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Redactioneel
verbijstering slaan daarom ook op ons terug. De
Op veel plaatsen spreekt in de zondagse
kerk gaat deze dagen gebukt onder een ernstige
kerkdienst de voorganger namens de gemeente
geloofwaardigheidcrisis. Het is goed dat niet
voor God uit ‘dat wij gezondigd hebben in
alleen gezocht wordt naar adequate hulp voor
gedachte, woord en werk’. In sommige tradities
de slachtoffers, waaronder voor zover mogelijk
volgen dan de woorden: onze schuld is groot,
een schadevergoeding, maar ook naar een
ja zeer groot, of met de gedragen en bekende
latijnse woorden: mea culpa, mea maxima culpa. ruimhartige schuldbelijdenis.
Het gevaar bestaat dat er door de ernst van het
Niet alle gelovigen herkennen zich (vandaag)
misbruik een scheiding gaat ontstaan tussen
evenzeer in deze schuldbelijdenis. Ze ervaren
hen die in de fout gingen en hen die daarover
die woorden als mokerslagen, die ook hen
verbijsterd zijn. Juist in de kerk leren we welke
schuldig verklaren, die zich nauwelijks van zo
diepe sporen het kwaad trekt, niet alleen op
zware schuld bewust zijn. Zij voelen zich meer
de wereld, maar ook in het eigen leven. En ook
thuis bij een drempelgebed bij het begin van de
binnen de kerk. Ook al ligt de lat in de kerk hoger
kerkdienst en een daarop volgend kyriëgebed.
dan elders, omdat ze spreekt over waarheid en
Aan catechisanten is niet altijd gemakkelijk
integriteit en ze daarnaar ook beoordeeld wordt,
duidelijk te maken dat ‘zonde’ niet alleen iets is
zonde en kwaad houden geen halt voor haar deur.
van anderen, maar ook van henzelf.
Het is veelzeggend dat de Messias voortkomt uit
Onlangs schrok de Nederlandse samenleving op
het geslacht van David, nota bene, de koning naar
van de omvang van het seksueel misbruik in de
Gods hart, die er niet voor terugdeinsde zich de
rooms-katholieke kerk. Dat het gaat om tussen
vrouw van zijn buurman toe te eigenen en zijn
de tien en twintigduizend slachtoffers is ronduit
buurman te laten ombrengen. Van hem
verbijsterend. Wie zou zich nog aan
zijn de zware woorden over de zonde, ja
de pastorale hoede van een priester
zelfs de erfzonde, afkomstig.
toevertrouwen?
In de kerk houden wij, hoe fatsoenlijk
Wim Deetman gaf bij de presentatie
en vroom we ook mogen zijn, het besef
van het rapport van zijn commissie
levend, dat ‘de zonde’ ook in ons eigen
duidelijk aan dat seksueel misbruik
leven sporen trekt en heeft getrokken.
ook elders in de samenleving
Die erkenning helpt ons om het kwaad
plaatsvindt. Het komt ook voor
onder ogen te zien en daar op gepaste
binnen de protestantse kerk. Ook
wijze, ook solidaire wijze naar te
daar gaan ambtsdragers hun grenzen
handelen.
te buiten. Verontwaardiging en
Richard Vissinga
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Als ouderling kom je in aanraking met mensen die voor
langere of kortere tijd contact zoeken met jouw gemeente.
Ze willen hun leven verbinden met God, ze hebben vragen,
of ze maken een belangrijk moment in hun leven door.

Pastoraat door het
leven heen
Ter inleiding op dit themanummer
Erica Hoebede Waard
Mw. drs. E.J.
Hoebe-de Waard
is als predikante
verbonden aan
de Protestantse
Gemeente in
Leidschendam.
Zij is lid van de
redactie van het
Ouderlingenblad

Het contact met mensen, het
‘meelopen in levens van mensen en
hun leven zo mogelijk verbinden met
God’ noemen we pastoraat. Pastoraat
kent vele vormen, die afhankelijk
zijn van de vraag in de gemeente, het
aanbod dat geboden kan worden (welke
kennis is in huis) en de visie van de
gemeente. Werk je in de gemeente
met wijkgebonden pastoraat, of
juist pastoraat dat is afgestemd op
levensfases? Zijn de ouderlingen in
secties verdeeld, of hebben ze een
speciﬁeke opdracht meegekregen?
Deze variabelen maken dat het
pastoraat in elke plaats en in elke
kerkelijke gemeente weer anders is.
Maar bovenal hangt de invulling van
het pastoraat af van de ouderling zelf.
Hoe vervul je je ambt en hoe open is je
blik? Kun je doen wat je wílt doen en
wat nodig is?
In ieder artikel wordt een speciﬁeke
invalshoek van pastoraat beschreven
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die veelal samenhangt met de
levensfase waarin men zich bevindt
of die relateert aan een speciﬁeke
gebeurtenis in het leven van mensen.
Zo komen achtereenvolgens de thema’s
Beginnen, Groei, Trouw, Zoeken
en Loslaten aan de orde. Wat zijn
de pastorale mogelijkheden in deze
situaties? Waar moet je als gemeente
op letten en hoe kun je ervoor zorgen
dat je de noden ziet én dat mensen
een beroep kunnen en durven doen
op de gemeente (bereikbaarheid,
toegankelijkheid, herkenbaarheid
enzovoort)? Het zijn artikelen, die
naast informatie en inspiratie, ook
ideeën bieden om uit te werken in de
eigen gemeente.

