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Inleiding 
Binnen onze kerk hebben we het pastorale werk vooral gepositioneerd bij de Pastorale Raad. De 
Pastorale Raad heeft als taak het inhoud geven van de pastorale zorg binnen de Andreaskerk in 
Putten. Onder pastoraat wordt verstaan “het omzien naar elkaar van de gemeenteleden van de 
Andreaskerk gezien vanuit de betekenis van het werk van Jezus Christus in ons (dagelijks) leven.”  
 
Uit ons missie en visie document: 
Missie 
Wat is het bestaansrecht, de opdracht van de Andreaskerk; waar staan we voor? 
Als onze missie ervaren we de opdracht die Jezus ons heeft meegegeven: 
“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen”, Matteüs 28:19. 
De naamgeving van onze gemeente, Andreaskerk, verwijst daar naar: 
“En hij (Andreas) leidde hem tot Jezus”, Johannes 1:43. Dat willen we uitdragen. 
Visie 
Welk toekomstbeeld hebben we van onze Andreaskerk; waar gaan we voor? Bijbels geformuleerd: 
hoe geven we gestalte aan het Lichaam van Christus in Putten? Totdat Hij komt. 
Onze visie is hieronder uitgewerkt in drie onderdelen: leerling-zijn (gemeentelid), gemeenschap-zijn 
(de gemeente) en geloofscommunicatie (in contact met elkaar en onze omgeving). Onze visie is 
prikkelend geformuleerd. Om ons uit te dagen tot bezinning en verandering. 
 
Dit geven we vorm in en door ons pastoraat. 
Voor een verdere uitleg over de wijze waarop we kerk willen zijn en wat dat betekent voor ons 
pastoraat verwijzen we naar onze ‘missie en visie’ bijvoorbeeld bij ‘Gemeenschap zijn’. 
 
Doel van dit beleidsplan: 

Het doel van dit beleidsplan is het markeren van het vertrekpunt voor ons pastorale werk in de 

komende 4 jaar. Daarbij willen we recht doen aan alle mooie activiteiten die nu al plaatsvinden en 

we willen ruimte scheppen voor de vernieuwingen die we als Andreaskerk en in het bijzonder als 

Pastorale Raad willen vormgeven. Dus, bevestigen dat wat goed is blijft en vernieuwing mogelijk 

maken. 

 
 
 
 

http://andreaskerkputten.nl/visie-missie/


2 
 

 
 
 

Inhoud 
1 Historie ........................................................................................................................................................... 2 

2 Pastoraat en identiteit .................................................................................................................................... 3 

3 Samenstelling pastorale raad ......................................................................................................................... 3 

4 Financiële positie/ beleid ............................................................................................................................... 3 

5 Ontwikkelingen in de gemeente .................................................................................................................... 3 

6 Knelpunten / aandachtspunten...................................................................................................................... 4 

7 Beleidsdoelen ................................................................................................................................................. 4 

8 Uitwerking beleidsdoelen: Keuzes Durven Maken ......................................................................................... 5 

9 Actieplan......................................................................................................................................................... 6 

 

1 Historie 

Tot voor kort werd de vorm van het pastorale werk vooral bepaald door aanbod (contact wordt 

gelegd door de kerk) en vraag (er komt een hulpvraag vanuit de gemeente) en daaraan wordt door 

de leden van de PR gehoor gegeven. Binnen de PR is sprake van drie rollen die opgesteld staan voor 

het pastoraat: Voorgangers, ouderlingen en pastoraal medewerkers. Het betekent in de praktijk dat 

de voorgangers pastoraat verlenen wanneer er sprake is van een concrete hulpvraag of een 

belangrijke gebeurtenis en dat de ouderlingen en pastoraal medewerkers, meestal planmatig, de 

gemeenteleden bezoeken. 

 

We kennen verder twee vormen van pastoraat die gericht zijn op speciale doelgroepen. 

Jeugdpastoraat en ouderen pastoraat. Het ouderen pastoraat wordt gecoördineerd door één of 

meer ouderlingen die samen met een team van pastoraal medewerkers de ouderen bezoeken. Het 

ouderen pastoraat betreft pastoraat gegeven aan gemeenteleden van 75 jaar en ouder. 

 

Het jeugdpastoraat wordt inhoud gegeven vanuit de jeugdraad. De jeugdraad heeft een eigen 

beleidsplan waarin aandacht voor het pastoraat. De leeftijdsgrens voor het jeugdpastoraat is 25 jaar. 

