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Stuur aan het Kerkelijk Bureau
a.u.b. bericht van:
verhuizing,
geboorte,
huwelijk/geregistreerd partnerschap,
scheiding en
overlijden.
Het adres vindt u op bladzijde 9 van deze brochure
en in elke editie van Samenspraak.
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BIJ DEZE BROCHURE
Geachte lezer

Jezus zei tot zijn volgelingen: ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb
elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar
liefhebben.’
Het is onze opdracht om naar elkaar om te zien; om te zien naar
de mensen om ons heen. Deze taak heeft Jezus ons gegeven
vóór zijn hemelvaart (Johannes 13:34) en is nog steeds van
kracht. Zij geldt voor iedereen en overal en dus ook binnen onze
kerkelijke gemeente moeten we naar elkaar omzien om elkaar te
bemoedigen en met elkaar mee te leven in vreugde en verdriet.
Maar ook om elkaar hoop te geven, ook hoop op de toekomst die
aanbreekt bij Zijn wederkomst.
De opdracht naar elkaar om te zien geldt voor iedereen en is dus
niet voorbehouden aan een speciale groep ambtsdragers.
Omzien naar elkaar kan op veel manieren, maar altijd is er deze
voorwaarde: dat we elkaar kennen. We leren elkaar allereerst
kennen door elkaar te zien, elkaar te ontmoeten en met elkaar in
gesprek te gaan. Het contact is over en weer. Als we niet
zichtbaar zijn, wordt het wel heel lastig om medeleven te doen
blijken of te ervaren.
Echte aandacht kan niet worden georganiseerd, omdat iedereen
hier op zijn eigen wijze invulling aan geeft; ieder naar zijn
mogelijkheden, talenten gekregen van God.
Binnen onze gemeente kennen veel mensen deze opdracht om
naar elkaar om te zien en brengen haar ook in praktijk.
Misschien realiseert u zich dat ook u iets voor een ander kunt en
wilt betekenen. In dat geval kan dit boekje behulpzaam zijn.
‘Rond omzien’ gaat over dát stuk van het pastoraat dat we
organiseren, omdat het wellicht niet spontaan ontstaat. Leest u
verder wat we zoal doen om te voorkomen dat we elkaar uit het
oog verliezen.

Informatie

Naast dit boekje hebben wij ook nog de volgende
informatiebronnen die u de weg kunnen wijzen om elkaar te
ontmoeten en elkaar te leren kennen.
Website: www.joriskerk.net
Samenspraak: dé actuele informatiebron over kerkdiensten,
vergaderingen, gespreksgroepen en gemeentenieuws.
Dit blad verschijnt maandelijks en een abonnement kan worden
aangevraagd bij het Kerkelijk Bureau. Er is zowel een papieren als
een digitale versie.
Karin Groenewoud, voorzitter van de Pastorale Raad,
september 2017.
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Wanneer in deze brochure wordt gesproken over bijvoorbeeld ‘hij’
of ‘bezoeker’, dan wordt zeker niet minder aan ‘zij’ en ‘bezoekster’
gedacht.

WAT IS PASTORAAT
Pastoraat komt van het woord ‘pastor’ dat ‘herder’ betekent. Bij
alle verschillende vormen die binnen het pastoraat mogelijk zijn, is
er één uitgangspunt: ons geloof in God als onze Herder. Als wij
weten dat God naar ons omziet, kunnen we niet anders dan
omzien naar elkaar. Dit omzien beperkt zich niet tot de kerkelijke
gemeenschap. Overal waar een naaste op onze weg komt,
worden wij tot dit omzien geroepen.
In dit boekje beperken wij ons echter tot het pastoraat binnen
onze kerkelijke gemeenschap.
Een goede herder:
KENT
de zijnen (en omgekeerd)
LUISTERT
naar de zijnen
KIJKT OM
naar wie verzwakt of ziek zijn
ZOEKT
naar waar de kudde kan rusten
ZOEKT OP
wie afdwaalde