De bijdragen Gerben Heitink
schetst de geschiedenis van het
pastoraat in onze kerken. Hij zet in
bij Psalm 23, waarin het beeld van
herderschap naar voren komt. Een
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herder die niet alleen grazige weiden
zoekt, maar ook meegaat door het
donkere dal. Hoe zich dat concreet uit
in het pastoraat, vat hij samen met de
woorden ‘helen, bijstaan, begeleiden en
verzoenen’.
Anna Zegwaart schrijft over het
belang kinderen van jongs af aan
te begeleiden in het geloof én te
verbinden aan de gemeente. Zodat
ze zich gekend weten, thuis voelen
en het geloof eigen kunnen maken.
Zij laat aan de hand van een concreet
voorbeeld zien, welke rol de gemeente
zelf hierbij kan spelen.
Liesbeth Winters-Jonas biedt ideeën
aan om in de gemeente oog en oor te
hebben voor kinderen en tieners. Voor
deze groep zijn vaak wel activiteiten
georganiseerd, maar ook als het gaat
om pastoraat moet ze niet vergeten
worden.
Erica Hoebe-de Waard nodigt uit
om het begrip ‘trouw’ in de eigen
gemeente verder uit te diepen. De
trouw van God aan mensen wordt
volop gevierd in de gemeente, maar
is er ook pastorale aandacht wanneer
mensen die trouw niet (meer) ervaren?
Wat doe je als mensen God of elkaar
kwijt dreigen te raken? En kun je als
ouderling altijd trouw blijven?
Simon Dingemanse roept op om in
het pastoraat ook de middengenaratie
niet te vergeten. Deze mensen zijn in
de bloei van hun leven, het lijkt hen
vaak voor de wind te gaan, maar ze
hebben wel degelijk vragen, twijfels of
problemen. Hoe kun je hen bereiken
en welke thema’s zijn voor hen
belangrijk?
Evert van der Veen laat zien hoe je
mensen die iets of iemand hebben
losgelaten nabij kunt zijn. Bijbelse

Meelopen

verhalen kunnen hierbij helpen, zij
bieden troost en bemoediging en zijn
aanknopingspunten voor gesprek.

in de
levens van

Tot slot Pastoraat is altijd in
beweging, omdat het mensenwerk is.
Ieder heeft kwaliteiten. De een is goed
met jongeren, de ander met ouderen.
De een kan goed luisteren, de ander
organiseren. Hierdoor is pastoraat
afhankelijk van de ambtsdragers. Dat
is reden tot bezinning en reﬂectie. Ga
met elkaar eens op zoek naar sterke
punten binnen het ouderlingenteam
én kijk naar blinde vlekken. Wanneer je
die ontdekt en ziet dat het nodig is om
die leegte te vullen, dan kun je gericht
een nieuwe ambtsdrager zoeken. π

Dit themanummer nodigt uit om de
veelkleurigheid en veelzijdigheid van
pastoraat te ontdekken. Het zet aan
tot bezinning: hoe vul ik mijn ambt
in en waarom op deze manier? Om
uiteindelijk te refelecteren op het werk
in de eigen gemeente: voor wie en
wat hebben wij aandacht en waarom
zijn we tot die keuze gekomen? Welke
blinde vlekken zijn er en wat kan er
eventueel opgezet worden?
De artikelen kunnen gebruikt worden
voor een consistorievergadering of
kerkenraardsbijeenkomst. Enkele
ouderlingen kunnen de avond (of een
serie avonden) inleiden, waarna er
samen gekeken wordt naar de huidige
situatie, blinde vlekken en kansen en
mogelijkheden voor de toekomst.
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mensen

Pastoraat heeft bijbelse wortels waaruit de eeuwen door,
onder wisselende omstandigheden, nieuwe inspirerende
initiatieven ontsproten zijn. Zo groeide er een rijke traditie,
die vandaag nog altijd het uitgangspunt van pastorale zorg
vormt binnen de gemeente.

Een rijke
pastorale traditie
Gerben Heitink
Dr. G. Heitink is
emeritus hoogleraar
praktische
theologie van de
Vrije Universiteit
Amsterdam

Pastorale zorg wordt kort en goed
omschreven als ‘omzien naar elkaar’.
Bij deze zorg en aandacht denken we
spontaan aan het bijbelse herdermotief.
De meest geliefde psalm van velen
blijft Psalm 23: ‘De Heer is mijn
herder, niets zal mij ontbreken’. De
liturgie van de gemeente kent talloze
variaties waarin dit lied gezongen
wordt. Op bezoek bij een ernstig zieke
vormen de woorden van deze psalm
een bron van troost.

Het herdermotief Maar de rust
en de vrede van dit lied zijn bedrieglijk,
want vergis u niet. De weg van de
kudde voert door een donker dal en
vijanden liggen op de loer om de
vrede te verstoren. Dat is ook in onze
wereld nog altijd het geval. Dood en
duisternis, lijden en onheil kleuren het
landschap waarbinnen de gemeente
haar weg zoekt.
De herder en zijn schapen zijn
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gewend aan een hard bestaan. Daarover
vertelt Jezus in de gelijkenis van de
goede herder (Johannes 10), die met
zijn leven borg staat voor zijn schapen.
‘Omzien naar elkaar’ krijgt hier de
minder vrijblijvende betekenis van
‘instaan voor elkaar’. Onderschat
niet de huurlingen en de wolven die
het leven binnen de schaapskooi
bedreigen!
Binnen het ene herdermotief zijn
daarom tenminste twee verschillende
perspectieven te onderscheiden, dat
van troost en dat van uitdaging. In beide
perspectieven is niet de ouderling
of pastoraal medewerker degene die
de ander nabij is, maar God zelf. Hij
trekt met ons mee. Hij is de wachter
die sluimert noch slaapt (Psalm
121). Maar God handelt niet buiten
mensen om, niet buiten hun geloof,
hun hoop en hun liefde. In dit spoor
wordt ieder mens geroepen om haar
of zijn broeders / zusters hoeder te
zijn. Zonder grote woorden en in
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Troost en
uitdaging

