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Deze brochure is een uitgewerkte versie van de inleidingen die op de gemeenteavond van 

21 augustus 2018 zijn gehouden 
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INLEIDING EN AANLEIDING 
De kerkenraad heeft op de gemeenteavond van 21 augustus de kaders en richting aangegeven, 

waarin het pastoraat in de gemeente zich ontwikkelt. Hier waren op 21-8 nog geen concrete 

stappen aan verbonden. Het geeft richting aan en de richting is: pastoraat is een taak voor de 

gehele gemeente en niet alleen voor de ambtsdragers. Zij dragen hiervoor een bepaalde taak 

en verantwoordelijkheid, maar in de gemeente van onze Heere Jezus Christus zien we naar el-

kaar om, helpen we elkaar, leven we met elkaar mee en doen we het ook met elkaar. 

 

In dit schrijven wil de kerkenraad voor ieder lid van de gemeente het nog eens allemaal op 

een rijtje zetten. Welke kant gaan we op en waarom?  

1) We beginnen in de Bijbel. Immers: in ons visiedocument staat dat we ons willen laten 

gezeggen door het Woord, op alle terreinen.  

2) Nadat we gehoord hebben wat de Bijbel zegt over het ‘pastoraat’ en  de herderlijke 

zorg vanuit de herder en de Herder, werken we dit verder uit door kort iets te zeggen 

over wat die herderlijke taak inhoudt.  

3) Ten derde gaat het over de herderlijke zorg in de gemeente, beschreven vanuit het 

identiteitsdocument van de gemeente en zoals beschreven in het beleidsstuk over pas-

toraat.  

4) Vervolgens werken we het beleid uit naar twee kanten: de zogenaamde ‘bezoekbroe-

ders’ en het ‘buddysysteem’ in het jeugdpastoraat. 

 

We hopen hiermee helder te zijn wanneer het gaat om de ontwikkelingen in de gemeente. 

Voor vragen bent u welkom bij de kerkenraad. 

 

Namens deze 

 

JR van Vugt VDM 
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1 PASTORAAT 
Het begrip ‘pastor’ of het woord ‘pastoraat’ komt in de Bijbel niet voor. Toch weet iedereen in 

de christelijke gemeente wat met die term wordt bedoeld. Pastoraat gaat over de zorg voor 

elkaar in de gemeente. De term ‘pastor’ is de Latijnse vertaling van het woord ‘herder’ en dat 

is wel een heel Bijbels beeld. Ook een beeld wat herkenning oproept. Een herder met een 

kudde schapen… daar heeft iedereen wel beelden bij. Pastoraat is dus de ‘herderlijke’ zorg 

voor elkaar in de christelijke gemeente.  

 

2 BIJBELSE BEZINNING 

2.1 Jezus als de Goede Herder (Johannes 10) 

Wanneer we nadenken over het pastoraat in de gemeente en we doen dat vanuit de gedachte 

van de herder en zijn kudde, dan gaan de gedachten automatisch naar Johannes 10. Daar zegt 

de Heere Jezus in vers 11: “Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de 

schapen”. En in vers 14: “Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mij-

nen gekend”. De dikgedrukte woorden in de tekst geven direct aan dat de Heere Jezus niet al-

leen de Goede Herder (Latijn: de Pastor Bonus) is, maar ook wat Hij als goede Herder doet, 

namelijk: Hij stelt Zijn leven voor de schapen. En: Hij kent Zijn schapen en wordt door Zijn 

schapen gekend. Daarin laat de Heere Jezus ons direct zien wat het pastoraat betreft waar het 

om gaat: kennen en gekend worden, vanuit een houding van de allesopofferende liefde. 

Hiertoe is deze Herder gezonden van Zijn Vader en zendt Hij Zijn discipelen als herders in Zijn 

Naam. Denk aan wat Jezus zegt tegen Petrus in Johannes 21: “Weid Mijn lammeren, hoed Mijn 

schapen, weid Mijn schapen”. Dat mag Petrus (!) gaan doen.  