 

Dan is er nog het pastoraat dat bepaald wordt door de indeling van de gemeente in secties. Voor de 

secties zijn zogenaamde sectieouderlingen verantwoordelijk die samen met een team van pastoraal 

medewerkers het pastoraat verlenen. Tot voor kort werd als belangrijkste doel gezien het bezoeken 

van ieder gemeentelid binnen de sectie en het organiseren van wijkcontactbijeenkomsten. 

 

In 2018 is gestart met het onderzoek naar de mogelijkheden voor het verlenen van pastorale zorg in 

bijzondere situaties. (Pastoraat op Maat) We doelen daarmee op verslavingsproblematiek of andere 

vormen van acute of bijzondere problematieken. Onder leiding van een ouderling is door een 

werkgroep onderzocht op welke wijze het best aan deze specifieke behoeften invulling gegeven kan 

worden. In 2019 heeft deze werkgroep een plan van aanpak gepresenteerd dat door de Kleine 

Kerkenraad is geaccordeerd. 
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2 Pastoraat en identiteit 

Zoals al eerder genoemd hebben we als Andreaskerk onze missie en visie vastgelegd. En de inhoud 
van ons pastoraat moet daarvan uiteraard een logisch gevolg zijn. Daar komt bij dat in de afgelopen 4 
jaar (maar ook daar voor) steeds meer de behoefte is ontstaan om de manier waarop we pastoraat 
bedrijven te actualiseren en dus aan te passen zodat beter invulling gegeven kan worden aan wat wij 
in onze missie en visie verwoord hebben. 
 
Enkele belangrijke punten uit onze missie en visie:  

• We hebben elkaar nodig, voor het behoud en de groei van ons geloof. Dat geloof willen we 
doorgeven, aan onze kinderen en aan liefhebbers die leerling willen worden. Daarom vinden 
we het belangrijk dat kinderen een volwaardige plaats in onze gemeente innemen en dat er 
contacten zijn over leeftijdsgrenzen heen.  

• Gemeenschap-zijn ervaren we ook als een opdracht: ‘Wees een’, dienstbaar aan elkaar en 
aan de samenleving, de gehele week.  

• De richting van onze verandering: van kerk-met-activiteiten naar onderling verbonden 
groepen actieve gemeenteleden 

3 Samenstelling pastorale raad  

De pastorale raad is op dit moment als volgt bemenst: 

• Drie voorgangers, waarvan de kerkelijk werker deelneemt aan de vergaderingen indien dat 
toegevoegde waarde (voor hem) heeft. Hij heeft immers ook zijn verantwoordelijkheden 
binnen de Jeugdraad. 

• Ouderlingen (voor ouderenpastoraat, jeugdpastoraat, sectieouderlingen en ouderling voor 
Pastoraat op Maat) 

• Pastoraal medewerkers (voor ouderenpastoraat, jeugdpastoraat, PM’ers verbonden aan een 
sectie en PM’ers voor Pastoraat op Maat) 

• Voorzitter en scriba en een vicevoorzitter en een vicescriba. 

 

4 Financiële positie/ beleid 

Hoewel er in de financiële verantwoording van de kerkrentemeesters ieder jaar een grote post is 
opgenomen voor pastoraat, heeft de pastorale raad geen of nauwelijks een begroting. Lonen van 
voorgangers en dergelijke zijn de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. 
Met name het ontbreken van een begroting van de PR geeft te denken omdat er bijvoorbeeld sprake 
is van behoefte aan ontwikkeling en onderwijs. Dus zal er ook sprake zijn van een benodigd budget. 

5 Ontwikkelingen in de gemeente 

Wanneer we naar onze gemeente kijken dan ontstaat steeds weer een beeld van vernieuwing en 
enthousiasme en een beeld van terughoudendheid en afstand. Beide beelden worden door 
meerderen waargenomen en roepen toch wat vragen op. Wanneer we uitgaan van het aantal 
bezoekers van de kerkdiensten, het grote aantal vrijwilligers dat actief is in onze gemeente, de 
reacties op de inhoud van de kerkdiensten en het grote aantal activiteiten dat georganiseerd wordt 
dan is er alle reden tot dankbaarheid. 
 