De Reformatie, met name de
Lutherse traditie, onderkende wel
het heilzame karakter van de biecht,
maar wees iedere sacramentele
biechtdwang af. Door deze principiële
opstelling verloor het protestantisme
een waardevolle pastorale traditie, die
eeuwen later via de psychotherapie
zou worden herontdekt. Hadden we
maar beter geluisterd naar de dichter
van Psalm 32: ‘Zolang ik zweeg
kwijnde mijn gebeente weg …’ (vs. 3)!
Je hart luchten is heilzaam. Weliswaar
kreeg de gereformeerde liturgie er
een generale biecht voor terug, in
de vorm van schuldbelijdenis en
genadeverkondiging aan het begin van
de zondagse viering, maar deze nam
het gemis van de persoonlijke biecht
niet weg.
De Reformatie herontdekte het
priesterschap van alle gelovigen
en schiep daarvoor ruimte via het
onderling pastoraat in de gemeente.
Calvijn ontwikkelde hiervoor in
Een lange geschiedenis De
Genève de praktijk van het huisbezoek,
aanvankelijk ter voorbereiding van het
geschiedenis van het pastoraat kent
avondmaal. Het bezoek droeg daarom
uiteenlopende ontwikkelingen.
het karakter van vermaan en tucht. Een
In de Middeleeuwen ontstond de
nieuw ambt, dat van ouderling, werd
biechtpraktijk, die aansloot bij een
ingesteld om de tuchtprocedures te
om zich heen grijpend schuldbesef.
Mensen groeiden vanuit een naamloos bewaken. Net als de biecht ontwikkelde
collectief naar een besef van individuele de tucht zich tot een vorm van
kerkelijke ‘discipline’, wat leidde tot
mondigheid en vrijheid, maar werden
een eenzijdige interpretatie van het
zich daardoor tevens bewust van
begrip ‘discipelschap’. Pastoraat in
hun persoonlijke tekortkomingen.
de calvinistische traditie werd ook in
De reiniging van de ziel vormde een
Nederland gekenmerkt door opzicht en
welkome ondersteuning van het
ontwakende zelfbesef binnen een meer tucht. De Dordtse Kerkorde (1618) bood
en meer verstedelijkte cultuur. De kerk hiervoor een regeling.
Het woord tucht klinkt streng maar
verbond hieraan de verplichting om
jaarlijks ten overstaan van een priester paste binnen een autoritaire cultuur,
waarin de functie van ouderling gezag
te biechten, de absolutie te ontvangen
uitstraalde. Ouderlingen stelden op
en ter communie te gaan.
alle bescheidenheid. Nabijheid biedt
troost, ook waar deze gepaard gaat
met verlegenheid omdat woorden
tekortschieten.
In zijn keuze voor een volk in
slavernij zien we dat God partij kiest.
Dat is het tweede perspectief. Hij ziet
actief om naar de ellende van zijn volk.
Hij hoort hun jammerklachten (Exodus
3, 7). Hij windt zich op over herders
die alleen maar zichzelf weiden en niet
omzien naar wie zwak is, ziek, gewond,
afgedwaald of ten onrechte als verloren
wordt beschouwd: ‘Ik zál die herders!’
(Ezechiël 34, 10). Pastoraat daagt uit,
dat kun je het profetische motief
noemen: opkomen voor wie onderligt.
Dit wordt nogal eens vergeten, maar
het is hoogst pastoraal wanneer de
gemeente zich de zorg voor daklozen,
asielzoekers en achtergestelde groepen
in de samenleving aantrekt en stelling
neemt tegen onrecht.
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Bezoek
mag geen
bezoeking
worden

huisbezoek vragen en de vader als
hoofd van het gezin werd geacht deze
tot tevredenheid van de broeders te
beantwoorden. Daarop volgde een
rapportage aan de kerkenraad. Maar
in de loop der tijd werd het ofﬁciële
huisbezoek van beide kanten als
ongemakkelijk ervaren, omdat in de
gespreksrelatie de wederkerigheid
gemist werd. Een bezoek mag geen
bezoeking worden.
In de negentiende eeuw
ontstonden andere maatschappelijke
verhoudingen, gebaseerd op ‘vrijheid,
gelijkheid en broederschap’. Dat zijn
de revolutionaire waarden van de
Verlichting, vruchten van humanisme
en … christendom. Bij het woord
broederschap is die christelijke invloed
wel duidelijk, maar ook vrijheid is
een sleutelwoord in de brieven van
Paulus en de Reformatie benadrukte
de gelijkwaardigheid van alle gelovigen,
waardoor het ambt zijn overheersende
positie verloor. In de jongste tijd
kwam de mens centraal te staan en
gaf de opkomende wetenschap van de
psychologie meer inzicht in menselijke
gevoelens en tussenmenselijke
relaties. Waarden als respect en
wederkerigheid gingen in toenemende
mate ook de verhoudingen binnen
de kerk bepalen. In het pastoraat
stonden niet langer kerkelijke regels
centraal maar de eigen ervaringen
van het gemeentelid. De gemeente
werd subject. Van medewerkers in het
pastoraat vroeg dit empathie, een zich
kunnen inleven in de gevoelens van
hun gesprekspartners, goed kunnen
luisteren en niet meteen met je eigen
oordeel klaarstaan. ‘Opzien over’ werd
‘omzien naar’.
Deze nieuwe invulling van het
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pastoraat kan natuurlijk leiden tot een
nieuwe eenzijdigheid. Van een pastor
die alleen maar luistert en zelf niets
inhoudelijks weet in te brengen gaat
weinig leiding uit. Pastoraat kan ook
betekenen dat we elkaar confronteren
met de inhoud van het evangelie,
dat een appèl doet op mensen om
hun levenswijze te veranderen.
Een kerkelijke gemeente is een
verplichtende gemeenschap. Soms, hoe
pijnlijk ook, gaat een pastorale relatie
door conﬂicten heen. Daarmee zijn we
terug bij het profetische motief van het
herderschap.
Deze korte verkenning maakt
duidelijk dat het herdermotief zich
de eeuwen door hoopvol aan nieuwe
omstandigheden heeft aangepast.
Pastoraat is misschien wel het beste
wat de gemeente in naam van Christus
aan mens en wereld te bieden heeft.
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Waar is pastoraat goed
voor? Als laatste de vraag wat