In Johannes 10 wordt tenslotte nog iets gezegd over de Herder en Zijn schapen, maar ook over 

het werk van die Herder. We lezen in vers 16: “Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal 

niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen”. De Goede Herder verzamelt Zijn kerk, Zijn kudde en 

brengt schapen toe. Dat is Zijn werk. En, zegt Hij: “en zij zullen Mijn stem horen; en het zal wor-

den een kudde, en een Herder”. Hij brengt ze met Zijn stem bijeen en zorgt ervoor dat het één 

kudde en één Herder is. Zoals Hij en de Vader één zijn.  

Als laatste klinkt er in Johannes 10 een ernstige waarschuwing en een diepe vertroosting. We 

lezen in vers 26: “Maar gijlieden gelooft niet; want gij zijt niet van Mijn schapen, gelijk Ik u ge-

zegd heb”. Wie niet gelooft, is geen schaap en heeft geen herder en kent die Herder ook niet. 

Want zegt de Heere: “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij. En Ik 

geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal 

dezelve uit Mijn hand rukken”. Dit is voor de schapen opdracht en belofte: blijven luisteren 

naar Zijn stem, dicht bij Hem blijven en Hem volgen. De Herder spreekt daarover duidelijk: 

dat ZULLEN ze doen! Omdat Ik het zeg en omdat Ik hen vasthoudt. Dat is de troost. Voor die 

schapen. 

2.2 De Herder en Zijn kudde (Ezechiël 34) 

Het beeld van een herder en de kudde is een Bijbels beeld. In Ezechiël 34 lezen we daar ook 

mooie en ingrijpende dingen over. Ook als een spiegel om in te kijken. We lezen in vers 11 en 

verder:  

11 Want zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik, ja, Ik zal naar Mijn schapen vragen, en 

zal ze opzoeken. 
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12 Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dage als hij in het midden zijner ver-

spreide schapen is, alzo zal Ik Mijn schapen opzoeken; en Ik zal ze redden uit al de 

plaatsen, waarhenen zij verstrooid zijn, ten dage der wolke en der donkerheid. 

13 En Ik zal ze uitvoeren van de volken, en zal ze vergaderen uit de landen, en 

brengen ze in hun land; en Ik zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en 

in alle bewoonbare plaatsen des lands. 

14 Op een goede weide zal Ik ze weiden, en op de hoge bergen Israëls zal hun kooi 

zijn; aldaar zullen zij nederliggen in een goede kooi, en zullen weiden in een vette 

weide, op de bergen Israëls. 

15 Ik zal Mijn schapen weiden, en Ik zal ze legeren, spreekt de Heere HEERE. 

16 Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene zal Ik wederbrengen, en het 

gebrokene zal Ik verbinden, en het kranke zal Ik sterken; maar het vette en het 

sterke zal Ik verdelgen, Ik zal ze weiden met oordeel. 

 

In het bovenstaande gedeelte zijn alle werkwoorden onderstreept, die zo heerlijk de taak van 

de herder en ook van de HEERE als Herder, beschrijven. Vragen, opzoeken, te midden van de 

schapen zijn, redden, vergaderen, brengen, weiden, ze laten neerliggen, legeren, wederbren-

gen, verbinden en sterken… dat is wat de HEERE, de Herder van Israël doet. En de Heere doet 

het ook. Door Zijn Zoon te zenden om het verlorene te zoeken, te vinden, te verbinden en te 

versterken. Wat een heerlijk beeld van die Hemelse Herder en wat ook een inspirerend beeld, 

voor ieder die in navolging van Hem en door Zijn Geest gezalfd, in de kracht van Zijn Geest die 

taak in de gemeente ook op zich neemt. 