Minder betrokken gemeenteleden: 
Het opmerkelijke is dat een zekere passiviteit in sommige delen (secties) van onze gemeente 
eveneens voorkomt. Dit lijkt niet te stroken met het positieve beeld dat we eerder schetsten maar 
het is wel realiteit.  De doelstellingen uit onze missie en visie zoals die bij hoofdstuk 2 genoemd zijn 
lijken dus in sommige gevallen nog ver weg. 
 
Betrokken gemeenteleden: 
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Maar er is hoop. Er zijn secties waarin de samenhang en het met elkaar zaken organiseren (recent) 

gestart zijn. En dat werkt aanstekelijk. Zo sterk zelfs dat we (PR) het streven hebben om dit model 

voor alle secties te willen uitvoeren. Dus door het organiseren van groepsactiviteiten de onderlinge 

samenhang van gemeenteleden stimuleren. Individueel bezoekwerk blijft uiteraard ook bestaan als 

middel om invulling aan ons pastoraat te geven. 

 
 
Dus, pastoraat wordt een taak van ons allemaal. De PR heeft als primaire taak om dat proces op gang 
te brengen en te voeden. Daarnaast blijven bijzondere vormen van pastoraat bestaan 
(Ouderenpastoraat, Jeugdpastoraat, Pastoraat op Maat). Verder is het belangrijk om keuzes te 
durven maken: Welke vorm van pastoraat zetten we voor welke doelgroep in? Differentiatie dus. 
 
Het ouderenpastoraat en het jeugdpastoraat behouden daarnaast hun eigen werkwijze en blijven 
verbonden met de PR. 

6 Knelpunten / aandachtspunten 

In de afgelopen jaren zijn de volgende knelpunten/aandachtspunten duidelijk geworden: 

• Een groot aantal vacante secties. Dit betekent in een aantal gevallen dat er geen sprake is 

van zowel een sectieouderling als pastoraal medewerkerker(s). In sommige gevallen  

ontbreekt óf de ouderling of de pastoraal medewerker(s). 

• Betrokkenheid van pastoraal medewerkers. In een aantal gevallen haken pastoraal 

medewerkers na een jaar weer af. Sommigen zijn nooit aanwezig op de vergaderingen van 

de pastorale raad. 

• Een aantal ouderlingen ervaart de druk van het ‘moeten bezoeken’ als zwaar. Het 

ontmoedigt om vele gemeenteleden te benaderen en slechts enkele bezoeken af te kunnen 

leggen. 

• Pastoraat wordt vooral gezien als een taak van voorgangers, pastoraal medewerkers en 

ouderlingen. Terwijl het een taak is van ieder gemeentelid. Onze gemeente laat daarbij een 

tweedeling zien: betrokken gemeente leden en minder betrokken gemeente leden. (leveren 

geen actieve bijdrage aan het gemeente zijn) 

• Samenwerking met andere geledingen binnen de kerk kan beter. Met name met de diaconie 

en HVD. Dit gevoel wordt breed gedeeld. (er zijn inmiddels voorbeelden van een succesvolle 

samenwerking) 

7 Beleidsdoelen 

Op basis van de ontwikkelingen in de gemeente en de ontwikkelingen op het gebied van personeel 
en vrijwilligers zijn de volgende beleidsdoelen vastgesteld. 

A. Het zorgen voor een bezetting van de vacante plaatsen. Vacant is ook een positie die 
ontstaat zoals recent bij het ouderen pastoraat. Toename van de vraag betekent in dit geval 
uitbreiding van het team. (dit betekent overigens niet automatisch dat iedere sectie voorzien 
gaat worden van een ouderling met een team, zie ook punt D) 

B. Aandacht voor de positie van de pastoraal medewerkers. Toegespitst op verbinding aan een 
team (sectie, doelgroep of pastoraat op maat) met één of meer ouderlingen ‘in the lead’. 

C. Aandacht voor de wijze van vergaderen en de positie van de pastoraal medewerkers daarin. 
D. Door te bepalen dat het primaire doel van een sectieouderling is het bevorderen van het 

onderlinge pastoraat in de gemeente vooral ook door het opzetten van straatteams, wordt 
de druk van het steeds maar moeten bellen naar gemeenteleden minder. Uiteraard is er de 
vrijheid om planmatig iedereen in een sectie te bezoeken en in het geval van het ouderen 
pastoraat is dit de belangrijkste manier van werken. 
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E. Misschien wel het belangrijkste punt van alle punten in dit plan: Pastoraat is een taak van 
ons allemaal. Het betekent ook dat we alle activiteiten die al ontplooid zijn en nog worden, 
de steun van onze gemeente hebben en zeker van dat wat we het bestuur van onze 
gemeente noemen: Alle ambtsdragers. Het betekent dat verantwoordelijkheden belegd 
worden en in kaart gebracht worden. Het betekent ook verantwoordelijkheden uit handen 
durven geven aan elkaar! En dat vereist vertrouwen en samenwerking. 

