
Pastoraat in de wijkgemeente De Drieklank Assen 
19 november 2015 
 
Op 19 november 2015 heeft een informatieavond plaatsgevonden voor alle gemeenteleden in De 
Drieklank, die werkzaam zijn in het pastoraat. Tijdens deze bijeenkomst, die door 65 mensen werd 
bijgewoond, is informatie gegeven over de organisatie van het pastoraat en de stand van zaken op dit 
moment. Dit gebeurde aan de hand van enkele power point presentaties. Hieronder vindt u een 
weergave van hetgeen aan de orde is geweest. 
 
De wijkgemeente De Drieklank wil zijn: 
- een open gemeenschap die zich laat inspireren door het christelijk geloof; 
- een knooppunt voor levensvragen; 
- een laagdrempelige ontmoetingsplek: de gemeente als herberg: een plek van ontmoeting, warmte, 

openheid, geloofsgesprek. 
 

Wat is pastoraat: 

- Pastoraat is overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in naam van Christus; 
- Het is ‘meeleven met elkaar ’ in en vanuit een geloofsgemeenschap; 
- Dit is het hart van de gemeenschap; 
- Daarom is het ook een taak van de hele geloofsgemeenschap! 

 

Wat zijn onze plannen: 

- Zo veel mogelijk behoud van wat goed is; 
- Zo veel mogelijk huidige vrijwilligers de mogelijkheid geven door te gaan met hun taken; 
- Kleinere, heldere, taken voor meer mensen, die beter aansluiten bij de gaven en mogelijkheden van 

vrijwilligers; 
- Leren van elkaar; 
- De nieuwe opzet is meer vraaggericht: wie bezoek wil / nodig heeft zal zelf aan de bel moeten  

trekken; hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor ouderen en nieuw ingekomenen; 
- Wijkdeel Kloosterveen: een jonge wijk met een eigen aanpak van het pastoraat, passend bij dit 

wijkdeel; 
- Wijkdeel  De Bron: een wijk met relatief veel ouderen; 
- Verschil in aanpak van het pastoraat ; 
- Aandacht voor: wat samen kan samen doen. 
 
Nieuwe organisatie: 

In de nieuwe opzet kennen we, naast de wijkkerkenraad, taakgroepen. In schema:  
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De wijkkerkenraad is eindverantwoordelijk voor het pastoraat. Alle teams van De Drieklank zijn 

vertegenwoordigd in de taakgroep Pastoraat. 

 

Taakgroep pastoraat draagt zorg voor: 
- Het formuleren en (doen) uitvoeren van het pastorale beleid in de wijkgemeente; 
- Coördinatie en afstemming van het pastoraat; 
- Het leren van ervaringen opgedaan in de teams; 
- Vorming en toerusting; 
-    Jeugd/jongeren pastoraat. 
 

Het Pastoraal team van De Bron draagt zorg voor: 

- Pastoraal meldpunt :  coördinator’; 
- aandacht voor de pastoraal werkenden (coördinatoren / contactpersonen / pastoraal werkenden / 

ouderlingen); 
- oplossen van knelpunten en stellen van prioriteiten; 
- vacante wijken / adressen:  aandacht voor jubilea, doop, verjaardagen > 80 jaar, ziekte 

Crisispastoraat / intensief pastoraat ( predikant / ouderling / pastoraal medewerker).  
 

Het wijkdeel de Bron is ingedeeld in: 
- DBL: De Bron Lariks; 
- DBN: De Bron Noorderpark; 
- DBZ: De Bron Zuid = de oorspronkelijke Zuiderkerk. 
 

Activiteiten tot nu toe: 
- Actieve werving van contactpersonen voor kleine bezoektaken; 
- Het in overleg toewijzen van adressen; als de contactpersoon dat graag wil: het informeren van de 

adressen hierover. 
 
Resultaat tot nu toe:  
-    acht nieuwe contactpersonen, die zijn ingezet op prioriteiten door pastoraal team  
     (tachtig plussers zonder contact persoon);  
- Het sturen van kaarten bij huwelijksjubilea en verjaardagen van tachtig -  plussers die geen 

contactpersoon hebben; 
- Het organiseren van deze informatie avond; 
- Het organiseren van een appeltaarten ochtend voor jarige 80 plussers (project met diaconie);  
- Het verbeteren van de communicatie tussen contactpersonen / coördinatoren / ouderlingen / 

predikanten; 
- de Zondagsbrief, bedoeld voor korte berichten over het wel en wee van gemeenteleden en 

activiteiten in de Drieklank; elke week weer verzorgd door Tiny Muskee! 
 