2.3 De Pastorale Gemeente 

De Heere Jezus legt die taak in de handen van mannen als Petrus en Zijn discipelen. Met de 

opdracht om al de volken discipelen te maken (Mattheus 28). De taak is echter niet alleen in 

handen van de ouderlingen of diakenen of de voorgangers. In de kerken is dit in het verleden 

teveel die kant op gegroeid. Is er een probleem, dan bellen we de dominee of de ouderling en 

die mag dan langskomen. Is de dominee niet geweest, dan is er geen aandacht vanuit de kerk 

geweest. Terwijl wel gemeenteleden langs zijn gekomen. Maar dat wordt toch anders beleefd.  

In 1 Thessalonicenzen 5: 14 en 15 staat een tekst die vaak wordt genoemd als het gaat over de 

taak van de gehele gemeente in het pastoraat. We lezen daar: “En wij bidden u, broeders, ver-

maant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig 

jegens allen. Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde; maar jaagt allen tijd het 

goede na, zo jegens elkander als jegens allen”. Nu baseren we niet graag ingrijpende uitspraken 

op 1 tekst. Ook vanuit het ambt aller gelovigen (Zondag 12), waartoe we geroepen zijn en 

door de Heilige Geest ook gezalfd zijn, mogen we onze gaven inzetten in de gemeente. Zondag 

21 stelt op de vraag: “Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen?” als antwoord: “Eer-

stelijk dat de gelovigen, allen en een iegelijk, als lidmaten aan den Heere Christus en al Zijn 

schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven 

ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden”. Dat 

betekent dus: vanuit de gemeenschap met de Heere Jezus Christus moet ik mij schuldig weten 

(verplicht weten) mijn gaven ten nutte van de andere leden van de gemeente gewillig en met 

vreugde aan te wenden. En waar de één handig is met gereedschap, brengt een ander zichzelf 

in als gereedschap en luistert naar de ander, leest en bidt met de ander.  
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Pastoraat is het cement van de gemeente, het bloed dat de lichaamsdelen voedt. Dat is een 

mooi beeld. Zonder pastoraat is de gemeente een verzameling van levende stenen, zonder 

verband en verbinding. Dat geeft te denken. We werken dat verder nu niet uit, maar hier zou 

nog heel veel meer over te zeggen zijn. 

 

3 VISIE OP PASTORAAT 
In de gemeente van Kruiningen is november 2017 een identiteitsdocument gepresenteerd en 

besproken. In dat document heeft de kerkenraad de identiteit van de gemeente (Wie zijn wij / 

willen wij zijn / behoren wij te zijn) in een zestal punten vastgelegd en uitgewerkt. Binnen de 

kerkenraad is besproken, dat dit document leidend en dienend moet zijn voor alle andere te 

schrijven documenten. Het document waarin de visie op het pastoraat is beschreven, is dus 

gebaseerd op en afgeleid van het identiteitsdocument. 

 

Het identiteitsdocument heeft de volgende 6 uitspraken over de identiteit van de gemeente: 

1. Ze leeft door en uit het volbrachte werk van Christus 
2. Ze vormt – als lichaam van Christus – een eenheid 
3. Ze laat zich gezeggen door Gods Woord 
4. Ze staat in de traditie van Reformatie, Nadere Reformatie en Nederlands Her-

vormde Kerk 
5. Ze is op weg naar een beter Vaderland 
6. Ze verspreid een Licht in deze wereld 

 

Punt 2 is het uitgangspunt van het denken over pastoraat. Dit punt 2 wordt in de visie op pas-

toraat in een vijftal punten uitgewerkt met als leidende vraag: ‘Welke punten geven aan hoe we 

pastoraat vorm en inhoud willen geven?’ Dat zijn de volgende 5 punten: 

 

1. Jezus is de Goede Herder (Pastor Bonus) 
2. De gemeente is en blijft de gemeente van Christus 
3. Pastoraat is in handen van de gemeente gelegd 
4. Pastoraat is gaan in het spoor van Jezus Christus 
5. In het pastoraat komt het Woord aan het woord 

