezoek wil / nodig heeft zal

zelf aan de bel moeten trekken;

- Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor ouderen 

en nieuw ingekomenen.



- De nieuwe opzet werkt met teams voor een taak of doelgroep;

- Een aantal van deze teams zijn: 

Bezoekteam Ouderen (80+)

3 - Werken met teams voor doelgroepen

Bezoekteam Ouderen (80+)

Welkomstteam

Pastoraal Team

Buurtgroepen

- Andere teams worden later toegelicht



Toelichting op het Bezoekteam Ouderen 80+

- Voor iedere oudere van 80 jaar en ouder is er een vaste   

bezoeker die het contact onderhoudt;

- Deze bezoeker is de persoonlijke schakel tussen de 

oudere en de kerk;

- Waar nodig wordt de leeftijdsgrens aangepast (75+).



De bezoekteams in de Matenhof, Berghorst en

Heemhof blijven bestaan



Voor ouderen van 80 jaar en ouder:

- Wellicht verandert er niet veel:

- Degene die u nu bezoekt, blijft dat doen of anders komt een 

Wat betekent het voor mij als gemeentelid ? 

- Degene die u nu bezoekt, blijft dat doen of anders komt een 

ander iemand kennismaken om uw vaste aanspreekpunt en 

bezoeker te worden;

- De pastores komen niet automatisch op bezoek, 

maar wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft.



Toelichting op het Welkomstteam

- Nieuwe leden worden persoonlijk welkom geheten door 

een bezoeker die hen helpt een eigen plek te vinden in de 

geloofsgemeenschap.



Toelichting op het Pastoraal team

Dit team verzorgt pastoraat op aanvraag :

- Ondersteunen van mensen bij ziekte en crisissituaties;

- Er zijn voor hen die rouwen of eenzaam zijn;

- In gesprek gaan met mensen over geloofsvragen.



- Er komt 1 centraal telefoonnummer voor pastorale vragen 

en 1 centraal mailadres: pastoraat@3ranken.nl;

- Het Pastoraal Team bestaat uit drie 

Toelichting op het Pastoraal team

- Het Pastoraal Team bestaat uit drie 

wijkteams – voortzetting van huidige 

wijkdelen, ieder met de eigen pastor;

- Zo is er zoveel mogelijk voortzetting

van de bestaande pastorale contacten.

Wijkteam 2: 
pastor + 

pastorale 
bezoekers

Wijkteam 3: 
pastor +  

pastorale 
bezoekers

Wijkteam 1:  
pastor + 

pastorale 
bezoekers



- Als ik als gemeentelid een pastoraal gesprek wil met een 

ouderling of pastor dan neem ik zelf contact op met het 

Pastoraal Team;

Wat betekent het voor mij als gemeentelid ? 

- Betrokkenheid bij anderen: het wordt op prijs gesteld wanneer 

ook anderen signalen doorgeven aan het Pastoraal Team; 

- Laagdrempelig contact met pastores in het kerkcentrum: 

tussen 9 en 10 uur kunt u vrij binnenlopen voor een gesprek, 

tussen 10 en 12 uur op afspraak.



Verder: meeleven met elkaar in allerlei groepen

In de vele groepen en activiteiten is er aandacht voor elkaar:

bij Oase groepen - Gespreksgroepen - Rode Draad - Catechese -

Handwerkgroep – Rondom Psychisch lijden - Meditatie … etc.



Gemeenteleden en parochianen kunnen met elkaar een 

buurtgroep vormen voor 

onderling contact in de wijk:

4 - Kerk zijn in de wijk - buurtgroepen

- Groepen van 7 – 14 deelnemers

- Ontmoeting minimaal 4 x per jaar

- Moment van bezinning als opening 

- Aandacht voor elkaar en oog voor de buurt

- Altijd open voor nieuwe leden



Huidige vrijwilligers 

kunnen zoveel mogelijk doorgaan 

met wat ze nu ook doen:

Meedoen in de nieuwe organisatie? 

- Bezoeken van mensen

- Bezorgen van Drieklank

- Deel uitmaken van een groep in de wijk: 

buurtgroep als voortzetting van de wijksectie



Nieuwe vrijwilligers 

Zet jouw gaven en mogelijkheden in voor deze mooie

geloofsgemeenschap - dat maakt je rijk!

Meedoen in de nieuwe organisatie? 

- Een taak op maat die bij jou past;

- Doelgerichte taak met weinig 

vergaderwerk;

- Helderheid over verwachtingen 

bij inzet en tijdsduur.



- Kijk op de website onder ‘vrijwilligers in het pastoraat’ voor 

een beschrijving van taken in de nieuwe organisatie;

- Mail naar pastoraat@3ranken.nl voor meer informatie en 

aanmelding;

Nieuwsgierig om mee te doen als vrijwilliger? 

aanmelding;

- Kom naar de vrijwilligersmarkt op 15 mei 

van 19.00 - 19.45 uur voorafgaand aan de 

gemeenteavond

Vind een taak die bij u / jou past!



Vrijdag 26 september 2014 is er een ‘dankjewel-avond’

- een gezellige avond waarop we ‘dankjewel’ zeggen tegen 

alle vrijwilligers uit de oude organisatie van het pastoraat 

via wijksecties:

Start nieuwe opzet eind september 2014

‘dankjewel-avond’

via wijksecties:

- Hiermee maken we de overgang naar de nieuwe 

organisatie,  die eind september 2014 ingaat.


