NIEUWE INDELING VOOR DE
ORGANISATIE VAN DE PASTORALE
ZORG:
VAN POSTCODE (WIJKDEEL) NAAR
LEEFTIJDSGROEP
Voorstel kleine kerkenraad naar aanleiding
advies van TGP en pastores
31-10-2018

Waarnaar zijn we op zoek? (1)

Een schaap met
5 poten??

Waarnaar zijn we op zoek? (2)

¨

Oude wijn in
nieuwe
zakken??

Aanleidingen
¨

¨

Wens van/noodzaak voor pastores om meer focus in
hun kerntaken aan te brengen
Wens van de geloofsgemeenschap
¤

Ontwikkelingen in ouderenpastoraat:
Meer thuiswonende ouderen waar extra pastorale zorg voor
nodig is
n Start van het team Seniorenpastoraat (getrainde vrijwilligers)
n

¤

Verlangen om extra in te zetten op leden 0-45 jr

Ter overweging
Vanouds doen pastores “alles”,
Vieringen
¤ Pastoraat – in samenwerking met gemeenteleden
¤ Ons geloofsverhaal naar de buitenwereld brengen
¤ Gemeenschapsvorming en toerusting
¤

Past dit nog wel optimaal bij hoe
¨ de geloofsgemeenschap zich wil ontwikkelen én
¨ bij de verschillende kwaliteiten van de pastores?

Huidige situatie Pastorale Zorg: indeling
op postcode
Wijk

Aantal
leden

Pastor

Inzetbare
uren in de
wijk per
wk

Uren
Totale
buiten aanstelling
wijk per per wk
wk

1

455

Henri

10

(10)

20

2

919

Gertrudeke

32

-

32

3

1144

Ad

28

(12)

40

Dit is 70 uur per week = 1,75 fte; begrotings beleid is max1,8 fte
aan pastores formatie

Nieuwe situatie Pastorale Zorg:
indeling op leeftijd
Pastorale Aantal Pastor
groep
leden

Inzetbare
uren in de
wijk per
wk

Uren
Totale
buiten aanstelling
wijk per per wk
wk

A. 0-45 jr

750

Gertrudeke

23*

9*

32

B. 45-75 jr

1450**

Ad

40***

-

40

350

Henri

10

(10)

20

C. 75+ jr

* Bij start van pioniersplek de Proeftuin
** Gemiddelde voor fulltime pastor in Apeldoorn is 1550
*** Minus eventuele projectinzet voor de PGA

Gevolgen voor pastorale aandacht bij
overgang naar leeftijdsgroepen
Pastor

Uren
Verschil uren
pastoraat aantal pastoraat
nu
leden
straks

Samenwerking met:

Henri

4-6

-105

4-6

Team seniorenpastoraat
en ouderenbezoekers

Ad

7

+311

7

Alle leden pastorale
wijkteams*

Gertrudeke

7

-169

7

Nicolet Groeneweg en
bezoekteam

* Meer buurtgroepen in deze leeftijdscategorie
Daarnaast kan uren inzet voor vieringen gelijk blijven

Wat winnen we erbij voor de
pastorale zorg?
¨

Pastores: leeftijdsgroep gericht. Specialisering door inzet
op sterke punten is goed voor
kwaliteit
¤ werkdrukbeleving
¤

¨

Geloofsgemeenschap: gemeenteopbouw
We investeren in meer senioren/ouderen pastoraat
¤ We maken ruimte voor investering in jongere generaties in de
vorm van de pioniersplek de Proeftuin.
¤

LET OP. De indeling volgens leeftijdsgroepen geldt voor pastoraat.
Indeling op postcode alleen voor zaken als kerkbalans, Drieklank,
etc.

Pastoraat (bezoekwerk) wordt anders
georganiseerd per 01-01-2019
De wijken blijven gewoon bestaan, maar de bezoekgroepen
(= pastorale teams: predikanten, ouderlingen en pastoraal
medewerkers) gaan zich richten op leeftijdsgroepen. Dwars
door de wijken heen.
Uitleg
Er wordt voor het bezoekwerk niet meer gekeken naar waar
u woont, maar uw leeftijd wordt leidend.
Zo kunnen de pastorale teams zich daar meer op
specialiseren. Een dertiger vraagt om een ander soort
bezoek, dan bijvoorbeeld een tachtiger.