Begeleiden wil zeggen elkaar met
raad en daad terzijde staan. Wij
mensen gaan een eigen levensweg,
pastorale zorg ‘doet’ met mensen.
samen met wie ons lief zijn. Het is een
Historisch gezien kan men stellen
weg van geboren worden, opgroeien,
dat pastoraat de eeuwen door, globaal
studie, beroepskeuze, partnerkeuze,
gesproken, vier verschillende functies
geloofskeuze, kerkelijke betrokkenheid
heeft vervuld, hoewel in verschillende
en wat al niet. Ieder mens komt in
perioden de ene functie sterker
zijn of haar leven voor ingrijpende
beklemtoond werd dan de andere. De
vier functies worden meestal benoemd beslissingen te staan, linksom of
rechtsom. Kiezen voor mijn werk of
met de werkwoorden helen, bijstaan,
voor mijn gezin? Een relatie voortzetten
begeleiden en verzoenen.
of verbreken? Ouder worden valt soms
Onder helen wordt verstaan dat een
zwaar. Daar wil je wel eens met een
pastorale relatie een positieve invloed
ander over praten, met iemand die je
kan hebben op het welbevinden van
vertrouwt. De liturgie begeleidt ons op
mensen. Liefde en aandacht doen een
hoogte - en dieptepunten van het leven.
mens goed. Een goed gesprek, daar
Rituelen bieden troost en bemoediging.
knap je van op. De eeuwen door is er
Onder verzoenen wordt verstaan
daarom een relatie gelegd tussen religie
dat we in het pastoraat oog mogen
en gezondheid. Daarbij mogen we
hebben voor verstoorde relaties,
denken aan geestelijke maar ook aan
tussen man en vrouw, tussen ouders
lichamelijke gezondheid. Lichaam en
en kinderen, tussen gemeenteleden.
geest vormen een eenheid, want ook
Wanneer mensen elkaar geen ruimte
maagpijn kan ‘tussen de oren’ zitten.
geven en niet voor elkaar openstaan
Het charismatisch pastoraat kent
liggen conﬂicten op de loer. Binnen
de dienst der genezing, waarin deze
de gemeente krijgt het woord
functie geaccentueerd wordt.
verzoening een diepere klank omdat
Onder bijstaan verstaan we het
het wordt ingevuld met het beeld van
onderhouden van een pastorale relatie
met mensen die het zwaar te verduren Christus die als geen ander de weg
van verzoening gegaan is. Hij gaf zijn
krijgen. Verdriet en lijden zijn hun
leven voor zijn vrienden. Hij riep ons
deel. Het leed dat mensen treft is
op elkaar te vergeven en ons niet alleen
zo oneerlijk verdeeld in de wereld.
Waarom moet hem of haar dit allemaal met de ander maar ook met God te
verzoenen. Daarom is aan de gemeente
overkomen? Die vraag is nooit te
beantwoorden. Wel is het mogelijk met de dienst der verzoening toevertrouwd.
Wie deze verschillende functies op
die ander op weg te gaan, een weg van
beproeving, want hoop op verandering zich laat inwerken beseft iets van de
rijkdom van de pastorale traditie. π
is er niet. Ook voor een bezoeker kan
dit een zware weg zijn, vooral als die
ander lichamelijk aftakelt of in een
depressie belandt. Dan komt het aan
op trouw. Meevoelen is meelijden, dat
is zwaar.
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Mensen
gaan een
eigen
levensweg
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Een kerkgemeenschap die leeft vanuit het geloof, zal aan de
volgende generatie willen doorgeven wat zij beleeft aan God.
Dat wordt in veel gemeenten zichtbaar in de doop of in het
opdragen van pasgeboren kinderen.

Beginnen
Anna Zegwaard
Dr. A. Zegwaard is
theoloog met als
aandachtsveld de
plaats van kinderen
in de viering

Al in de Vroege kerk werden kinderen
zo door de doop ingelijfd in de
gemeenschap, die haar geloofskeuze
motiveerde met de aloude belijdenis:
Jezus is Heer.
Zolang kinderen nog te jong waren
om zelf de keuze voor een leven in dat
geloof te maken, nam de gemeente de
taak op zich om het kind in het geloof
te begeleiden. Dat was in een tijd
waarin het leven als gemeenschap nog
gestalte kreeg in de praktijk van het
dagelijks leven. Maar hoe komt dat tot
uiting in de gemeente van deze tijd?

Wij willen het onze kinderen niet
onthouden,
wij zullen aan het komend geslacht
vertellen
van de roemrijke, krachtige daden van
de Heer.
van de wonderen die hij heeft gedaan.
Psalm 78:4

Bij de gemeente horen Vaak is
er een soort verlegenheid ten aanzien
van doopouders over de rol van de
gemeente in het leven van een kind.
We zeggen dat met de doop een kind
wordt ingelijfd in de gemeente en
beloven dat we het kind in geloof
zullen begeleiden tot het oud genoeg is
om zelf een keuze te maken voor het
geloof. Juist bij een dergelijk belofte
dringt zich de vraag op: hoe ervaart
een gemeente dat samen kerk zijn?
Is het wel een gemeenschap waarin
het kind opgenomen kan worden of
zijn het allemaal losse individuen
die af en toe met elkaar te maken
hebben? En wat betekent dat dan voor
het beleid ten aanzien van de doop
of ten aanzien van jonge kinderen
die opgedragen worden? Laten we de
verantwoordelijkheid om het kind
in geloof te begeleiden alleen bij de
ouders (zij hebben ja gezegd) of zegt
de gemeente ook ja en neemt zij de
verantwoordelijkheid op zich de ouders
daarbij te ondersteunen?
Als een gemeente een kind
opneemt is het belangrijk dat het kind
daadwerkelijk ervaart dat het bij een
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groep hoort waarvan het kenmerkend
is dat die in God gelooft. Het ligt dan
ook voor de hand dat het kind thuis, in
het midden van de gemeente en in de
viering de gelegenheid krijgt om God
en de medegelovigen te ontmoeten.
We hoeven niet te wachten tot het kind
dat begrijpen kan en een keuze kan
maken. Het heeft vooral te maken met
meegenomen worden in het ervaren
van God en je medemensen. Een kind
in geloof begeleiden kan alleen door
het te laten ervaren wat dat betekent.
Dat heeft met heel het leven te maken:
zondag in de viering en in het leven
van alle dag.
Voor een ouderling die op pad gaat
om de ouders van een pasgeborene te
ontmoeten, is het belangrijk te weten
wat het beleid is ten aanzien van het
dooppastoraat en wat de mogelijkheden
daarin zijn, kortom wat de gemeente te
bieden heeft aan de ouders en hun kind.

