
 

 

Werkverslag Ouderenpastor Elly Veldman-Potters - augustus 2017- juli 2018      
 
Sinds augustus 2008 werk ik als ouderenpastor in Assen. Dat is nu alweer 10 jaar!  
Ik ben aangesteld voor 0,5 fte, daarvan is ongeveer 0,4 fte voor wijkgemeente De Drieklank, 
de andere 0,1fte voor de Jozefkerk. Ik werk gemiddeld 22 uur per week. 
 
Pastoraat 
 Het ouderenpastoraat vormt het grootste deel van mijn werk. Het gaat om ongeveer 150 
adressen, verdeeld over 9 (te-)huizen of (aanleun-)flats. Langzamerhand zijn dat minder 
adressen (- 25), waarschijnlijk omdat ouderen minder snel in verzorgings- of verpleeghuizen 
gaan wonen. Daarnaast heb ik ook verschillende incidentele pastorale contacten met 
ouderen  in de wijk (altijd in overleg met collega’s). 
 
Ik tracht met iedereen kennis te maken.  Een vervolgbezoek is doorgaans op verzoek of om 
pastorale redenen (problemen / verdriet / ziekte /ziekenhuisopname/ revalidatie/ 
geloofsvragen/ naderend levenseinde/ afspraken rond uitvaart). De vraag om pastoraat komt 
van mensen zelf, van familie, via kerkelijke contacten en soms via de verpleeg- of 
verzorgingshuizen. 
Het verloop van adressen is groot, vooral door overlijden.  
Ik leidde 13 uitvaarten dit seizoen. 
 
Kringenwerk / toerusting 
 
- Kringvieringen-  eens per zes weken per kring 
In de Ceresstaete (voor verzorgingshuis en verpleeghuis), de Wijde Blik en de Slingeborgh 
(beide PG-afdeling):  . Een goede gelegenheid om een groep mensen regelmatig te 
ontmoeten. 
 - Ontmoetingsmiddag (groothuisbezoek) vond plaats in de Slingeborgh (gekoppeld aan een 
Kerkmiddag). 
- Bijeenkomst contactpersonen ouderenpastoraat Drieklank, 1x, samen met Nicoline van de 
Peppel en met de ouderlingen Aly Mulder en Fred Wijnalda  
- Activiteiten (uit de Activiteitenkrant) 
De kunst van het ouder worden (twee ochtenden, 12 deelnemers) 
- Kerk en school 1x  gastvrouw in de Bron: een schoolklas vertellen over de kerk 
 
Erediensten (augustus 2017- juli 2018) 
7 x in de Bron (Startzondag samen met collega ES, Eeuwigheidszondag samen met PP en 
ES) 
7 x in de Slingeborgh (incl. feestdagen) 
3 x Ontmoeting  
2x Jozefkerk, waarvan 1x dienst van zegening en voorbede samen met collega Koopmans 
1 x Opstandingskerk , 1x Adventskerk (gastbeurten) 
4x Avondmaalsdienst Wijde Blik 
1x Kerstviering Ceresstaete 
(en enkele gastbeurten buiten Assen) 
  
Organisatie en beleid: 
- Grote kerkenraad Drieklank: Drie maal per jaar 
- Team Ouderenpastoraat twee keer per jaar. 
- Ministerie van predikanten: eens per twee maanden.  
 Een heidag met de collega’s van het ministerie  
- Werkgemeenschap van predikanten:  
ongeveer 3x per jaar, met het jaarlijks uitje op 31 oktober. 
 
 



 

 

Kerkblad 
Invulling van de rubriek: Ouderenpastoraat;  
Eens per jaar een hoofdartikel. 
 
Permanente Educatie (PE) 
- 3 x per jaar intervisiebijeenkomst contextueel pastoraat, bepreken van een casus. 
- In 2017 is een nieuwe cyclus van PE begonnen:  
In april/mei 2018 kon ik 5 weken studieverlof opnemen. Thema: ‘Tot het einde toe levend’, 
rond het levenseinde en voltooid leven. 
Daarvoor volgde ik deze Postacademische cursussen: 
-  Tot het einde toe levend (3 dagen aan de VU, Amsterdam, bij Frits de Lange, Theo Boer 
en Martin Walton). 
- De pastor als ethicus (2 dagen Hydepark, Doorn bij Theo Boer). 
Ook heb ik verschillende boek hierover gelezen, waaronder aanraders zijn: ‘Voltooid leven’ 
van Els van Wijngaarden en ‘Slotcouplet’ van Sander de Hosson. 
- Als resultaat van dit deel studieverlof heb ik  een themadienst rondom het levenseinde in 
verschillende kerken in Assen gehouden. Daar kwam veel respons op en gesprek: mensen 
waarderen dit thema, waar velen mee te maken hebben. De komende tijd blijf ik met deze 
materie bezig.  
 
Vanaf november hoop ik mee te doen met een intervisietraject met collega’s van de 
werkgemeenschap. 
 
Spiritualiteit / vrije tijd 
Het blijft belangrijk voor me om zelf geestelijk gevoed te worden, door  persoonlijk gebed en 
bijbellezen, vaak aan de hand van het ‘Celtic Daily Prayer’ boek. 
Contact met mensen van de de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN) helpt 
me ook. Samen met de stuurgroep conventiepastoraat van de CWN, bezoek ik en werk ik 
mee aan twee lange weekenden (conventies) per jaar. 
- Eenmaal per jaar een retraite van ‘In Christus Heel’ Gebedspastoraat 
 
En verder wekelijks:  
- Zingen in de cantorij van Beilen.  
- Nederlandse les aan een statushouder   
- Wandelen met man en hond, zwemmen 
                                                            
Ervaring 
Het blijft een voorrecht om mensen met veel levenservaring te ontmoeten en iets voor ze te 
betekenen. Echt luisteren schept ruimte. Samen zoeken naar waar God in hun leven werkt, 
samen bidden. De kringen en vieringen zijn een fijne manier om met meer mensen 
tegelijkertijd contact te hebben en zij met elkaar. En het is fijn om in het grotere geheel van 
de PGA te werken, zodat er voldoende afwisseling is. De ondersteuning van en 
samenwerking met collega’s en vrijwilligers is goed. 
              

Elly Veldman, 22 augustus 2018              
 
 

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