Wat herderlijke zorg is, is niet in alle tijden en situaties gelijk.
Steeds opnieuw wordt in het hier en nu invulling gegeven aan die
opdracht. Daarbij kunnen de vijf kwaliteiten van een goede herder
richtpunten zijn.
KENNEN De gemeente is verdeeld in wijken. Elke wijk heeft haar eigen
contactpersoon. Het is de opzet dat er minimaal één keer per jaar
enigerlei contact is tussen gemeentelid en wijkcontactpersoon in
de vorm van huisbezoek en/of wijkavond, of na afloop van de
eredienst.
LUISTEREN Zo mogelijk kent elke wijk wijkavonden waarop gemeenteleden
elkaar ontmoeten. Die ontmoetingen zijn er om elkaars ervaringen
te delen met betrekking tot geloof en dagelijks leven.
Ook kunnen gemeenteleden zelf contact zoeken met hun
wijkcontactpersoon als zij hun verhaal willen delen.
OMZIEN In geval van ziekte, vreugde, rouw of verdriet kunnen de
wijkcontactpersoon en de predikant met de gemeenteleden
meeleven. Essentieel daarin is dat gemeenteleden hen (eventueel
vertrouwelijk) op de hoogte stellen van hun omstandigheden.
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ZOEKEN Het geloofsleven van gemeenteleden kan door velerlei storm,
stilte of stress onder druk komen te staan. Samen met de
predikant of de wijkcontactpersoon kan er gezocht worden naar
mogelijkheden om een weg naar God, naar de naaste en naar
zichzelf te (her)vinden.
OPZOEKEN Wie zich buiten beeld wil houden, hoeft in onze gemeente weinig
moeite te doen. De grote geografische spreiding maakt het
moeilijk om elkaar op te zoeken en te stimuleren tot betrokkenheid
en vernieuwing. Gemeenteleden hebben in onze gemeenschap
op dit punt een grote verantwoordelijkheid voor zichzelf en naar
elkaar.
Pastoraat is een opdracht jegens elkaar
die we hebben ontvangen.
Bovenal is pastoraat echter een geschenk van de Heer
die weet hoe wij als medemens en naaste
tot ons recht komen.

GEMEENTELEDEN
Een groot deel van het pastoraat ligt in handen van elk
afzonderlijk gemeentelid. De gemeente is immers te vergelijken
met een menselijk lichaam.
Goede pastorale contacten zijn altijd wederkerig.
Het gaat om een gelijkwaardig contact,
waarin niet de één als gever tegenover een ontvanger staat,
maar waarin beiden zowel ontvanger als gever zijn.

Elk lichaamsdeel heeft een eigen functie ten opzichte van de rest
en kan dan ook slechts met pijn gemist worden. Zo is het een
wezenlijk onderdeel van het pastoraat om vindbaar en
toegankelijk te zijn. Vindbaar, bijvoorbeeld door het tijdig
doorgeven van een verhuizing of ziekenhuisopname.
Toegankelijk, bijvoorbeeld door het ontvangen van uw
wijkpersoon of door deelname aan wijkavonden.
Alleen zo zijn pastorale ontmoetingen mogelijk.
Daarnaast kunt u omzien naar en meeleven met andere
gemeenteleden wanneer u weet hebt van hun geluk of tegenslag.
Het kan zijn dat u hierover gelezen hebt in het kerkblad
Samenspraak of erover hebt gehoord tijdens de kerkdienst.
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Een kaart sturen naar iemand die geslaagd is voor een examen of
die ziek is, bidden voor iemand die tegenslag kent, of
kennismaken met een gemeentelid dat in de buurt is komen
wonen, zijn slechts enkele mogelijkheden. Vooraf is niet helemaal
in te vullen waar pastoraal contact uit bestaat. Wanneer mensen
reageren met:
‘Ik hoef geen pastorale belangstelling, want alles gaat goed’, dan
wordt pastoraat vooraf ingevuld als hulp aan wie in moeilijkheden
verkeert. Waarom zou je de vreugde vergeten? Pastoraat is
eerder te vergelijken met een ontmoeting tussen mensen die
elkaar treffen omdat ze een gemeenschappelijke vriend hebben.
Misschien kennen ze elkaar niet eens zo goed, maar de relatie
met die vriend verbindt hen. Zo brengt de relatie tot de levende
God ons op elkaars pad. Niet dwingend of beklemmend, maar
juist op een open manier.
Zelfredzaamheid is vaak een mooi woord
voor niet kwetsbaar durven zijn.

TAAKVERDELING
De taken in het pastoraat zijn vanuit de Pastorale Raad verdeeld
over predikant, ouderlingen en contactpersonen. Samenwerking
en ondersteuning zijn in het pastoraat dan ook sleutelbegrippen.
Om u een duidelijk beeld te geven, worden de taken van elk van
deze medewerkers hierna op een rijtje gezet.