  

Een korte toelichting1: 

Het uitgangspunt van ons? denken is de Heere Jezus Zelf, Die in Johannes 10 heeft genoemd 

hoe een goede herder zich gedraagt in tegenstelling tot de huurling, die de kudde in de steek 

laat. Zie ook hierboven. Nu weten wij dat wij de Heere Jezus niet na kunnen doen en het altijd 

verzondigen, maar tegelijkertijd heeft de Heere Jezus ons wel een voorbeeld nagelaten. Ook na 

Zijn voetwassing zegt Hij in Johannes 13 vers 14 en verder: “Indien dan Ik, de Heere en de 

Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen. Want Ik 

heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet. Voorwaar, 

voorwaar zeg Ik u: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder, dan 

die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelve doet”. 

 

                                                        
1 Voor een uitgebreide toelichting: zie het beleidsdocument ‘Pastoraat in de gemeente van Kruiningen’ 
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Daarbij geldt dat het nooit onze gemeente is, maar Zijn gemeente, Zijn lichaam, gebouwd op 

Hem en Zijn Woord als het enige Fundament, geleid door Zijn Geest op. Het is alles van Hem, 

uit Hem en door Hem.  

 

Pastoraat is ook in de handen van de gemeente gelegd, dat wil zeggen: de gemeente is pasto-

raal bezig en niet alleen de kerkenraad. We hebben acht op elkaar te slaan. Elkaar te bemoedi-

gen, elkaar te vermanen, elkaar te vertroosten. Het gaat om de pastorale gemeente. 

 

‘In het spoor van Jezus’ betekent een uitwerking van het eerste punt. Hoe was Jezus over Zijn 

schapen bewogen? We lezen van Hem dat Hij de opdracht geeft de schapen te weiden en te 

hoeden en oog te hebben voor de lammeren (Johannes 21). We lezen van Hem dat Hij vol is 

van ontferming en barmhartigheid (bewogen over de schapen, Mattheus 9), persoonlijk om-

gaat met mensen (bijvoorbeeld Johannes 4), aandacht heeft voor bedreigde schapen (denk 

aan de overspelige vrouw). Hij verzamelt de schapen en leidt ze (geestelijk leiding geven), 

voedt ze en biedt ze uitzicht en hoop. Tegelijkertijd heeft Hij ook oog voor de gehele mens (en 

niet alleen zijn of haar ziekte of kwaal. Het gaat om de zonde en het hart van mensen. “Zoon”, 

zegt Jezus: “uw zonden zijn u vergeven”. En dat tegen een verlamde (Markus 2). 

 

Tenslotte laten we ons gezeggen en leiden door het Woord in het pastoraat en luisteren we 

met elkaar naar de stem van de Goede Herder. Woord en gebed gaan samen op. Het is ook een 

ontmoeting voor het aangezicht van de Heere (Coram Deo) en tot Zijn eer. En waar zo gespro-

ken wordt, mag en moet de ontmoeting gekleurd worden door het Woord en wat het Woord 

zegt tot vermaning, bemoediging, vertroosting enz. En zo mag ook de ontmoeting worden af-

gesloten met het Woord en een gebed. Het Woord heeft gezag en wat het Woord aanreikt, leg-

gen we in gebed bij de Heere neer. 

3.1 Indelingen in het pastoraat 

In het pastoraat kunnen we indelingen maken. Zo is er bijvoorbeeld de indeling ‘gewoon pas-

toraat’ (bijvoorbeeld de huisbezoeken), ‘crisispastoraat’ (bijvoorbeeld bij ziekenhuisopna-

men, overlijden enz.) en ‘structureel pastoraat’ (mensen in de gemeente die meer aandacht 

krijgen – zo’n 5 á 6 keer per jaar). Een andere indeling is in zogenaamde ‘doelgroepen’. Denk 

bijvoorbeeld aan jongeren, ouderen, pastoraat rondom huwelijken of doopbedieningen, pas-

toraat voor mensen die te maken hebben met verstandelijke handicaps enz. enz. We noemen 

dit categoriaal pastoraat. In de gemeente van Kruiningen hebben we van beide indelingen wel 

een aantal elementen en is er dus sprake van een gemengde vorm van pastoraat. 

