
Pastoraat 
 
 
Een nieuwe opzet van het pastoraat 
 
Pastoraat is een belangrijke pijler van het gemeente-zijn: pastoraat is overal waar mensen 
elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus, het is meeleven met elkaar in en 
vanuit onze geloofsgemeenschap. Het is in die zin een taak van de gehele gemeente, maar 
vraagt toch om een vorm van organisatie. 
 
De aanleiding tot een nieuwe opzet 
In onze gemeente wordt in 9 secties het pastoraal bezoekwerk georganiseerd. Elke sectie 
heeft een eigen coördinator die een team van bezoekmedewerkers bijstaat. Deze opzet heeft 
heel wat jaren goed gefunctioneerd, maar de gemeente van vandaag is niet dezelfde als die 
van 20 of 30 jaar terug. De binding met de kerk is minder vanzelfsprekend geworden. Onze 
huidige werkwijze is door vergrijzing en beschikbaarheid van onze vrijwilligers niet meer 
toekomstbestendig.  
Eind 2021 is daarom een werkgroep gevormd die zich heeft gebogen over een nieuwe opzet 
van het pastoraat. In het voorjaar van 2022 zijn de plannen voorgelegd aan de huidige 
secties en inmiddels zijn we zo ver dat we u als gemeente ook willen inlichten over deze 
nieuwe structuur. 
 
De nieuwe structuur in woord en beeld 
 
De 9 secties gaan op in twee wijken, wijk Noord en wijk Zuid. Wijk Noord omvat de secties 
Sonnenberg, Dreijen, Dennenkamp, Veritas en Wolfheze. Wijk Zuid de secties Vredeberg, 
Nieuwland, Stenenkruis/Arnhem, Pietersberg/Doorwerth.  
De wijkteams treffen elkaar in de Kerkgroep pastoraat. Predikanten, wijkouderlingen en 
wijkcoördinatoren overleggen binnen deze Kerkgroep regelmatig met elkaar. 
Vertegenwoordigers van andere groepen die zich met pastoraat bezighouden, zoals 
bijvoorbeeld inloophuis en kerklunch, worden naar behoefte van de Kerkgroep Pastoraat ook 
uitgenodigd bij dit overleg aanwezig te zijn. Daarnaast organiseert de Kerkgroep twee maal 
per jaar een bijeenkomst waar bezoekmedewerkers elkaar kunnen ontmoeten en een stukje 
toerusting wordt geboden. 
De personele bezetting voor beide wijken is inmiddels rond en treft u aan in bijgaand 
schema: 
 

 
Kerkgroep pastoraat 

Predikanten, wijkouderlingen en wijkcoördinatoren 
 

 

Wijk Noord 

• Wijkoverleg bestaande uit: 
Predikant: Martine Nijveld 
Wijkouderling: Tineke de Rijk 
Wijkcoördinator: Barbara Elenbaas 
 

• Bezoekmedewerkers wijk Noord 

Wijk Zuid 

• Wijkoverleg bestaande uit: 
Predikant: Irene Pluim 
Wijkouderling: Rika Gerritsen* 
Wijkcoördinator: Rika Gerritsen 
 

• Bezoekmedewerkers wijk Zuid 
 

*Rika Gerritsen zal begin 2023 haar taak als ouderling 

neerleggen en als wijkcoördinator betrokken blijven bij het 
pastoraat. 

 
 



Bezoekmedewerkers van de secties gaan deels mee in de nieuwe structuur, maar er zijn ook 
bezoekmedewerkers die aan hebben gegeven na vele jaren te willen stoppen met hun 
werkzaamheden. De overgang van secties naar wijken is voor hen een goed moment. 
Inmiddels hebben alle bezoekmedewerkers een uitnodiging ontvangen om op 30 september 
tijdens een gezamenlijke maaltijd dankbaar stil te staan bij wat was en vooruit te kijken naar 
wat komt. 
Pastoraat is een taak van de gehele gemeente. Wij hopen daarom veel gemeenteleden 
bereid te vinden als nieuwe bezoekmedewerker een klein aantal adressen (5 à 10) onder 
hun hoede te nemen. Ook willen we door middel van doelgroepenpastoraat jong en oud 
meer betrekken op elkaar. In de dienst van 2 oktober 2022 hopen wij u nader te informeren 
over deze nieuwe wijkindeling. 
 
Namens de werkgroep 
Nanda Jansen 
 
 
 
 