daarbij van de gemeente verwachten.
Welke vorm van ondersteuning zij
zoeken. Misschien willen zij evaringen
delen met andere ouders. Of vinden
zij het een geruststellende gedachte als
ze op enkele personen in de gemeente
een beroep kunnen doen als ze vragen
hebben of hun hart willen luchten. In
dat gesprek kunt u vertellen wat de
in de gemeente gangbare vormen van
dooppastoraat zijn, maar minstens zo
belangrijk is het om goed te luisteren
naar dat wat doopouders verwachten
van de gemeente. Misschien zijn
zij op zoek naar andere vormen van
ondersteuning of nabijheid. Het zal
soms enige ﬂexibiliteit in het pastoraat
of in het aanbod van gesprekskringen
vragen om op de vragen van ouders
in te gaan. Maar uiteindelijk gaat het
erom dat de ouders merken dat een
gemeente mee wil denken en hen met
hun kind ziet.

Kinderen begeleiden in geloof

Vormen van pastoraat rond
het begin In onze tijd leven veel

Als ouderling ga je bij de kersverse
ouders langs om de pasgeborene net
zoals andere nieuwe gemeenteleden
welkom te heten. De baby is nog druk
bezig om zichzelf van de wereld om
zich heen te onderscheiden dus die
is er nog niet aan toe om dat welkom
in ontvangst te nemen. Maar de
ouders zullen namens het kind de
belangstelling waarderen. Er wordt
aandacht besteed aan een ingrijpende
gebeurtenis in hun leven en hun kind
wordt gezien en erkend als nieuw lid
van de gemeenschap.
Vaak komt in het eerste gesprek ook
al aan de orde hoe je een kind opvoedt
in geloof. Dat is het moment waarop
de ouderling kan vragen wat de ouders
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mensen min of meer langs elkaar
heen. Iedereen heeft het druk en we
zijn het niet meer gewend om van alles
met elkaar te delen. Ook ervaringen
in geloofsopvoeding niet. Het enige
referentiekader dat ouders hebben
in dat opzicht is de eigen opvoeding.
Maar die is lang geleden en de tijden
veranderen snel. Op gezette tijden kan
een gesprekskring waar ouders van
jonge kinderen ervaringen met elkaar
kunnen delen, zinvol zijn. Het is ook
een gelegenheid voor ouders om stil te
staan bij hun eigen geloof inhoudt of
wat ze door willen geven aan hun kind
en hoe ze dat zouden kunnen doen.
Onderwerpen die aan de orde
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Wat is
het beleid
bij dooppastoraat?

komen op een reeks avonden over
geloofsopvoeding kunnen zijn:
• Wat betekent het kind voor mij?
• Wat geloof ik eigenlijk en wat wil ik
doorgeven?
• Hoe wil ik het geloof of mijn
levensovertuiging overbrengen?
• Waar is een kind aan toe op welke
leeftijd?
• Hoe kun je kinderen gevoelig
maken voor taal die rijk is aan
symbolen? De taal van de liturgie
en van de bijbel zit vol symboliek.
Het is geloofstaal. Wat kun je daarbij
gebruiken aan (kinder)gedichten,
literatuur, kinderbijbels, muziek,
kunst en andere creatieve uitingen?
• Samen naar de kerk: Welke plaats
heeft het kind in de viering en hoe
wil je samen met je kind vieren?

Een kerkenraad kan samen met
ouders een programma voor een reeks
avonden maken die tegemoet komt aan
wat ouders als samen gemeente zijn
ervaren.
Dat kan zich ook uiten in het
organiseren van activiteiten waaraan
ook jonge kinderen deel kunnen
nemen, zoals een gezamenlijke
(informele) maaltijd. Daarbij is dan
ook veel te doen voor de kinderen die
nu eenmaal heel beweeglijk zijn. Ook
scholen hebben hiervoor vaak leuke
ideeën.

De peet Het peetouderschap
lijkt wel een verdwijnende functie,
maar er zou wat voor te zeggen zijn
om het contact met de gemeente
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Ouders die
ervaringen
kunnen
delen

Kinderen
moeten
weten dat
ze welkom
zijn

een herkenbaar gezicht te geven.
Bijvoorbeeld doordat (in overleg met
de ouders) iemand gevraagd wordt
om een peet namens de gemeente
te zijn voor een nieuw kind. De peet
maakt kennis met het gezin, komt
zo af en toe eens langs en laat weten
dat de gemeente meeleeft. Dat kan
variëren van een verjaardagskaart
tot een bezoekje bij een belangrijk
gebeurtenis. In de viering kan de peet
speciaal laten weten: leuk dat je er ook
bent, we gaan samen vieren. Uiteraard
heeft de peet tijdens de dienst waarin
het kind gedoopt of opgedragen een
eigen rol. Om er uiting aan te geven
dat de gemeente een rol wil spelen
in het leven van het kind kan de peet
een dagboek geven. Daarin kunnen
de momenten waarop de gemeente
en het kind elkaar ontmoeten een
plaats krijgen maar ook belangrijke
gebeurtenissen of vragen in het leven
van het kind. Zo’n dagboek kan dan
weer een uitgangspunt zijn voor een
onderwerp voor groothuisbezoek of een
gespreksavond.
Een ander idee is om eens in de
vier jaar extra aandacht te besteden
in een dienst aan een groep kinderen
van hetzelfde jaar. Wat hebben ze
meegemaakt in de afgelopen vier jaar
en hoe is het nu met hen. De peten
kunnen samen met de ouders en
kinderen kijken hoe dat vorm gegeven
kan worden, van een soort reportage
tot een inkijkplakboek toe. Dat is dan
ook weer eens een gelegenheid om een
gezin te ontmoeten, dat verhuisd is
naar een andere gemeente.