 

4 BEZOEKBROEDERS 

4.1 De Pastorale gemeente (uitwerking) 

In de gemeente van Kruiningen zijn de laatste jaren enkele wijzigingen in het pastoraat door-

gevoerd. Zo is de alfabetische indeling losgelaten voor een geografische indeling (in wijken – 

zie de gemeentegids). Uitgangspunt is dat het huisbezoek minimaal 1 keer per jaar wordt uit-

gevoerd. Verder is een jeugdouderling, een ouderling met aandacht voor ouderen en eenza-

men en een pastoraal medewerker benoemd.  

De kerkenraad is voortdurend bezig uit te breiden (met name ouderlingen) om zodoende de 

omvang van de wijken te verkleinen (en daarmee de belasting van de wijkouderling). Om de 
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visie op de gemeente (zorg voor elkaar) en de druk op de kerkenraad te verkleinen, wordt nu 

een volgende stap genomen en wordt de gemeente gevraagd verder in het pastoraat deel te 

nemen. Dat kan op verschillende manieren  

 Bij jeugdpastoraat gemeente inschakelen (volgende paragraaf) 

 Bezoekbroeders als ondersteuning bij huisbezoeken 

 Verder inschakelen gemeente bij bezoekwerk 

 

De laatste twee worden nu verder uitgewerkt. 

4.2 Bezoekbroeders 

De kerkenraad wil bezoekbroeders benoemen, die als taak krijgen om samen met een ouder-

ling huisbezoek kunnen doen.  Naast meegaan met het ‘officiële’ huisbezoek kunnen bezoek-

broeders wat extra aandacht geven aan leden die dit nodig hebben. 

De kerkenraad stelt de volgende ‘Vereisten’ voor bezoekbroeders2: 

 Belijdend lid en bij voorkeur avondmaalganger 

 Betrouwbaar en trouw (we vragen Geheimhouding door belofte) 

 Sociaal/Invoelingsvermogen, kunnen luisteren 

 Enig gevoel om een Bijbelgedeelte te kunnen kiezen (Psalm, ...) 

 In staat tot een eenvoudig, kort vrij gebed 

 

Verder wil de kerkenraad een aantal mensen in de gemeente benaderen en hen een taak ge-

ven voor pastorale zorg aan allen die bijzondere aandacht nodig hebben. Dit kunnen ouderen 

zijn maar ook eenzamen en anderen, die een moeilijke periode doormaken in hun leven. Op 

dit punt gebeurt er al veel, denk aan bezoeken vrouwenvereniging, Ichthushulp en ook spon-

tane bezoeken. We willen dit meer per wijk gaan organiseren, waarbij we ook denken aan een 

soort buddy systeem zoals dat bedacht is voor de jongeren 

4.2.1 Vervolgstappen op dit punt 

 Informeren gemeente, o.a. Gemeenteavond, HHZ, Website 

 Bezoekbroeders benaderen en aan de gemeente bekendmaken 

 Toerusten bezoekbroeders (maar ook ambtsdragers), bv.: Cursus Pastoraat 

 Overleg met vrouwenvereniging en Ichthushulp over bezoekwerk door gemeenteleden 

 

5 JEUGDPASTORAAT 

5.1 Inleiding 

 ‘Ik droom van een kerk waar jongeren gezien worden. Ik droom van een 

kerk waar jongeren hun vragen kunnen delen met mensen bij wie ze zich 

vertrouwd voelen. Ik droom van mooie relaties tussen jongeren en volwas-

senen. Relaties waarin jongeren hun geloof, twijfels, emoties en keuzes een 

plek kunnen geven.’ 