OUDERLINGEN
De naam ‘ouderling’ heeft een traditionele klank.
Een goede verstaander begrijpt dat traditionele als
‘geworteld in een rijke traditie, open naar vandaag’.
Ouderlingen, die helemaal niet oud hoeven te zijn, onderhouden
contact met wijkleden.
Wanneer een gemeentelid uit hun wijk in het ziekenhuis of het
verpleeghuis verblijft, proberen ze ook contact te houden met de
eventuele overige gezinsleden thuis.
Voor het onderlinge contact in de wijk organiseren ze, in overleg
met de predikant, enkele wijkavonden per jaar.
Net als andere medewerkers binnen het pastoraat, is een
ouderling geen solist of eenling. Vanuit de Pastorale Raad wordt
binnen een team van mensen gefunctioneerd.
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Bij vragen, moeilijkheden of teleurstellingen in het wijkwerk
kunnen ze altijd contact opnemen met de predikant of de
voorzitter van de Pastorale Raad. Ook is het mogelijk om
bepaalde taken te delen met andere leden uit de wijk.
Voor velen is het ambt van ouderling
een mogelijkheid geweest om geestelijk te groeien
en daarbij de gemeente een aantal jaren te dienen.

Ouderlingen denken en sturen mee in het beleid van de kerk.
Ze zijn lid van de Kerkenraad en de Pastorale Raad.
In januari verlenen ze, samen met andere vrijwilligers,
medewerking aan de jaarlijkse actie Kerkbalans.
Wanneer hun ambtsperiode voorbij is, proberen ze hun opvolger
wegwijs te maken in het werk.

CONTACTPERSONEN
Bij de taak van de contactpersonen draait het om het gestalte
geven aan de bereikbaarheid van de gemeente in die wijk. Zij
verlenen ook medewerking aan de actie Kerkbalans. Net als de
ouderlingen organiseren ze, in overleg met de predikant, enkele
wijkavonden per jaar.
De grote oppervlakte van onze gemeente vraagt om een
goede spreiding van ‘praatpalen’.

CONTACT IN ZIEKENHUIS OF VERPLEEGHUIS
Wie opgenomen wordt in een ziekenhuis of verpleeghuis, maakt
vaak een periode van kwetsbaarheid door. Het is tegenwoordig
niet meer zo dat het ziekenhuis aan de kerk doorgeeft dat er een
gemeentelid wordt opgenomen. Indien u bezoek van de
predikant, een ouderling of contactpersoon op prijs stelt, geeft u
dat dan alstublieft aan de predikant, ouderling, contactpersoon of
het Kerkelijk Bureau door. Anders bent u voor belangstelling
vanuit de kerk onvindbaar.
Het kan voorkomen dat u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis, om
welke reden ook, toch geen prijs stelt op bezoek vanuit de kerk.
U kunt dat de bezoeker met een enkel woord aangeven.
Hiervoor is alle begrip.
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PREDIKANT
Ook een predikant heeft binnen het pastoraat een taak.
U bent de predikant al enkele malen in dit gidsje tegengekomen
als meedenker en samenwerker.
Er is een tijd geweest dat men het pastoraat
louter verbond met de predikant.
Nu is de predikant, in samenwerking met gemeenteleden,
meer toegespitst actief.
Met zijn medeverantwoordelijkheid voor het geheel
komen zijn mogelijkheden, qua opleiding en beschikbaarheid,
voor de gemeente het best tot zijn recht op bepaalde
onderdelen.

De officiële naam waarmee hij bevestigd wordt, is: Dienaar des
Woords of, ook wel, herder en leraar te midden van de gemeente.
In zijn opleiding heeft een predikant geleerd zo met de Bijbel om
te gaan, dat mensen in hun eigen taal kunnen verstaan wat God
nu te zeggen heeft. Hierbij kunnen ook ethische en maatschappelijke vraagstukken aan de orde komen.
Tijdens gesprekken met wijkpersonen kan naar voren komen dat
de behoefte bestaat om met de predikant verder door te praten.
Dit is altijd mogelijk.
Ook is, door de grootte van onze gemeente,
de predikant doorgaans te weinig op de hoogte
om zelf initiatief te kunnen nemen.
Uw signaal blijft nodig.