In de kerk Als een gemeente
kinderen wil begeleiden in geloof
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betekent dat ze het kind meeneemt
in de ontmoeting met God en de
medegemeenteleden tijdens de
zondaagse viering. Voor die ontmoeting
nemen we meestal onze toevlucht
tot symbolen en rituelen, zoals het
gebed, zingen, het aansteken van een
kaars, doop en samen maaltijd vieren.
Kinderen kunnen dat al heel jong
meemaken. Daarbij is het belangrijk
dat we niet alleen in de doopdienst
maar ook tijdens de andere diensten
kinderen laten weten dat ze welkom
zijn zoals ze zijn, dus als kinderen. Een
kind beleeft zijn geloof en ziet God
zoals een kind dat doet. We hoeven ons
als volwassenen niet af te vragen of ze
wel het goede beeld hebben van God.
Het enige waar we zorg aan moeten
besteden is: hoe kunnen kinderen die
ontmoeting met (hun) God het beste
ervaren. Zijn de rituelen herkenbaar
en uitnodigend om mee te vieren. Dat
vereist vaak een vertaalslag.
Een van de manieren om dat
effectief te doen is om met een zekere
regelmaat (groot)ouders, verzorgers
en peten met hun kinderen nauw
bij de voorbereiding van een dienst
te betrekken. Zo krijgt het gezin een
plaats in het midden van de gemeente
en zo nemen we als gemeente kinderen
en hun verzorgers of ouders mee
in ons geloof. Zo kunnen we hen
betrekken bij wat ons als gemeente
beweegt. Dit vereist enige creativiteit.
Maar bovenal komt het erop aan
om goed te luisteren naar ouders en
kinderen. Pas als kinderen in hun
herkenbare taal aangesproken worden
kunnen we als gemeente ‘aan het
komende geslacht vertellen over de
roemrijke, krachtige daden van de
Heer’. π
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Bram bleef wel vaker even hangen na aﬂoop van het
clubuur. De vorige keer hielp hij met het afwassen van de
limonadeglazen. Nu zette hij de tafels en de stoelen aan de
kant. Even later stonden we bij onze ﬁetsen. Bram leek te
aarzelen, wilde hij iets vragen?

Groeien in het leven
Bram reed weg. ‘Nou dag’, riep hij
nog. ‘Even bleef ik staan en keek hem
na. Een week later, we maakten een
Mw. L. Winters-Jonas vragenspel. Op kleine kaartjes schreven
kinderen vragen die ze zich wel eens
is kinderpastor te
stelden maar waar ze geen pasklaar
Kraggenburg en
medewerker van Kind antwoord op wisten. De kaartjes lagen
op Zondag en Kind op blind op tafel en één voor één pakte
ieder kind een kaart. Hoeveel is 693
Maandag.
maal 952116? Waar was ik toen ik nog
niet geboren was? Er werd gerekend,
gediscuteerd en geﬁlosofeerd. De
kinderen genoten en ik niet minder.
Toen kwam de vraag: ‘Hoe kun je
autisme beter maken?’ En ik zag Bram
onrustig op zijn stoel draaien.
Liesbeth WintersJonas

Kinderpastoraat Tijdens haar

de plaats die zij van God gekregen
hebben.’
Een stevige deﬁnitie, met name
bij het woord preventie kun je blijven
hangen. Het klinkt alsof er iets moet
worden voorkomen. Maar waar Jenny
Kloosterhuis eigenlijk voor pleit is
dat er ruimte, liefde en aandacht
is voor het speciﬁeke van kinderen
en jongeren. Waarbij ook de ouders
ondersteund worden in hun taak als
opvoeder, zodat er onderlinge openheid
ontstaat. En, wanneer iemand op zoek
is naar een luisterend oor of andere
pastorale hulp, weet waar hij of zij kan
aankloppen. Laten we daarom, ondanks
dat er in veel gemeenschappen een
jeugdouderling aanwezig is, niet
vergeten om ook pastoraal om te zien
naar de kinderen en jongeren met
hun kleine en grote vragen. Die taak
kunnen we niet alleen op de schouders
van een jeugdouderling leggen.

onderzoek in 2007 omschreef
Jenny Kloosterhuis de betekenis
van ‘kinderpastoraat’, als volgt: ‘Het
omzien naar kinderen en /of hun
ouders/verzorgers in preventie, hulp en
toerusting, gebaseerd op het evangelie
Levensvragen van kinderen
van Jezus Christus en gericht op het
(steeds meer) zelfstandig geestelijk
Het voorbeeld van Bram speelt zich
functioneren van de kinderen, op
af in een uurtje kinderclubwerk,
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De eigen
levensvragen
van kinderen

Onze tijd is
vele malen
complexer

georganiseerd vanuit een kerkelijke
setting. Ontspannen voor kinderen en
vanuit pastoraal oogpunt een unieke
kans om kinderen op een speelse
manier in te wijden in het geloofsleven
en oog te hebben voor hun speciﬁeke
levensvragen.
Ieder kind heeft een eigen
levensverhaal en groeit op in een eigen
wereld. De manier waarop kinderen
ervaring opdoen en zich ontwikkelen,
verschilt niet alleen per kind maar
verandert ook nog eens met de tijd. De
huidige tijd is vele malen complexer
dan de tijd waarin de ouders van deze
kinderen opgroeiden. Dat merk ik aan
de vragen die kinderen me stellen.
Om het gesprek met kinderen aan te
gaan, is het belangrijk om levensvragen
te herkennen. De godsdienstpedagoog
Friedrich Schweitzer heeft zich verdiept
in de levensvragen van kinderen
en leert dat de levensvragen van
kinderen veelal gebaseerd zijn op vijf
verschillende kwesties.