F. Ontwikkelen van andere vormen van pastoraat. Gericht op de betrokken gemeenteleden 
en gericht op de minder betrokken gemeenteleden. 

 

8 Uitwerking beleidsdoelen: Keuzes Durven Maken 

A. Het zorgen voor een bezetting van de vacante plaatsen. Op dit moment is er sprake van een 

aantal vacante secties en een aantal waarnemingen. (ouderling neemt vacante sectie waar) 

Het betekent dat het zoeken van beschikbare mensen een doorlopend proces moet zijn. 

Uiteraard mag het niet frustrerend worden. Een juiste balans daarin is belangrijk. 

Uitgangspunt moet zijn: Het inzetten van talenten. Dus uitgaan van de kandidaat en haar of 

zijn talenten. Daar komt bij dat een bezinning op inrichting van het verlenen van pastoraat 

tot andere inzichten zal leiden waar het gaat om ‘wat is een vacante plaats’?  

B. Organisatietalent. Hier noemen we in aanvulling op punt A  het gerichter werven van 

mensen die groepen kunnen leiden en/of ouderlingen hierop toerusten. Het coördineren en  

organiseren gaat voor een aantal posities die bekleed worden door ouderlingen steeds 

belangrijker worden. Dus bij het werven zal dit gericht aandacht krijgen. 

C. Aandacht voor de positie van de pastoraal medewerkers. Dat betekent dat de 

bijeenkomsten waarbij de pastoraal medewerkers aanwezig zijn voor hen aantrekkelijk 

moeten zijn en dat we vanuit de PR de verbinding met de PM’ers moeten bewaken.  

D. Het bevorderen van het onderlinge pastoraat in de gemeente. Concreet betekent dit het 

opzetten van een pastoraal team per sectie of een cluster van secties dat bestaat uit één of 

meer ouderlingen en pastoraalmedewerkers. Ook de HVD en Diaconie in die sectie sluiten 

aan bij het team. Van uit het team wordt het opzetten van pastoraat door en voor ieder 

gemeentelid vormgegeven. Het gaat dus om het centrum van de verbinding in een sectie. De 

secties leren vooral van elkaar. 

E. Het stimuleren van de vorming van groepen als Bijbelkringen, commissies, projectteams, 
gebedskringen met als doel zoveel mogelijk mensen bij de activiteiten te betrekken en zo 
voor te bereiden op een positie in het werk binnen onze gemeente. Daaronder wordt 
uiteraard ook een positie als ouderling verstaan. 

F. Er op termijn naar streven om voor life changing gebeurtenissen (huwelijk, geboorte, 

jeugdopvoeding, jeugd het huis uit, pensioen, scheiden, verlies, ziekte, overwonnen ziektes) 

gespreksgroepen te formeren. 

G. Inrichting van het pastoraat: De grote diversiteit aan behoeften aan pastorale aandacht 

vraagt een herbezinning op het model zoals we dat nu kennen. Let wel! Hier staat niet dat de 

inrichting zoals we die nu kennen wordt afgeschaft! Het ligt veel meer in de lijn dat we 

keuzes gaan maken. Verschillende vormen van pastoraat voor verschillende doelgroepen. 

Voor een deel doen we dat nu al. De verschillende doelgroepen worden bijvoorbeeld 

gevormd door: Betrokken en minder of niet betrokken gemeenteleden, verschillen in 

secties/wijken binnen onze gemeente, verschillende behoeften door leeftijd of persoonlijke 

omstandigheden enz. 
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9 Actieplan  

Nadat dit beleidsdocument geaccordeerd is zal het proces van keuzes durven maken gestart worden. 

Het is daarbij van groot belang dat de werkgroepen ‘De lerende kerk’ en ‘Communicatie’ voldoende 

zijn ingericht. Het is dan ook belangrijk dat de ambtsdragers van de Pastorale Raad het mandaat 

krijgen om vernieuwingen te ontwikkelen, te testen en in te voeren en dat de kerkenraad daarbij 

voldoende geïnformeerd wordt en blijft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


