Handboek
Bezoekwerk

Inleiding.
Ons beeld voor elke pastorale ontmoeting kun je zien als een muziekstuk
dat samen uitgevoerd wordt. In een gesprek, een samenzang, een
muziekuitvoering, een gebed, een schilderij of een dans kan dat
muziekstuk uitgevoerd worden.
Een heerlijk beeld, een ambitieuze doelstelling. Om jezelf bloot te geven
aan de ander vraagt om tijd en ruimte, vertrouwen, om moed, om
veiligheid. In onze gemeenschap met haar inspiratie en rituele praktijken
kunnen we ook geloof, hoop en liefde noemen als dragende waarden van
dit pastoraat.
Pastoraat is ontmoeting, zo gewenst tot op de ziel, tot in Christus.
Pastoraat kent vele vormen: bijstand, begeleiding, heling, verzoening. In
de nieuwe structuur bieden we hier allerlei vormen aan.
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Legenda:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pastoraal Team
Bezoekteam
Contactteam
Jeugdpastoraat
Activiteitenteam
Kennismakings- en exit-team (i.o.)

a. Pastoraal Team
Het Pastorale Team coördineert de activiteiten, organiseert o.a. het
bezoekwerk en draagt de eindverantwoordelijkheid daarvoor. Namens de
kerkenraad geeft zij richting en uitvoering. In het Pastorale Team zitten
de predikant, de ouderlingen pastoraat, de coördinatoren van het
bezoekwerk en van het activiteitenteam en de jeugdouderling.
Het team vergadert periodiek aan de Kerkenraad.
De bedoeling is om van het wijkgerichte zorgpastoraat toe te groeien naar
een breed dorpspastoraat (zorg op verzoek).

b. Bezoekteam
1. Inleiding
Wanneer mensen in en vanuit de Protestantse Gemeente elkaar
ontmoeten en omzien naar elkaar is er sprake van pastoraat.
In het georganiseerde pastorale bezoekwerk geven we uitvoering aan
de opdracht Gods liefde gestalte te geven. Dit geldt niet alleen
gemeenteleden, maar ook dorpsgenoten.

2. Organisatie van het bezoekwerk
Het wijkteam
T.b.v. het bezoekwerk is de gemeente verdeeld in 2 wijken:
Wijk Noord: alle adressen ten noorden van de Van der Molenallee en de
omliggende dorpen;
Wijk Zuid: alle adressen ten zuiden van de Van der Molenallee.
Beide wijken hebben een coördinator en een aantal contactpersonen.
Een wijkteam bestaat uit een wijkcoördinator, een diaken en een aantal
contactpersonen, allen benoemd door de Pastorale Raad.
De wijkcoördinator
Binnen het wijkteam draagt de wijkcoördinator de verantwoordelijkheid
voor het functioneren van het wijkteam en voor de terugkoppeling naar
de Pastorale Raad. De wijkcoördinator stuurt de contactpersonen aan
en stimuleert dezen. De wijkcoördinator geeft huwelijksjubilea en
kroonjaren door aan de contactpersoon. De wijkcoördinator belegt
periodiek een vergadering van het wijkteam, stelt de agenda op en
regelt dat er een verslag wordt gemaakt. Dit verslag gaat naar de
teamleden en naar de Pastorale Raad. Eenmaal per jaar vergaderen
beide teams gezamenlijk.
De contactpersoon
Een contactpersoon is iemand die namens de gemeente het contact
onderhoudt op een aantal adressen. Ze zijn als het ware
“uitkijkposten”. De Pastorale Raad koppelt een contactpersoon aan een
te bezoeken adres. De contactpersoon maakt een afspraak over de
bezoekfrequentie. Naast het bezoekwerk besteedt de contactpersoon
aandacht aan geboorte, huwelijksjubileum en kroonjaren. Hij/zij zorgt
voor een bloemetje en declareert de kosten bij het Kerkelijk Bureau;
zie bijlage 2.

3. Andere vormen van pastoraat
Naast het wijkbezoekwerk zijn er nog 3 vormen van georganiseerd
pastoraat, t.w.:
Tijdelijk Intensief Pastoraat. Het verleent pastoraat bij ernstige ziekte,
sterven, ongeluk, scheiding of baanverlies.
Contactteam. Dit legt en onderhoudt contact door middel van telefoon,
kaartje of e-mail.
Jeugdpastoraat.

c. Het tijdelijk intensief pastoraat.
1. Doel
Het verlenen van geestelijke zorg in crisissituaties zoals ernstige ziekte,
sterven, ongeluk, scheiding of baanverlies.
Het regelen van een bezoek bij opname in ziekenhuis, verzorgings- of
verpleeghuis, of verlaten van de gemeente.