1.

Wie ben ik? Wie mag ik zijn? (De
vraag naar eigen identiteit)
2. Bij wie ben ik veilig en geborgen?
(De vraag naar geborgenheid, met
daarbij ook de vraag naar God)
3. Wat is goed, wat is juist en wat
moet ik doen? (De vraag naar
goed en kwaad)
4. Waarom gaan mensen dood? (De
vraag naar de zin van het leven)
5. Waarom zijn er mensen met
verschillend geloof en wat is
echt waar? (De vraag naar
de betrouwbaarheid van
uiteenlopende waarheden)
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Wiens verantwoording?
In eerste instantie hebben ouders
de verantwoordelijkheid om hun
kinderen op te voeden en daarbij ook
oog te hebben voor levensvragen.
Uit onderzoek blijkt echter dat veel
ouders zich onzeker voelen. Soms
voelen ouders weerstand tegen hun
eigen opvoeding of durven zich niet
kwetsbaar op te stellen. De huidige
tijd vraagt ook veel van ouders.
Door de snelle veranderingen van
de maatschappij voelen ouders vaak
al minder ruimte voor hun eigen
ontwikkeling. Er zijn veel kinderen
met etiketjes, waar we een tiental jaren
geleden nog nauwelijks van hadden
gehoord. Denk maar aan ADHD en
PDD-NOS. Hoe ga je om met deze
kinderen? En hoe begeleid je kinderen
wanneer ze zich verwonderen over
het leven als je zelf als volwassene
daar soms geen woorden voor hebt?
Hoe maak je kinderen gevoelig voor
het transcendente? Vragen die ouders
erg bezig kunnen houden, maar ook
vragen waar leiders van kinderwerk
binnen de gemeente soms keihard
tegenaan lopen.
Wat betekent dit dan voor de
organisatie en gemeenteopbouw van
een geloofsgemeenschap? Kunnen
ouders bij de gemeente aankloppen
voor ondersteuning bij de opvoeding?
Hoe wordt de leiding van het
kinderwerk toegerust? En als laatste
de vraag, weten kinderen waar ze
terecht kunnen met hun vragen als
hun ouders niet thuis geven? Kortom
op welke manier krijgt kinderpastoraat
de juiste aandacht binnen een
geloofsgemeenschap?
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Zorg voor kinderen Met Jenny
Kloosterman pleit ik voor een brede
aanpak van kinderpastoraat gedragen
door heel de gemeente.
Daarbij kun je denken aan
ouderbijeenkomsten die verder gaan
dan ‘het bekijken van en discussiëren
over de juiste kinderbijbel’. Waarom
geen onderwerp als ‘hoe maak ik rouw
en verdriet bespreekbaar bij mijn kind
van zes?’ Of ‘mijn puber van dertien
gebruikt onzinnige taal wanneer het
over homoseksualiteit gaat, wat moet ik
hiermee?’ Goede ouderavonden geven
een onderlinge band en helpen ouders
zich open te stellen zodat ze elkaars
pastor kunnen zijn.
Ook kinderen kunnen begeleid
worden. Via het clubwerk kan aandacht
besteed worden aan weerbaarheid
voor het leven. Een cursus als ‘rots
en water’ (psycho-fysieke training
voor jongens en meisjes, ontwikkeld
door Freerk Ykema) geeft kracht en
zelfverzekerdheid.
Wijs een ouderling aan met als
speciale taak om het kinder- en
jongerenpastoraat goed op te zetten
en te continueren. Alleen al het feit
dat er een vertrouwenspersoon in de
gemeente zich richt op kinderen heeft
een positieve werking.
Rust leiders van club en
kindernevendienst toe op het
herkennen van speciﬁeke pastorale
vragen van kinderen. Hoe ga je hier
mee om, zonder dat het voor kinderen
en/of ouders bedreigend wordt?
Plaats een brievenbus op een
centrale plaats in het kerkgebouw en
laat kinderen weten dat daar al hun
vragen aan toe vertrouwd kunnen
worden. Zorg dat deze wekelijks door

de kinderpastor/ouderling wordt
geleegd zodat kinderen nooit lang op
antwoord of actie hoeven te wachten.
Pubers hebben hun eigen speciﬁeke
vragen; een chat-uurtje, al dan niet
anoniem, kan gelegenheid bieden om
vragen te stellen of even te praten.
Ook het aanwijzen van mentoren
binnen het jeugdwerk kan een mooie
manier van pastorale begeleiding zijn.
Het is voor kinderen en jongeren een
vertrouwd gevoel dat ze weten dat
er één iemand tijd en plaats voor ze
maakt wanneer ze in de problemen
zitten of gewoon even willen kletsen.
Dit werkt het best wanneer een mentor
enkele jaren achter elkaar met een
groepje kinderen of jongeren optrekt.
Alleen op die manier ontstaat er een
vertrouwensband.
Bedenk wel dat met het instellen
van goed kinderpastoraat, niet alle
problemen voorkomen of verholpen
kunnen worden. Kinderpastoraat
is - net als ‘gewoon’ pastoraat - geen
therapie! Soms moet je duidelijk
je grenzen aangeven en durven
doorverwijzen naar de juiste
hulpverlening.