Hoe gaat de verdeling van de
leeftijdsgroepen?
¨

Basis: indien twee partners op 1 adres, dan is de
leeftijd van de jongste leidend
Vb. vrouw 48j; vrouw 43j; dan horend bij pastorale groep
A (Gertrudeke)
¤ Vb. vrouw 76j, man 74j; dan horend bij pastorale groep B
(Ad)
¤

¨

¨
¨

Pastorale groep A (0-45j) samen met gezinnen waar
jongste kind <16j is. (Leeftijd kind is hier leidend)
Pastorale groep B (45-75j); pastoraat vraag gestuurd
Pastorale groep C (75j en ouder); aanbod gestuurd

Acties in november/december 2018
¨

¨

¨

¨
¨

¨

Pastorale contacten worden waar nodig afgerond en
zorgvuldig overgedragen.
Komt een lid van de geloofsgemeenschap met het verzoek
om een andere pastor dan die van de pastorale groep
waaronder men valt, dan beslissen pastores in onderling
overleg.
De huidige (pastorale) wijkteams worden
ge(re)organiseerd tot teams voor de pastorale
(leeftijds)groepen.
Elk pastoraal team krijgt een coördinator (= niet-pastor).
Gekeken wordt of hier een vrijwilligersvergoeding kan
worden aangeboden.
Doorgaande informatie via de bestaande media.

Overige zaken
¨

¨

Uitvaarten gebeuren in eerste instantie door de pastor van
betreffende pastorale groep.
¤

Voor de pastor van groep C (Henri) betekent dit zeer waarschijnlijk een te
grote belasting. Hier zal hulp van de andere pastores en/of
uitvaartbegeleiders zeker nodig zijn.

¤

Algemeen geldt dat zoveel mogelijk rekening gehouden zal worden met
specifieke wensen.

Doopteam wordt nauw verbonden aan groep A.
¤

¨

¨

Doopvieringen, momenteel 4, zullen in verhouding: 3 pastor groep A; 1
pastor groep B worden verdeeld.

Bloemetje van de week: wekelijks groep B en C, bij uitzondering
groep A. (Heemhof apart opnemen).
TGP houdt vinger aan de pols; over 2 jaar evaluatie KK en WK

Vragen (1)
VRAAG
Krijgen wij bericht als er sprake is van een overgang
naar een andere pastorale groep?
ANTWOORD
Het is de bedoeling dat er één of twee momenten in
het jaar zijn, waarop de pastorale teams zorgen voor
een overdracht. U krijgt dan bericht.

Vragen (2)
VRAAG
Gaan de pastores nu al het pastoraat doen?
ANTWOORD
Neen, net als nu, zal elke pastor een eigen pastoraal
team hebben, dat samen met de pastor het pastorale
werk in de pastorale (leeftijds)groep zal verzorgen.

Vragen (3)
VRAAG.
Ik heb een goede band met mijn huidige pastor en ik wil
eigenlijk niet veranderen. Is daar dan ruimte voor?
ANTWOORD
Wij begrijpen dat die vraag bij u opkomt. Het uitgangspunt is
echter de nieuwe verdeling.
Uiteraard zullen pastores zorgvuldige afwegingen maken bij
specifieke verzoeken. Zij nemen vervolgens een besluit.

Samengevat
¨

¨
¨

Meer focus en specialisatie is wens van alle drie pastores én de
TGP én de kleine kerkenraad
De pastorale inzet voor kwetsbaren en 75+ is geborgd
Er kan ruimte gemaakt worden voor extra inzet in jongere
generaties

Wat vindt u:
zoeken we met deze nieuwe indeling een schaap met 5 poten of
hebben we oude wijn (pastoraat) in nieuwe zakken gekregen?

