
  

    Pastoraal Team 
 

        

    De Levensbron 

Gereformeerde kerk Nijkerk-Oost 

Waarom pastorale zorg? 

In onze gemeente willen we naar elkaar omzien, juist ook als het moeilijk is. Het werk van predikant, ouderlingen en 

diakenen, maar ook van gemeenteleden onderling is van grote waarde. Soms kan het goed zijn om wat langer en/of 

intensiever met elkaar op te trekken, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een moeilijke situatie. Daarbij kun je 

denken aan problemen op relationeel vlak, ziekte, kerkverlating, depressie, werkloosheid, verlies, twijfel, 

rouwverwerking. Dan zijn in onze gemeente leden van het Pastoraal Team beschikbaar. 

Voor wie? 

Voor iedereen die graag wil dat iemand een stukje meeloopt op zijn of haar weg met God en voor iedereen die zijn 

of haar zorgen graag een keer wil delen. 

Wie zijn wij? 

Alle leden van het Pastoraal Team hebben een pastorale opleiding gevolgd. Wij ondersteunen het werk van de 

ouderlingen, diakenen en de predikant. Wij hebben de mogelijkheid om wat intensiever met je op te trekken. In  

het Pastoraal Team werken mannen en vrouwen. Je kunt aangeven met wie je in gesprek zou willen. 

Wat mag je verwachten? 
 
Samen met anderen uit de gemeente bieden we iedere zondag na de diensten de mogelijkheid tot gesprek en/of 

gebed. Daarnaast ondersteunen we individuele gemeenteleden bij zorgen of (geloofs)problemen. We bieden een 

luisterend oor. Ons uitgangspunt is Gods Woord waarin Jezus’ liefde naar ons toekomt. Bij de begeleiding kan het zo 

zijn dat één gesprek soms al voldoende is, het kan ook zijn dat we langere tijd met elkaar optrekken. Wij zijn door de 

kerkenraad benoemd en hebben een belofte van geheimhouding afgelegd. 



  

Hoe kom je met ons in contact? 
 
Je kunt de predikant, wijkouderling of diaken om hulp of ondersteuning vragen. Dan wordt er met je overlegd welke 

zorg of ondersteuning nodig is en door wie die het beste geboden kan worden.  

Zij kunnen je doorverwijzen naar het Pastorale Team. Uiteraard kun je ook rechtstreeks contact met één van ons 

opnemen. 

‘Ja maar….’ 

‘mijn probleem stelt niet zoveel voor, anderen hebben echte zorgen en verdriet’. 

‘dan weten ze alles van mij, moet ik dan alles gaan vertellen?’ 

‘Ik ben bang dat het toch niet helpt.’ 

‘Ik schaam me ervoor, ik moet toch mijn eigen problemen oplossen?’ 

‘Wie wil er nou naar mij luisteren?  Ik wil een ander niet met mijn problemen opzadelen.’ 

‘Ik moet hier even doorheen, daarna zal het weer beter gaan met me.’ 

Het Pastorale Team is er ook voor jou!  

Laten we eventuele bezwaren  bespreken in een eerste gesprek. 

Altijd bereikbaar bij vragen, zorgen of problemen: 

Oost: 

Sigrid de Haan 

T: 06-30206146 

M: sigriddehaan@tele2.nl 

 

Symon Oevering 

T: 06-43159805 

M: soevering@outlook.com 

 

Hilda Hopman 

T: 06-20587275 

M: hildahopman@gmail.com 

 

West: 

Bas van den Boom 

T: 033-2584277 

M: Bazboomz@hotmail.com 

Ruth van Dongen 

T: 06-21902507 

M: ruth_huisman@hotmail.com 

Janny van Herwijnen 

T: 033-2459916 

M: jannyvanherwijnen@gmail.com 
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