Wat valt onder het ouderenpastoraat? 
Slingeborgh,Wijde Blik,  
Arendshorst, 
Stroomflat, Zwin, Slenk, 
Ankerhof, Ekke Faberflat 
Kloosterakker 
En buiten De Drieklank:Ceresstaete, Anholt, Nieuw Graswijk,  
 

Medewerkers in het ouderenpastoraat zijn ouderlingen, coördinator(en) en contactpersonen. 
We onderscheiden: 
 
Vitale ouderen 
Een groeiend aantal oudere kerkleden, zij leven langer en vitaler. Zij dragen veel van het kerkenwerk 
en met name het bezoekwerk. Zij hebben tijd en ervaring. 
 
Kwetsbare ouderen 
Zij wonen thuis of in een ‘aanleun’situatie. Zij maken gebruik van mantelzorg en thuiszorg. 



Zij wonen in een verzorgings- of verpleeghuis. Zij vragen aandacht en hulp door onder andere bezoek. 
 
Ouderen bezoeken kerkdiensten /vieringen/kringen. 
Er is het diaconaal ouderenwerk. 
Mensen blijven steeds langer/meer thuis: hoe kunnen we hen geven wat nodig is?   
 

Zingeving 
- Geloof ondersteunen; 
- ‘Wat is mijn plek (nog)’; 
- vragen rond het levenseinde; 
- ‘het hoeft voor mij niet meer’; 
- Zoeken naar zin; voltooid leven. 
 
Ontvangen om door te geven 
Niet alleen ontvangen de ouderen, ze geven ook… 
 

 

Welkomstteam 
Er zijn veel vacante wijken in De Bron: 
Om te voorkomen dat nieuw-ingekomenen niet welkom worden geheten is een welkomstteam 
gevormd. 
N.B.: Het ouderen pastoraat verzorgt zelf het verwelkomen door het team ouderen pastoraat 
 
Nieuw-ingekomenen zijn mensen uit andere wijkgemeenten in Assen en mensen van buiten Assen. 
Het welkomstteam ontvangt een kaartje van het kerkelijk bureau (via de heer Elgersma) en stuurt een 
brief naar de nieuw-ingekomene met de vraag of men bezoek wenst te ontvangen van het 
welkomstteam.  
 
Als de reactie positief is maakt het team een afspraak. Bij het bezoek ontvangt men: 
- een bloemetje en een kaart; 
- informatie over de wijkgemeente de Drieklank; 
- een folder van Meeting Point; 
- een activiteitenkrant; 
- een CD met kinderliedjes. 
 
Is de reactie negatief, dan komt er een aantekening op de kaart en gaat de kaart terug naar de heer 
Elgersma. Hij bezorgt de kaart, met aantekeningen, bij de betreffende ouderling, coördinator, 
contactpersoon etc. 
Als na twee maand geen reactie is ontvangen gaat het kaartje terug naar de heer Elgersma met de 
opmerking dat geen reactie is ontvangen. 
 
Overzicht vanaf april 2014 tot november 2015: 
59 nieuw-ingekomenen   
5 bezoeken 
10 reacties op brief, waarvan 5 verzoeken om uit te schrijven 
 
 

Pastoraal team Kloosterveen 
Eind 1998 kwamen de eerste bewoners in de nieuwe wijk Kloosterveen. De eerste pastorale ouderling 
kwam in 2007. Vervolgens kwamen er contactpersonen en kwam er een pastoraal team voor het meer 
specifieke pastoraat. 
In de eerste tijd was de gemiddelde leeftijd van de gemeenteleden ongeveer 28 jaar; inmiddels ligt 
deze op ongeveer 41 jaar. 
In Kloosterveen is duidelijk sprake van een andere generatie mensen dan bijvoorbeeld in de 
voormalige wijken De Bron en Zuiderkerk, al is ook in Kloosterveen het aantal senioren toegenomen. 
Leeftijd zegt echter niet alles; zegt zelfs misschien niet eens zo veel. 
Belangrijker is hoe mensen betrokken zijn bij geloof en kerk, hoe ze dat beleven. 
En dan lopen de verschillen ook wel weer door alle generaties heen. 
 



Vanaf ongeveer 2008 ging het Pastoraal team Kloosterveen ook zelf pastoraat verlenen. Dit team is 
werkzaam in de hele wijk. Er is geen indeling in secties; elk teamlid kan overal in de wijk worden 
ingezet.  
Alle teamleden zijn gelijkwaardig. Dat betekent dat als er ergens pastoraat nodig is, het in principe niet 
uitmaakt wie daar naartoe gaat. 
Hoogstens laten we ons leiden door dingen als: 
– is er al een relatie met een van de leden van het team 
– is er bepaalde deskundigheid vereist en heeft een van de leden die specifiek in huis 
– wie heeft er momenteel tijd en gelegenheid 
 
In de praktijk is het wel zo dat de dominee i.h.a. bij ernstige ziekte en overlijden betrokken wordt, 
omdat hij vaak ook een eventuele uitvaartdienst doet. 
 
