Jaarverslag Pastoraat de Bron 2018 - 2019
Pastoraat is: omzien naar elkaar, meeleven met elkaar, aandacht hebben voor elkaar. De basis
daarvan is het 'onderlinge pastoraat': gemeenteleden zien om naar elkaar. En, ook naar nietgemeenteleden, want de liefde van God gaat uit naar alle mensen. Alleen op deze basis kan
het georganiseerde pastoraat goed functioneren: het werk van contactpersonen, pastorale
medewerkers, coördinatoren, ouderlingen en predikanten.
Door het verschil in leeftijdsopbouw en vanuit de historie is de organisatie van het pastoraat
in wijkdeel De Bron en wijkdeel De Ontmoeting niet gelijk. De beide wijkdelen hebben elk
hun eigen pastorale team en werkwijze.
De pastorale teams dragen zorg voor:

pastoraal meldpunt;

aandacht voor de pastoraal werkenden en contactpersonen;

oplossen van knelpunten en stellen van prioriteiten;

voor vacante wijken of adressen: aandacht voor jubilea, doop, verjaardagen van
mensen boven de 80 jaar en ziekte; In de Bron is een team van 12 personen dat ingezet
wordt voor bezoekjes aan jarige 80 plussers uit vacante wijken.

crisispastoraat / intensief pastoraat ( predikant / ouderling / pastoraal medewerker).
Welkomstteam
In De Bron is een welkomstteam dat zorgt voor het verwelkomen van nieuw ingekomen
kerkleden in De Bron.
In de Bron wordt het verwelkomen in een aantal wijken door de contactpersonen gedaan
In de vacante wijken krijgen de NI leden die jonger zijn dan 65 jaar een welkomst brief met
de nodige informatie. NI leden ouder dan 65 jaar krijgen een kennismakingsbezoek.
Contactpersonen
De leden van de pastorale teams worden bijgestaan door contactpersonen. Zij verzorgen de
lopende contacten en vangen signalen op. Men kan altijd met pastorale vragen bij de leden
van het pastorale team terecht.
Wijkindeling pastorale teams
Voor De Bron is een indeling op postcode gemaakt. Dat resulteert in vijf delen: postcode
9401, 9402, 9405, 9406 en de overige postcodes (buitengebied). Deze postcodes zijn verdeeld
over de leden van het pastorale team. De verzorgings- en verpleeghuizen en enkele daarbij
gelegen seniorencomplexen vallen onder het ouderenpastoraat.
Pastoraal team Ouderen
Ouderenpastor Elly Veldman is er voor de gemeenteleden in verzorgings- en verpleeghuizen
en enkele daarbij gelegen seniorencomplexen. Het gaat om de Arendstate, De Slingeborgh, de
Wijde Blik, Nieuw Graswijk, Anholt, de Kloosterakker, de Ceresstaete, de Ankerhof, de Ekke
Faberflat, de Stroomflat, de Slenk en de Zwinflat. Op dinsdag en donderdag is zij regelmatig
tussen de middag bereikbaar op de predikantenkamer bij het kerkelijk bureau, tel.?? 0592730991 ?? Daarnaast zijn er twee ouderlingen en/of coördinator werkzaam in het
ouderenpastoraat.

Onze wijkleden in de verzorgingshuizen worden met enige regelmaat bezocht door een aantal
vrijwilligers die als contactpersoon van De Drieklank fungeren, in ieder geval rond
verjaardagen en wanneer er ziekte is. Voor vragen kan men altijd terecht bij een van de
ouderlingen van het ouderenpastoraat of bij Ds. Elly Veldman
Voor een gesprek, voor een luisterend oor, voor hulp kunt u altijd een beroep doen op de
mensen van de pastorale teams van De Drieklank via pastoraat@dedrieklankassen.nl of via de
contactgegevens. Wat er in vertrouwen wordt gezegd, komt niet verder.
Er kan eventueel ook samen gezocht worden naar meer gespecialiseerde hulp.
Pastorale activiteiten
Samen eten in De Bron
Iedere maand is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten tijdens een gezellige maaltijd in
De Bron. Belangstellenden bereiden de maaltijd en met elkaar worden de tafels gedekt.
Iedereen is welkom, jong, oud, samen of alleen gaand.
Koffieochtenden
Geregeld zijn er koffieochtenden om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Iedereen is welkom!
De Ontmoeting: elke woensdagmorgen tussen 10:15 uur en 11:45 uur. De Bron: elke eerste en
derde donderdag van de maand tussen 10:00 uur en 11:30 uur.
In de Bron kan er koffie worden gedronken na elke kerkdienst uitgevoerd door een groep
vrijwilligers
Appeltaartochtend in De Bron
Een keer in de twee maanden worden kerkleden (80+) van De Bron, die in de afgelopen twee
maanden jarig zijn geweest, uitgenodigd om gezamenlijk koffie / thee te drinken met een
traktatie. olv een predikant;
belangstelling gemiddeld 25 personen per keer;
totaal aantal 80 plussers in de Bron: 346 incl. verzorgingstehuizen.
Gespreksavonden en ontmoetingsbijeenkomsten
Er worden met enige regelmaat momenten georganiseerd waarop over geloof en
geloofsbeleving gesproken kan worden en ervaringen uitgewisseld kunnen worden.
In de Bron zijn dat ca 6 bijeenkomsten olv een predikant in de maanden februari maart
Er is ruimte voor gesprekken over spiritualiteit, de zin van het leven, omgaan met
teleurstelling en geloofsopvoeding van je kinderen. Een goede gelegenheid om elkaar te
ontmoeten, beter te leren kennen en te merken dat je niet alleen staat in je geloof. Speciaal
voor de middengeneratie (20-45 jaar) draait er in Kloosterveen een gesprekskring waar
nieuwe leden van harte welkom zijn.
Knelpunten pastoraat de Bron:
-

Er is te weinig aandacht voor de contactpersonen .
Een keer per jaar krijgen ca 55 tachtig plussers zonder Cop een bezoekje. Soms is een tweede
bezoek wenselijk / nodig; daar hebben we niet echt een oplossing voor
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