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Richtlijnen werkgroep ouderenpastoraat (> 75-jarigen) in Open Hof Ommoord 

Historie en doel  

De kern van het pastoraat is: omzien naar elkaar. De huidige werkgroep is voortgekomen uit de diaconie (15 

contactdames) en het pastoraat (9 pastoraal bezoekers). Zowel de contactdames als de pastoraal bezoekers 

bezochten gemeenteleden thuis, waarbij het ging om persoonlijk contact vanuit de kerk. Het initiatief om beide 

groepen samen te voegen is in 2014 genomen door ds. Pieter van Winden, die toen interim predikant was in Open 

Hof Ommoord. Er waren 2 motieven voor samenvoeging: 1. zowel het aantal contactdames als pastoraal bezoekers 

nam steeds verder af en 2. het werk van beide groepen overlapte elkaar. Gedurende 2014 - 2015 werden naast 

aparte-  ook gemeenschappelijke vergaderingen gehouden, hetgeen in januari 2016 resulteerde in een samengaan 

onder de naam ouderenpastoraat. Een ander initiatief van Pieter was het indelen van het pastoraat in 3 

leeftijdsgroepen: > 75 jaar, 40-75 jaar en <40 jaar.  

Heden 

• De groep van het ouderenpastoraat bestaat uit ongeveer 15 vrijwilligers, die 6 keer per jaar met elkaar 

overleggen. Elke bijeenkomst duurt 1 ½ uur en wordt voorbereid door enkele leden, die de agenda 

vaststellen en notuleren. De verslagen worden ter goedkeuring naar de leden gestuurd. Op elke 

vergadering staat een voor het pastorale werk belangrijk onderwerp op de agenda zoals bijvoorbeeld 

‘Waar praat je als pastoraal bezoeker over tijdens een bezoek?’ en ‘Omgaan met rouw in het bezoekwerk’. 

Contact vanuit de kerk wordt vormgegeven door de pastorale bezoeken. ‘Ervaringen met bezoekwerk’ is 

ook een vast agendapunt. De bedoeling is dat de afgelegde bezoeken in de kerkelijke administratie worden 

aangetekend. Nieuw-ingekomen kerkleden van 75 jaar en ouder worden persoonlijk welkom geheten door 

een lid van het ouderenpastoraat. Diegene gaat naar het huisadres voorzien van een attentie en wat 

informatiemateriaal over Open Hof Ommoord.  

• Ieder die een bezoek wil, moet dat ook krijgen. Jaarlijks wordt aan de gemeenteleden gevraagd naar hun 

contactbehoeften. Dit gebeurt via een vraag-en antwoordbrief, die tegelijk met het activiteitenboekje 

verspreid wordt. Op de vergadering wordt besproken wie gelegenheid heeft om met de nieuwe aanvragen 

aan de slag te gaan.  

• Andere door deze werkgroep genomen initiatieven zijn de donderdagmiddagkerkdiensten, 

seniorenmiddagen en spelletjesmiddagen.  

PR 

De leden van het ouderenpastoraat krijgen via de mail een uitnodiging voor elke vergadering. Activiteiten voor de 

gemeenteleden worden aangekondigd in het Open Hof Nieuws, het weekbulletin, de website van Open Hof 

Ommoord en op posters. Voor de spelletjesmiddagen wordt ook informatie naar de Ontmoetingskerk in Zevenkamp 

en naar de Havenloods gestuurd. Door de leden van het ouderenpastoraat wordt ook gezorgd voor persoonlijke 

uitnodigingen aan degenen die zij bezoeken.  

Team en bezetting 

De werkgroep komt 6 keer per jaar bijeen en verdeelt dan de taken.  

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, januari 2021 door Maartje Greevenbosch en Joost Barendrecht.  

Dd. 14 januari 2021 vastgesteld door Werkgroep Pastoraat. 