2. Organisatie
Aanvrager meldt zich aan via het centrale nummer van de pastoraatsouderling: 06-21 333 792. De pastoraatsouderling behandelt de
aanvraag vertrouwelijk en doet de intake. De pastoraatsouderling zoekt
een geschikte begeleider voor de aanvrager.
Deze begeleider neemt zelf contact op met de aanvrager. De begeleider
biedt een aantal ontmoetingen aan. De gesprekken kunnen thuis of in
de Ontmoetingskerk plaatsvinden. Deze begeleiding is eindig.
Desgewenst wordt de begeleide persoon daarna overgedragen aan het
bezoekteam, het contactteam, en/of een specialistische begeleider uit
het zorgcircuit.

d. Contactteam
1. Doel
Omzien naar elkaar in momenten van eenzaamheid, ziekte, vreugde.

2. Realisatie
Contact leggen en onderhouden door middel van telefoon, kaartje of email.

3. Aanmelding
Aanvrager meldt zich aan via het centrale pastoraatsnummer:
06-21 333 792. Deze behandelt de aanvraag vertrouwelijk en geeft
deze door aan de coördinator van het contactteam. Deze heeft
adressen van vrijwilligers die ze kan inzetten. De coördinator neemt
contact op met een vrijwilliger, die de aanvraag honoreert.

e. Jeugdpastoraat.
1. Inleiding
Jeugdpastoraat is het geheel aan pastorale activiteiten gericht op
kinderen en jongeren tot 21 jaar om hen namens de gemeente in hun
(geloofs)ontwikkeling te begeleiden en samen met hen te zoeken naar
een volwaardige plaats voor hen in de gemeente.
Jeugdpastoraat vindt daar plaats waar kinderen en jongeren zelf
aanwezig zijn, zoals bij kinder- en tienernevendienst, de soos,
catechese, alsmede op de kruispunten van hun leven, zoals overstap
van basis naar voortgezet onderwijs. Daarbij is het belangrijkk een
vertrouwensbasis met elkaar op te bouwen en aan te sluiten bij hun
belevingswereld en bij wat hen bezighoudt.
2. Jeugdouderling
De jeugdouderling is de coördinator van alle activiteiten en is de
contactpersoon binnen de gemeente en naar buiten. Het jeugdpastoraat
valt onder de verantwoordelijkheid van de jeugdouderling. De
jeugdouderling wordt ondersteund door de Werkgroep Jeugd en door de
predikant.
3. Werkgroep Jeugd
De werkgroep Jeugd vergadert doorgaans 1 x per maand onder
roulerend voorzitterschap. Er is een vaste secretaris en
penningmeester. Indien gewenst neemt ook de predikant deel aan dit
overleg.
De volgende activiteiten vinden momenteel plaats:
Jeugddienst: 12 – 18 jaar: enkele keren per jaar een dienst van jeugd
samen met volwassenen.
Kinderoppasdienst: wordt ter plekke geregeld indien gewenst.
Kindernevendienst: 6 – 11 jaar: 1 x per 3 weken volgens een
jaarrooster.
Tienernevendienst: 12 – 16 jaar: 1 x per 3 weken volgens een
jaarrooster.
Jeugdsoos Zowiesoos: 12 jaar en ouder: om de week op vrijdagavond;
start na de herfstvakantie.
Kerstviering, Paaswake en Slotkamp worden jaarlijks georganiseerd.
Studentenpastoraat is in ontwikkeling.
Voor informatie kunt u altijd contact opnemen via werkgroepjeugd@ontmoetingskerk-doorwerth.nl

g. Kennismakings- en exit-team.
Bij binnenkomst of vertrek krijgt het gemeentelid een bezoek van het
Kennismakings- en exit-team. Zolang dit team nog niet is gevormd neemt
een ouderling dit waar. De pastoraal ouderling doet de coördinatie.

Verdeeld over Noord en Zuid
Bennekom
Heelsum
Oosterbeek
Renkum
Wageningen

Bijlage 2

Praktische gegevens
Predikant
Ds. Martin de Jong
Van Goghstraat 3, 6813 HD Arnhem
tel. 06-49 84 07 12
e-mail: predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
Pastoraal spreekuur: woensdagmorgen van 8:30 – 09:00 uur
Pastoraat
Mevr. Ina Roelofsen, pastoraal ouderling en coördinator wijk Zuid,
tel. 06-25223409 e-mail: pastoraat@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
Mevr. Woutje Vermeulen, coördinator wijk Noord,
tel. 026-3340358 / 06-21442517
Kerkelijk Bureau
Martijn van Andel
Tel: 026-446 35 00 (tijdens openingsuren)
Open: eenmaal per maand van 14:00 – 15:00 uur (m.u.v. vakanties)
Website
www.ontmoetingskerk-doorwerth.nl
Richtbedragen bloemen
Bij geboorte, doop, langdurige opname in ziekenhuis, verzorgings- of
verpleeghuis: € 7,50
Bij huwelijksjubilea 25, 40, 50, 60 jaar: 7,50 - € 12,Bij kroonverjaardag 75, 80, 85, 90, 91, etc.: 7,50