Net zo min als dat nog in de andere wijken gebeurt, leggen we geen systematisch huisbezoek af. 
Het meeste pastoraat is op aanvraag, op doorgeven van contactpersonen, op vragen van mensen 
zelf, op dingen die wij als pastoraal team zelf signaleren, op ons eigen initiatief. 
 
Wel is een paar keer gedurende een seizoen een systematische bezoekronde gehouden bij 70-
plussers en bij een aantal leden uit de middengeneratie, als een soort pilot. De belangrijkste 
uitkomsten van deze ronde bij de middengeneratie: 

 na aanvankelijke aarzeling en vrees vond men het i.h.a. fijn bezocht te worden 

 velen verkeren in het spitsuur van hun leven: gezin, werk, sport, zorg om ouders 

 veel 'gemengde' paren: een partner niet gelovig/kerkelijk 

 fijn dat er een kerk is, om af en toe naartoe te gaan, om steun te krijgen als het moeilijk is 

 behoefte aan ene kerk die gericht is op beleving en op dagelijks leven 
Momenteel worden plannen gemaakt om 'iets' te organiseren rond mensen in de middengeneratie, in 
de vorm van groepsgesprekken 
 
Vanuit het PTK is ook een aantal keren ondersteuning gegeven aan de contactpersonen, in de vorm 
van bezinningsavonden waarvoor de inhoud verzorgd werd door het PTK. 
 
Als team komen we ongeveer 1x in de 2 maanden bij elkaar, waar aan de orde komt: 
– lopende activiteiten 
– eventuele nieuwe activiteiten 
– organisatorisch zaken (laatste tijd bijv. het pastoraat in de hele Drieklank vanwege de fusie en 
reorganisatie) 
– contactpersonen 
– mondeling verslag van bezoeken, waarbij we ook dingen met elkaar kunnen delen die ons bijzonder 
geraakt hebben, of die we zelf moeilijk vinden of waar we iemands anders licht wel eens over willen 
laten schijnen 
We beginnen altijd met een moment van bezinning, om zo ook in het team iets te delen van ons eigen 
geloof. 
 

Vragen/opmerkingen 
Ieder kreeg de gelegenheid vragen te stellen of opmerkingen te maken op gele briefjes, die werden 
opgeplakt. Hieronder een opsomming van hetgeen op de briefjes is vermeld: 

 Het is niet zo’n goed idee om de kerstattentie ’s avonds op te laten halen; dit omdat het dan donker 
is, mogelijk glad. 

 Graag kerstattentie laten bezorgen door de contactpersonen bij hun eigen adressen; is goed voor 
het contact. 

 Komt er nog een boekje van de wijk met informatie over de namen van ouderlingen, diakenen, enz. 

 Jammer dat het jaarboekje in de wijk niet meer verschijnt. Graag wel periodiek een update van 
richtlijnen voor contactpersonen voor activiteiten bij jubilea, verjaardagen, wanneer de bloemen uit 
de kerk, bij wie declareren, contactadressen van welkomstcommissie. 

 Wat is de richtlijn voor verjaardag, hoeveel mag het kosten, hoeveel bij jubilea, welk getal bij jubilea 
(alleen 25 en 40?). 

 Graag meer informatie over kerktelefoon of kerk-t.v. 

 Graag een wit inlegvel bij de kaart voor de bloemen uit de kerk; dit is niet te lezen. 
Zijn er ook kaartjes die je bij bloemen kunt doen als je in de wijk een bloemetje brengt? 



 Op de Zondagsbrief ook graag de namen van de medewerkers: ouderling, diakenen, lector; zo kun 
je elkaar beter leren kennen. 

 Iedere zondag na de dienst: koffie drinken. 

 Waarom krijgen de meeste mensen wel de bloemen als ze zoveel jaar getrouwd zijn en anderen 
niet?  

 Graag aandacht voor dementerende en zieke mensen thuis en hun partners (mantelzorgers); hoe 
houden we hen erbij, wat kunnen we voor hen betekenen? 

 Goed om ook mensen die niet van de kerk zijn als contactpersoon te zien. 

 Het is goed dat ook de dominees hun eigen talenten uitdragen en doen wat zij goed kunnen. 

 Hoewel door Kloosterveen en De Bron/Zuiderkerk op verschillende manieren gewerkt wordt, is het toch 
zinvol ervaringen uit te wisselen. 

 Zinvolle avond; communiceren met elkaar is van belang: hoe werken we, waar gebeurt wat, wie 
doet wat? 

 Ga voort met de duidelijkheid die deze avond heeft gegeven. 

 Een zinvolle avond! Dank u wel. 

 Samen zijn we sterk! 

 Ga zo door! 