De predikant heeft vanuit zijn ambt enkele specifieke taken. Op
bijzondere momenten in uw leven mag de predikant hiervan blijk
geven. Te denken valt zowel aan tijden van voorspoed als aan
tijden van tegenspoed. Zowel bij de vreugde van een geboorte,
als bij het verdriet wanneer onze eindigheid zich grimmig meldt.
Zowel bij een plotseling overlijden, als bij de dankbaarheid over
het kunnen vieren van een jubileum. Zowel bij een hoopvol
aangaan van een verbond, als bij tijden van rouw over het
verbreken of ontbreken van een relatie. Zowel bij het
buitengesloten zijn van het maatschappelijk leven, als bij het
binnenkomen in een nieuwe leefomgeving. Vanuit een andere
invalshoek is er het pastoraat in voorbereiding op doop, huwelijk,
belijdenis en de Maaltijd des Heren.
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Het is belangrijk dat u de predikant uitnodigt tot meeleven.
Ongevraagde aanwezigheid wordt in onze samenleving
immers steeds minder op prijs gesteld.

De predikant houdt contact met de wijkcontactpersonen en bericht
hun (wanneer de vertrouwelijkheid dit toestaat) over geboorte,
ziekte, ziekenhuisopname of overlijden van gemeenteleden uit
hun wijk.
Wanneer nieuw-ingekomen gemeenteleden door een gemeentelid
bezocht zijn, kan het contact verbreed worden naar de predikant
toe.
Door middel van de erediensten en via Samenspraak probeert de
predikant de pastorale houding binnen de gemeente positief te
beïnvloeden. Ook schrijft hij in iedere Samenspraak over die
pastorale gebeurtenissen die van belang zijn om als gemeente te
delen.
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KERKELIJK BUREAU
Het pastorale werk zou zonder de informatie vanuit het Kerkelijk
Bureau niet mogelijk zijn.
Het Kerkelijk Bureau verzorgt de ledenadministratie en de
communicatie daarover met de predikant, ouderlingen en
wijkcontactpersonen.
Ook verzorgt het bureau een overzicht met mutaties voor het
kerkblad Samenspraak, zodat gemeenteleden zicht kunnen
hebben op veranderingen binnen de gemeente.
Kerkelijk Bureau:
Susanne Castermans-Nelleke
Kerboschstraat 24
5913 WH VENLO
Telefoon: 077 - 354 94 48
E-mail: kb.pgvenlo@gmail.com

Blijf in contact
met uw kerk

Stuur aan het Kerkelijk Bureau a.u.b. bericht van:
- verhuizing
- geboorte
- huwelijk/geregistreerd partnerschap
- scheiding
- overlijden
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PASTORALE RAAD
De Protestantse Gemeente te Venlo e.o. – kortweg de
Protestantse Gemeente Venlo genoemd – heeft de aandacht voor
terugkerende taken verdeeld over enkele raden. Naast de
Missionaire Raad, Diaconale Raad en het College van
Kerkrentmeesters is er dan ook de Pastorale Raad, die zich
bezighoudt met het nadenken over en het organiseren en
uitvoeren van het pastoraat.
De Pastorale Raad bestaat uit de voorzitter, predikant,
ouderlingen en contactpersonen.

Zes maal per jaar vergadert de Pastorale Raad over onder meer:
• de grote lijnen van het pastoraat (actuele landelijke thema’s en
terugkerende situaties in de gemeente);
• informatie van het Kerkelijk Bureau;
• pastorale informatie vanuit classis of synode;
• de organisatie van het pastoraat – hebben alle wijken een
wijkpersoon, is er goede onderlinge communicatie, welke
informatie moet naar de gemeente;
• ervaringen in het pastorale werk;
• groepen die mogelijk extra aandacht nodig hebben;
• de stand van zaken van het pastoraat in de gemeente.
De voorzitter van de Pastorale Raad:
• onderhoudt contact met de predikant, ouderlingen,
contactpersonen en Kerkelijk Bureau;
• bereidt de vergaderingen voor, soms samen met de predikant;
• is lid van het Breed Moderamen en de Kerkenraad en doet
daar verslag van de stand van zaken in de Pastorale Raad;
• verzorgt, samen met de predikant, de communicatie over het
pastoraat naar de gemeente;
• noteert en ‘bewaakt’ de beleidslijnen van het pastoraat.
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STARTEN MET PASTORAAL WERK
Uit deze gids heeft u begrepen dat het pastorale werk een taak en
een geschenk voor de hele gemeente is. Iedereen kan op zijn of
haar eigen wijze hierin betrokken zijn. In dit licht hopen we dat ook
ú wilt overwegen om aan dit waardevolle werk uw bijdrage te
leveren. Dat kan door u als ouderling of contactpersoon
gedurende een bepaalde periode in te zetten voor de gemeente.
Wie start in het pastorale werk krijgt:
• goede informatie over wat er van u verwacht wordt, zodat een
duidelijke taakafbakening mogelijk is;
• training (bijvoorbeeld in bezoekwerk of gesprekstechnieken);
• (indien u dat zelf wenst) voor een bepaalde periode een
mentor toegewezen. Deze mentor is een wat meer ervaren lid
van de Pastorale Raad;
• de mogelijkheid om bij elke situatie overleg te plegen met de
voorzitter of de predikant.

