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De noodzaak
• Veel mensen geven aan weinig behoefte te hebben aan regelmatig 

huisbezoek
• Niet genoeg mensen om op dezelfde manier door te gaan

Doel: Pastorale zorg kunnen bieden waar dat nodig is en/of om wordt 
gevraagd

Nodig: Een verbreding van de weg + lichtere organisatie



Het hart van het pastoraat

• Versterking van betrokkenheid 
op God, elkaar en gemeente

• Het zorgt voor een verdieping 
van de relatie

• Wederkerigheid 



Meeleven stimuleren?
• Spreek dezelfde taal

• Waardeer wat er gebeurt



Hoe is het meeleef-klimaat?
• Meeleven gebeurt ongeorganiseerd in het alledaagse leven
• Georganiseerd via het bezoekteam
• Eredienst en kerkelijke activiteiten zijn ontmoetingsplekken



Nieuwe vormen voor het meeleef-klimaat
1. het samen koffiedrinken in de wijk, 
2. het met elkaar iets doen, 
3. kerkopenstelling, 
4. koffiedrinkmiddag in de Heul, 
5. bezoek op aanvraag en 
6. een telefonisch netwerk opzetten. 



Hoe gaan we het meeleef-klimaat vormgeven?

Voorstel: 
Inzetten op een hybride vorm waarbij 
het georganiseerde meeleven
het ongeorganiseerde meeleven aanvult en versterkt



Hoe gaan we het meeleef-klimaat vormgeven?

Criteria:
• Breed gedragen: Aansluiten bij behoefte en wat al gebeurt 
• Minder hiërarchisch georganiseerd: inzet op wederkerigheid
• Laagdrempelig
• Coördinatie nodig



Alternatieven?
1. Georganiseerd meeleven 

• In huidige vorm niet houdbaar 
• Van aanbod naar vraag, risico verlies van contact en signalen

2. Ongeorganiseerde meeleven 
• Breed gedragen, minder hiërarchisch en laagdrempelig
• Mist coördinatie en vangnet 

3. Gastvrijheid
• Geen sterke binding met buurt
• Wel kansen, vraagt tijd en aandacht

Combineer 1 & 2: Zet in op meeleven wat gebeurt en versterk dat!



Dimensies van meeleven



Groeien naar een betrokken gemeenschap
• Helpt mensen om hun geloof handen en voeten te geven
• Sluit aan bij behoefte aan informele contacten
• Iedereen kan een bijdrage leveren
• Zorg blijven bieden daar waar nodig is en gewenst
• Kans voor versterking van contact met de gemeente 

& de buurt door nieuwe vormen



Vragen & gesprek



Impact nieuwe werkwijze
• Openheid 
• Aanpassing in taal
• Waardering van het ongeorganiseerde meeleven
• Oog voor nieuwe vormen voor ontmoeten
• Gemeenteleden belangrijke rol
• Andere rol pastorale team



Vervolgstappen korte termijn
• Communicatie: openheid, waardering en signalering
• Experimenteren met nieuwe vormen