 

Sinds anderhalf jaar hebben we in de gemeente ‘Jeugdpastoraat’ en een jeugdouderling. Met 

de term ‘jeugdpastoraat’ bedoelen we het “betrokken zijn op de jeugd/jongeren vanaf ongeveer 

                                                        
2 Overige vereisten (meer uitgebreid): ‘Kaders Bezoekbroeders’ 
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12 jaar (brugklas) tot ongeveer 18-20 jaar”. Enkele uitgangspunten voor het jeugdpastoraat 

zijn: 

- verbondenheid creëren,  

- meeleven in wel en wee,  

- dat jongeren gezien worden in de gemeente,  

- erkend worden in hun zijn en zorg,  

- dat ze aandacht en liefde ervaren. 

- besef dat de jeugd van nu de gemeente en kerkenraad van de toekomst is! 

 

Wat het jeugdpastoraat betreft, kunnen we kijken naar het jeugdpastoraat vroeger, nu en hoe 

we het in de toekomst zouden willen. Waarbij dient worden opgemerkt, dat wat vroeger ge-

beurde, niet automatisch minder was of niet goed genoeg was en het nu allemaal beter wordt 

in de toekomst.  

5.2 Jeugdpastoraat: TOEN 

In het verleden was het jeugdpastoraat, de aandacht voor jongeren in de gemeente, voorna-

melijk geconcentreerd rondom Catechisatie, Jeugdclub en JV 16+. De verantwoordelijkheid en 

actie lag sterk bij de leiders en catecheten die actief waren rondom jongeren 

5.3 Jeugdpastoraat: NU 

Het jeugdpastoraat nu betreft: 

- De Jeugdouderling die is aangesteld. Hij heeft kennismaking/introductie gesprekken 

gevoerd (2017-2018) en zich georiënteerd op geschikte invulling jeugdpastoraat; 

- Er is een doorlopende lijn ontwikkeld (kinderclubs-jongerenkring) en goede afstem-

ming 

- Er wordt meer gebruik gemaakt van de diensten van de HHJO, zoals de training van de 

leidinggevenden;  

- De verantwoordelijkheid en actie ligt sterk bij de leiders, catecheet en jeugdouderling, 

die gedrieën actief rondom jongeren optreden. 

5.4 Jeugdpastoraat: TOEKOMST 

De inspanningen voor het jeugdpastoraat dienen niet alleen door leiders, jeugdouderling, do-

minee en kerkenraad gedaan te worden, maar zijn taak en actie voor de gehele gemeente. Het 

gaat in onze gemeente om ongeveer 120 zielen (jongeren). Hen allemaal persoonlijk benade-

ren als jeugdouderling is niet te doen. Vandaar de keuze voor een zogenaamd Buddy-systeem! 

Het Buddysysteem is een beproefd en krachtig hulpmiddel, dat in meerdere gemeenten wordt 

gebruikt. De JBGG spreekt van een mentor, soms wordt er gesproken van een Jethro-model of 

een Mozes-model. Concreet betekent het: inzetten van gemeenteleden waar dat kan.  

In onze gemeente zou dit er als volgt kunnen uitzien: 

 Per geografische eenheid/wijk hebben gemeenteleden een aantal jongeren onder de 

hoede; daarmee is dan écht contact, bijvoorbeeld een verjaardag vieren, een dagje weg, 

sportwedstrijd, meeleven met school/privé, eerste antwoord op geloofsvra-

gen/worstelingen.  

 Buddy’s zijn mensen met wie jongeren hun leven kunnen delen, waarbij er een gezon-

de balans is tussen afstand en nabijheid. 

