2022‐01 Visie op pastoraat – in een nieuw jasje van 1 A4
Het evangelie roept ons op tot eenheid en verbondenheid in de naam van Jezus. Zo zijn we
als gemeente een spiegel van Christus. In die spiegel zien we Zijn liefde, trouw, vergeving en
heelheid. In die spiegel kijken we als we spreken over pastoraat, dat wil zeggen: omzien naar
elkaar.
In onze gemeente weten we ons vanuit deze diepe overtuiging geroepen tot omzien naar
elkaar, in alle omstandigheden van het leven. We delen in vreugde en verdriet, en blijven
door alles heen bij elkaar horen en bij elkaar betrokken.
We maken onderscheid tussen pastoraat vanuit het pastorale team, en onderling pastoraat.
Het pastorale team:
‐ Dit bestaat uit een klein team speciaal daarvoor aangewezen mensen. Allen hebben
de belofte van geheimhouding afgelegd. Zij zijn als het ware de ogen en oren van de
gemeente. Ze bezoeken nieuw ingekomen gemeenteleden en jubilerenden, en geven
aan elkaar en aan de predikant door waar er zorgen zijn. Bovendien onderhouden ze,
zoveel als mogelijk, in onderling overleg actief contact met gemeenteleden. Waar
nodig betrekken zij de predikant bij gemeenteleden, vragen of problemen.
Onderling pastoraat:
‐ Waar we als gemeente een spiegel van Christus proberen te zijn, betekent dat ook
dat we allemaal als gemeenteleden geroepen zijn om naar elkaar om te zien en voor
de ander te zorgen, ieder naar eigen vermogen en talenten.
Pastoraal contact is een breed begrip. Het is alles tussen de eenvoudige vraag ‘hoe gaat het
met je’ en samen bidden. Basis is de oprechte betrokkenheid bij elkaar als gemeente.
Belangstelling voor de ander hebben kan iedereen. Bijbellezen of bidden is wellicht niet voor
iedereen weggelegd. Maar ook de ander vrede of zegen toewensen kan van grote betekenis
zijn. Zo kan pastoraat ook een beweging zijn waarin we met elkaar kunnen groeien in geloof.
Hoe kunnen we, met geleidelijk minder actieve mensen in de kerk, toch voldoen aan dit
ideaalbeeld van liefde en verbondenheid in Christus’ naam?
‐ Het is belangrijk dat ieders talent wordt benut. Iedereen, jong en oud, kan met elkaar
meeleven en belangstelling voor de ander hebben.
‐ Het is belangrijk om die verantwoordelijk van allen ook te communiceren in de
gemeente. We doen het niet alleen met elkaar, we zíjn het met elkaar.
‐ Het is belangrijk om oog te (blijven) hebben voor degenen die van zichzelf niet
opvallen of bescheiden zijn.
‐ Het is belangrijk aandacht te (blijven) geven aan wat groeien kan en geestkracht
geeft, en er voor waken dat negatieve gebeurtenissen of processen de volledige
aandacht opeisen.
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