Concept beleidsplan Pastoraat 2018 – 2022
Inleiding:
Als we als gemeente Christus willen volgen, betekent dit voor de Gemeente:
We vinden bezieling in de ontmoeting met elkaar, in de viering van Gods bevrijdende Woord en
sacrament en in de daden die jezus Christus ons heeft voorgeleefd.
Dit betekent, open en gastvrij en vormen met elkaar een huis waarin ieder zich thuis kan voelen.
We zijn ook naar buiten gericht.
Om dit mogelijk te maken dienen we om te zien naar elkaar, en zo nodig hulp in te roepen van
ouderlingen, diakenen of predikant.
Omdat het niet vanzelfsprekend is dat we mutaties via de gemeente doorkrijgen verzoeken we die
indien mogelijk door te geven.
Bij een mondige gemeente hoort ook dat het wordt aangegeven wanneer er steun , gesprek of
andere hulp nodig is.
Tenslotte dient er vanuit de gemeente een kerkenraad gevormd te worden waarbij de gemeente
leden actief op zoek gaan naar volgens hen geschikte personen voor deze ambten.
Het beleidsplan van het pastoraat van de Protestantse gemeente te Kloetinge wordt hieronder
beschreven vanuit zijn visie en kerntaken.
Het plan beoogt op hoofdlijnen het beleid voor de komende jaren te schetsen als een praktische
leidraad voor haar werkzaamheden en gaat uit van het pastoraat als een dynamisch onderdeel van
de kerkenraad. (Gemeente)
2. Visie.
De kern van alle pastoraat is een ander ontmoeten vanuit het licht van Gods ogen, waarbij ieder mag
zijn die hij of zij is. Vanuit het licht van het evangelie, zoeken we samen een weg in geloofs- en
levensvragen. Om dit vorm te geven is er een taakgroep pastoraat.
3. Doel.
De taakgroep pastoraat, ondersteunt door contactpersonen en welkomst commissie zet zich in om
de samenhang in onze gemeente te ondersteunen en het in liefde omzien naar elkaar te
bevorderen. De taakgroep pastoraat is oog en oor van de gemeente op het gebied van geloofs- en
levensvragen. Hierin heeft zij een signalerende en faciliterende functie naar de kerkenraad.
4. Beleid.
Een speerpunt in het pastoraat is het bevorderen van de samenhang van de gemeente. Signaleren
van behoefte aan gespreksgroepen of activiteiten welke in de kerkenraad besproken dienen te
worden.
Het beleid is een afgeleide van onze visie en wordt medebepaald door de gelijkluidende missie (zoals
genoemd en vastgesteld door de Synode) van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland.

5. Taakgebieden in de gemeente.
Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, door gemeenteleden, welkomscommissie,
contactpersonen, pastoraal medewerkers, ouderlingen en predikant.
a. Eredienst en liturgie
Ouderling van dienst doet consistoriegebed en welkom (inclusief diensten Schakel?). Bij rouw en
trouwdiensten in de Geerteskerk is er ook een ouderling van dienst. Bij rouwdiensten elders is er zo
veel mogelijk een lid van de taakgroep pastoraat aanwezig.
Onderlinge ontmoeting vindt ook plaats in en rond de diensten. Daarom stimuleren en faciliteren
medewerkers van de taakgroep pastoraat het regelmatig koffiedrinken na de eredienst, en zien we
ook de gastheren/gastvrouwen in de dienst als een pastorale taak.
b. Toerusting van de gemeente
De gemeente geeft de activiteiten aan waar behoefte aan is . De taakgroep pastoraat geeft
de signalen door aan de kerkenraad. De kerkenraad kan aan de taakgroep verzoeken
bepaalde activiteiten te organiseren die op onderlinge ontmoeting gericht zijn
(groothuisbezoek, gespreksavonden, gespreksgroepen).
Bevorderen van de onderlinge samenhang door het in liefde omzien naar elkaar. Bezoeken van
gemeenteleden, signaleren van ziekte en crisis en dit doorgeven aan beroepskrachten die pastorale
taakgroep ondersteunen (predikant en ouderenpastor). Aandacht voor jong en oud, waarbij de
specifieke aandacht voor jongeren is uitbesteed aan taakgroep jeugd en jongeren. Groothuisbezoek.
c. Pastoraal werk:
Het brengen van een attentie naar de ouderen bij het bereiken van aangemerkte leeftijden of jubilea.
Bezoeken (licht)dementerenden die nog thuis verblijven, hoogbejaarden en mensen met een
verminderde mobiliteit. Tweemaal per jaar een verzorgde maaltijd voor (licht)dementerenden).
d. Taakgebieden in de samenleving
Eens per maand inloopochtend voor iedereen toegankelijk in het Geerteshuis. Kerk Open in de
zomerperiode. Bijzondere festiviteiten zoals Passion, filmfestival en lichtjestocht.
Hulp bieden aan diegenen die door Christus op ons pad worden gebracht.
e. Ambtelijke taken
Lidmaatschap van het moderamen, kerkenraad en de classis.

6.

organisatie

De taakgroep pastoraat bestaat uit predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers, waarvan de
predikant en de ouderlingen deel uitmaken van de kerkenraad. De taakgroep vergadert periodiek .
Met persoonlijke gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. De taakgroep brengt verslag uit aan de
kerkenraad.