 



 
9 

Net als bij de bezoekbroeders kijken we naar mensen in de gemeente die als goede voorbeel-

den de jongeren kunnen voorgaan. Dus we denken aan mensen die3 

- Belijdend lid zijn en bij voorkeur avondmaalganger 

- Betrouwbaar en trouw zijn 

- Sociaal/Invoelingsvermogen bezitten en kunnen luisteren 

- Betrokken zijn op (de leefwereld van) jongeren 

- Met enig gevoel om een Bijbelgedeelte te kunnen kiezen (Psalm, ...) 

- In staat zijn tot eenvoudig, kort vrij gebed 

 

Wie zijn wij als buddy en wie kan buddy zijn? Ben ik hiervoor geschikt? Wanneer we het bo-

venstaande lijstje zien, dan lijkt dat mee te vallen??.  Een aantal ervaringen uit andere ge-

meenten:  

 

‘Inmiddels durf ik mijn buddy alles te vertellen en vind ik het ook fijn om er 

met haar over te praten. Sommige dingen zijn nu eenmaal wat lastiger te 

vertellen aan je familie bijvoorbeeld en kan ik makkelijker vertellen aan 

mijn buddy.’ 

 

‘Ik denk dat het van zowel de jongere als de buddy afhangt hoe vaak en hoe 

diepgaand er inhoud aan wordt gegeven. Het is iets voor de lange adem. Ik 

zie zeker het nut van het project, maar eerst zaaien en dan oogsten.’ 

 

‘Ik heb nu drie of vier keer met mijn jongere gesproken. Ik laat het aan hem 

over wanneer hij weer samen wil komen. Hij stuurt me dan gewoon even 

een berichtje en dan lunchen we in een eettentje.’ 

 

 ‘We gaan wel kijken of we het leuk vinden om nog een keer af te spreken. 

Vooral niet te verplicht of te veel druk, zeg maar. We kunnen altijd appen 

als we zin hebben om wat af te spreken. Ik vind het fijn dat er geen richtlij-

nen zijn waar we ons aan “moeten” houden. Zo kunnen we er zelf invulling 

aan geven.’ 

 

5.5 Jeugdpastoraat: uitwerking in de nabije toekomst 

Er komt in het komende winterseizoen (2018-2019) een Pilot Buddy-systeem in de wijk 2/3 

(Krabbendijke-Rilland-Oostdijk-Waarde) en in wijk 4/5 (Kruiningen-Yerseke). In Goes zal de 

Pastorale Werker worden ingezet om het daar op te zetten. De jeugdouderling zoekt actief 

contact met jongeren die dreigen af te haken, jongeren die de catechisaties niet bezoeken of 

niet in vizier zijn bij jeugdleiders en catecheet. En verder blijven we werken aan afstemming 

tussen jeugdouderling, jeugdleiders, catecheten en buddy’s.  

 

Iedereen in de gemeente wordt gevraagd: Bouw en bid mee! 

                                                        
3 Overige (meer uitgebreid) willen we beschrijven in een document ‘kaders buddy’s’.  De buddy’s 

ondertekenen de Gedragscode en met hen worden afspraken gemaakt over vertrouwelijkheid 

van informatie. 
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5.5.1 Vervolgstappen op dit punt 

 Informeren gemeente, o.a. Gemeenteavond, HHZ, Website 

 Infoavond voor geinteresseerden 

 Buddy’s benaderen en aan de gemeente bekendmaken 

 Toerusten buddy’s 

 

6 OVERIGE ZAKEN 
 

De volgende aandachtspunten zijn aan de kerkenraad meegegeven. 

- Voor ouderen zou een buddysysteem ook goed zijn 

- Graag ook aandacht voor jongeren vanaf 20 jaar 

- Positieve ontwikkeling, maar help ons, we vinden het bijvoorbeeld moeilijk om een vrij 

gebed te doen. Hierop antwoord de kerkenraad dat over toerusting in dezen wordt na-

gedacht. 

 

 

Met het lezen van Markus 4:26-29 sluit ouderling Jansen de vergadering. 

 


