
Verslag ouderenpastoraat       Kerkenraad oktober 2018 

 

Het ouderenpastoraat - waar ds Elly Veldman verantwoordelijk voor is-  behelst het pastoraat in de 

tehuizen en flats, zoals die in het kerkblad worden genoemd (soms ook mensen daarbuiten.) 

 

De mensen die daar wonen hebben praktisch allen een contactpersoon. Dat is belangrijk – zij geven 

regelmatige aandacht en geven door als er iets bijzonders is. Het blijft een punt van aandacht om 

ervoor te zorgen dat er nieuwe contactpersonen gevonden worden 

 

Toerusting: in november zijn er twee middagen met toerusting voor mensen die ouderen bezoeken. 

 

Ouderling Fred Wijnalda heeft afscheid genomen, maar hij blijft als coördinator voor de Slingeborgh en 

Stroom en omstreken aan, totdat er een opvolger is. 

 

Ouderling Aly Mulder is actief rond Wijde Blik en Ankerhof. 

Coördinatie van de Wijde Blik is van Nicoline van de Peppel overgegaan op Ina Postmus. Coördinator 

Ekkefaberflat is Aly Mulder. 

 

Vieringen en kringen 

Er gebeurt veel in de (te-)huizen, hieronder wat er binnen het Drieklankgebied gebeurt. Ds Elly is bij 

sommige van deze vieringen en kringen betrokken. 

 

- Zondag: ’s morgens: Dienst in de Slingeborgh, ’s middags: dienst in de ArendState. 

Om de 14 dagen: viering in de Wijde Blik, de Kloosterakker en Nieuw Graswijk 

- Door de week  

Eens per maand: Viering in Anholt  

Eens per zes weken: Kringen in De Slingeborgh, de Wijde Blik en de Ceresstaete. 

  

Verjaardagsbezoek aan 80-plussers 

De mensen die géén contactpersoon of ouderling hebben worden door een groep vrijwilligers bezocht 

rond hun verjaardag. 

 

Appeltaartenochtenden  

Alle 80-plussers ontvangen een uitnodiging om samen de verjaardagen van de afgelopen twee 

maanden te vieren in de Bron. Met koffie en appeltaart én één van de predikanten. Met een vaste 

groep vrijwilligers. 

 

Ouderenwerk 

Dit wordt georganiseerd door een groep mensen van de Drieklank en de Bethelkerk. De maandelijkse 

(?) bijeenkomsten zijn ingewisseld voor enkele bijeenkomsten door het jaar zoals samen eten, kerst- 

en paasviering en de (boot-)reis in augustus. 

 

 

         NEVP oktober 2018 

 

Besproken in de vergadering van de grote kerkenraad op 25 oktober 2018. 
 


