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Gezocht: groot hart die verbindt in de wijk 
 

Wat doet een ouderling/pastoraal medewerker? Omzien naar elkaar  
Omzien naar elkaar – pastoraat - is één van de belangrijkste taken van onze gemeente. We hebben 
dat georganiseerd in wijken. Elke wijk heeft een team, dat met elkaar de adressen van 
gemeenteleden verdeelt. De mensen die daar wonen, bezoek je naar behoefte van de 
gemeenteleden. Het wijkteam zorgt, in onderling overleg, voor verbinding met bezoekjes, kaartjes en 
door een wijkbijeenkomst te organiseren. Zo willen we omzien naar elkaar, meeleven in blijde en 
moeilijke momenten, in het spoor van Jezus als dé Goede Herder. Je bent als ouderling, pastoraal 
medewerker, KOMMA-medewerker en diaken een eerste aanspreekpunt voor de jou toebedeelde 
gemeenteleden in de wijk. Als ouderling  roep je het wijkteam minimaal 1 keer per jaar bijeen voor 
overleg. Ouderlingen zijn lid van de kerkenraad (bestuur van de kerk). 

Wat moet ik hiervoor in huis hebben?  
Je hebt een groot hart en een luisterend oor. Je wilt graag een verbindende schakel zijn waarbij je 
wilt meedenken in het omzien naar elkaar in allerlei vorm. Als ouderling  praat en beslis je mee in het 
kerkbestuur over de ontwikkeling van onze gemeente. Het is  mooi om samen te werken in een 
wijkteam met pastoraal medewerker(s) , KOMMA-medewerker en diaken. 

Hoeveel tijd kost me dat? 
We streven naar één contactmoment per jaar. Het persoonlijk bezorgen van ons ‘jaarboekje’ is een 
laagdrempelige en praktische aanleiding en gemeenteleden te vragen of ze een gesprek waarderen. 
Afhankelijk van de aandacht die de wijk vraagt, kost het bezoekwerk ongeveer 2 a 3 uur per week. Bij 
rouw- en trouwdiensten wordt in goed overleg besproken wie aanwezig, de pastoraal medewerker of 
de ouderling. Bij toerbeurt doet een wijkouderling dienst in de erediensten. De functie is voor 4 jaar. 
Deze tijd heb je nodig om kennis te maken met gemeenteleden en vervolgens een vertrouwensband 
op te kunnen bouwen.  

Je doet het niet alleen 
Je kunt altijd overleggen met de mensen in je wijkteam en je krijgt een ‘maatje’. Hij of zij helpt je op 
weg en is je vraagbaak. En wist je dat je kunt leren te bidden en een gesprek te voeren? Hiervoor 
biedt onze gemeente je een (korte) training aan. Hier heb je trouwens de rest van je leven iets aan.  

Wil jij samen met een fijn wijkteam in contact zijn met gemeenteleden die dat zo waarderen? Wil je 
eerst nog iets meer weten? Laat van je horen bij één van de kerkenraadsleden of stuur een mailtje 
naar werving@gk-voorthuizen.nl  


