
Jaarverslag seizoen 2017-2018 van het pastoraal team de Bron 

 

- Samenstelling pastoraal team de Bron 

Peter van de Peppel, Esther Struikmans, Anneke Dimmendaal , Joop Geut, Tineke 

Koster en Gerrit Gansekoele 

 

- Aantal vergaderingen: twee keer per jaar 

 

- Appeltaarten ochtenden 

De belangstelling voor de appeltaarten ochtend wordt zeer gewaardeerd  en goed 

bezocht ( 20 – 30 deelnemers). De vier predikanten zijn bij toerbeurt aanwezig. 

 

- Gesprekken met contactpersonen 

Er zijn ca 50 contactpersonen  ( exclusief de contactpersonen voor het 

ouderpastoraat )  

Er zijn een aantal groepen die samen het bezoekwerk uitvoeren.  

Omdat de invulling van het bezoekwerk verschilt, zijn met nagenoeg alle groepen of 

individuele contactpersonen gesprekken geweest om in beeld te krijgen wat waar 

gebeurt op pastoraal gebied.  

Om te voorkomen dat contactpersonen stoppen als hun taak veranderd zou worden 

laten we dit zo. 

 

- Avond contactpersonen 19 april 2018 

Deze avond is bezocht door 35 contactpersonen en werd als zinvol ervaren. Een keer 

per jaar een dergelijke avond is afgesproken. 

De avond had als doel het uitwisselen van ervaring. 

 

- Mutatiekaartjes 

Omdat dhr Elgersma is gestopt met het rondbrengen van de mutatiekaartjes moest 

er hals over kop een andere organisatie opgezet worden en zijn versneld gesprekken 

geweest met contactpersonen. ( zie hier boven) 

De mutatiekaartjes worden aan het eind van de maand opgehaald bij het kerkelijk 

bureau en doorgenomen met het welkomstteam. De mutatiekaartjes worden  daarna 

in het postvakje van de contactpersoon gelegd of in het algemene post vakje 

mutatiekaartjes in zaal 1.   Indien het verwelkomen niet door een contactpersoon 

wordt gedaan gaan ze eerst naar het welkomstteam.  

De contactpersonen krijgen een mailtje dat er mutatie kaartjes klaar liggen. 

 

 

 



- Bezoekers jarige 80 plussers zonder CoP 21 maart 2018 

Voor dit bezoekwerk hebben zich 12 personen aangemeld.   

Op 21 maart is er een bijeenkomst geweest met als doel de bezoekers te informeren 

over de gang van zaken. 

In april is begonnen met het bezoeken van jarige 80 plussers zonder contactpersoon. 

De eerste indruk is dat het zinvol is en goed loopt. Op deze manier krijgen alle 80 

plussers minimaal een bezoekje per jaar. 

Eind september / begin oktober zal er een evaluatie plaats vinden met de 

betrokkenen. 

- Verwelkomen van nieuw ingekomen 

Het verwelkomen is zodanig aangepast dat in ieder geval alle nieuwingekomenen van 

65 jaar en ouder een persoonlijk bezoek krijgen;  een bezoek of van een 

contactpersoon of iemand van het welkomstteam, die voor dit bezoekwerk 

uitgebreid  is met 5 personen. 

 

Namens het pastorale team de Bron, 

Gerrit Gansekoele,  september 2018 

 

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

 