We kunnen ons voorstellen dat u over het meewerken
in het pastoraat vrijblijvend nadere informatie
wilt hebben.
Heeft u belangstelling, dan kunt u contact opnemen
met de voorzitter van de Pastorale Raad of
de predikant.
Zie voor namen en telefoonnummers
ons kerkblad Samenspraak.
We zien uit naar uw reactie!
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WIJKINDELING
Voor het meest actuele overzicht: zie Samenspraak.
5911 VENLO BINNENSTAD

bezoek nieuw-ingekomenen: Gert Reitsma, tel. 077 - 352 84 15

5912 VENLO ZUID

contactpersoon: Martha Bos, tel. 077 - 351 44 02

5913 GROENVELD &
VENLO-OOST

contactpersoon: Wim IJspeert, tel. 077 - 351 43 41

5914 MEEUWBEEMD &
VENLO-NOORD

bezoek nieuw-ingekomenen: Dick Schut, tel. 077 - 351 27 18

5915 VENLO BERG

contactpersoon: Ineke Nieuwenhuizen Segaar, tel. 077 - 351 32 98

5916
‘T VEN & HERUNGERBERG

ouderling: Gert Reitsma, tel. 077 - 352 84 15

5921/5928
BLERICK-CENTRUM

contactpersoon: Marijke Martens, tel. 077 - 387 28 83

5922 VASTENAVONDKAMP

contactpersoon: Riet Drüsedau, tel. 077 - 382 29 71

5923 MOLENBOSSEN &
ANNAKAMP BLERICK

contactpersonen: Ria en Peter Tijssen, tel. 077 - 396 74 69

5924 VOSSENER BLERICK

bezoek nieuw-ingekomenen: Riet Drüsedau, tel. 077 - 382 29 71

5925/5927

bezoek nieuw-ingekomenen: Riet Drüsedau, tel. 077 - 382 29 71

KLINGERBERG & BOEKEND

5926 HOUT-BLERICK

bezoek nieuw-ingekomenen: Marijke Martens, tel. 077 - 387 28 83

5931 TEGELEN-CENTRUM

contactpersoon: Henk Buddingh’, tel. 06 - 38 90 43 80

5932 TEGELEN-HERTENKAMP

contactpersoon: Henk Buddingh’, tel. 06 - 38 90 43 80

5935 STEYL

contactpersoon: Henk Buddingh’, tel. 06 - 38 90 43 80

5941 VELDEN

contactpersoon: Jan Doornenbal, tel. 077 - 472 23 57

5943/5944 ARCEN & LOMM

ouderling: Trudy Vermeulen, tel. 077 - 473 31 44

5951 BELFELD

contactpersoon: Pleun van der Giesen, tel. 077 - 475 33 49

5971/5973

contactpersonen: Mienke ten Broeke, tel. 077 - 366 22 76,
Tiny Franken tel. 077 - 382 20 92, Wil Groen tel. 077 - 366 20 98

GRUBBENVORST & LOTTUM

5975/5976/5977
SEVENUM & KRONENBERG

contactpersoon: Klaas ter Horst, tel. 077 - 467 36 58

5981 T/M 5988
HELDEN E.O.

contactpersoon: Johan ter Heide, tel. 077 - 307 81 04

5991/5993/5995
BAARLO/MAASBREE/KESSEL

contactpersoon: Lizet Peeters-Coppoolse, tel. 077 - 477 34 77

VORMING EN TOERUSTING

ouderling: Tiny Franken, tel. 077 - 382 20 92
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