Een gemeenschap met oog
voor kinderen Kinderen en
jongeren hebben baat bij een
geloofsgemeenschap die oog voor ze
heeft. Ruim binnen de eredienst plaats
in voor het speciﬁeke van kinderen en
jongeren. Wees creatief en bedenk dat
in een gezinsdienst het belangrijk is
dat kinderen van ouderen leren, maar
ook ouderen van de kinderen. Immers,
we willen dat kinderen beseffen dat
een gelovige houding en vertrouwen
op God de basis voor een stabiel
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Waarom
geen
dialoog
tijdens de
kerkdienst?

leven mag zijn. Waarom geen dialoog
tijdens de kerkdienst? Laat kinderen en
ouderen kort een vraag of opmerking
bespreken.
Een gemeenschap die aandacht
besteedt aan overgangsrituelen leert
kinderen dat groei in het leven en
in het geloofsleven blijdschap geeft.
Betrek ouders daarbij, zij trekken met
hun kinderen op en doen nu een stapje
terug. Zo zou je tijdens het afscheid
nemen van de kindernevendienst, de
ouders de doopkaars van de kinderen
kunnen laten aansteken. Destijds
droegen zij hun kind in hun armen.
En staken zij de kaars aan, aan de
paaskaars om Gods aanwezigheid
te vragen bij de opvoeding van hun
kind. Nu kan de brandende kaars
doorgegeven worden aan hun kind
omdat het zelfstandig een volgende
stap zet in het geloofsleven.
Besteed in een dienst aandacht
aan examenkandidaten, keuze voor
vervolgstudie of het uitvliegen naar
een studentenleven. Weet dat pastorale
betrokkenheid groter is wanneer je
elkaar kent!

Kinderen houden zich niet bezig
met begeleiding vanuit een eigen
geloofsgemeenschap, ze willen gewoon
een luisterend oor!
‘De Praatpaal’ te Ermelo is een
prachtig initiatief van samenwerkende
kerken. Zij hebben de handen ineen
geslagen en gekozen voor een goed
werkend systeem om kinderen en
jongeren te begeleiden. π

Gewoon je verhaal kwijt kunnen
Terug naar het begin. Ook die middag
bleef Bram hangen na aﬂoop van het
clubuur. ‘Moet je niet naar huis?’,
vroeg ik. Bram haalde zijn schouders
op en zette alle stoelen op elkaar.
En toen stelde ik de cruciale vraag:
‘Waarom had jij die vraag over
autisme opgeschreven?’ Bram keek
me aan: ‘M’n broertje’, zei hij: ‘hij is
autistisch maar maakt telkens mijn
lego stuk.’ Ik pakte een stoel van de
stapel en ging zitten: ‘Vertel’ zei ik. En
Bram vertelde.

Samenwerking Natuurlijk
is het niet eenvoudig om
kinderpastoraat op te zetten voor
een eigen geloofsgemeenschap. Veel
gemeenschappen zijn al blij wanneer
ze op dit moment voldoende leiding
hebben om het kinderwerk te laten
draaien of hun eigen kerkenraad
voltallig hebben. Waarom zou je niet
buiten de eigen kerkmuren zoeken
naar samenwerking? Kinderen
en jongeren zitten samen op de
basisschool en ontmoeten elkaar
opnieuw in het middelbaar onderwijs.
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Boeken

Marinus van den
Berg, Verwondering
maakt ‘t verschil,
uitgeverij Kok ten
Have, Kampen
2010 (ISBN
9789025960940), 51
blz., € 10,90

Troost voor tranen
Hoe gaan jongeren uit andere culturen
om met verlies en rouw? In dit boek
gaat Ineke Wienese in gesprek met
22 jongeren van wie de ouders niet uit
Nederland afkomstig zijn. De meeste
jongeren zijn in Nederland geboren;
hun ouders komen onder andere uit:
Turkije, Marokko, China, en Suriname.
In het boek vertellen de jongeren over
hun verdriet na het overlijden van
iemand in hun omgeving. Zij geven

aan welke gebruiken er bij hen thuis
zijn, en waar zij troost in vinden. In
tussenliggende kaders wordt informatie
aangereikt over verschillende culturele
en godsdienstige gebruiken. Tot slot
geven de jongeren tips aan andere
jongeren die met verlies te maken
hebben, en aan hun familie. Het boek en
de gelijknamige website maken deel uit
van een onderzoeksproject dat in 2009
de Jeugdzorgprijs ontving. (GK-H)

Ineke Wienese,
Troost voor
tranen. Verhalen
over verlies en
rouw van jongeren
uit verschillende
culturen,
uitgeverij Ten
Have, Kampen
2010 (ISBN 978
90 259 6108 4),
156 blz., € 17,25

Verwondering maakt ‘t verschil
Soms lijkt het leven een sleur: zo
gewoontjes, zonder esprit, zonder
‘beet’. Verwondering geeft kleur
aan het leven zo schrijft de auteur
verwonderd. Verwondering zie je
bij kinderen. Die stellen vragen,
vinden niets vanzelfsprekend. Zij
ervaren het leven als een grote
ontdekkingsreis. Als we stil zijn en

goed kijken, opmerkzaam zorgvuldig,
dan verwonderen we ons. Dat brengt
weer elan in ons leven, en verbindt
ons met elkaar. Verwondering is een
wijze van zien, oplettend zijn, attent
zijn, aandachtig zijn. Een gevoelig
geschreven klein boekje waarin
verwondering ’t verschil maakt. (MdG)

Verrijkende woorden
Na ‘Welkome woorden’ en ‘Sprekende
woorden’ verscheen nu ‘Verrijkende
woorden’. Een verzameling teksten
bedoeld om bijzondere momenten
te markeren. Momenten die zich
voordoen in de meest uiteenlopende
situaties tijdens het schooljaar of het
kerkelijk seizoen. Al luisterend delen
en beleven de toehoorders samen
een gebeurtenis die hierdoor een
extra dimensie krijgt. Vierentwintig
auteurs uit het onderwijs, de kerk,
de zorg, de media, het theater en de
politiek hebben bijdragen geleverd.

Door dit brede scala aan auteurs
spreken deze teksten een breed
publiek aan, zowel binnen als buiten
de christelijke traditie, zowel in
school als kerk. De teksten zijn klaar
voor gebruik en ingedeeld in twaalf
thema’s. Onder elke tekst staan
trefwoorden genoemd, gevolgd door
suggesties voor een (bijbel)lezing en
verwijzingen naar verwante thema’s.
Een uitgebreid register vergroot de
gebruiksvriendelijkheid. Voor wie
verrijkt wil worden door verrassingen is
dit boek zeer de moeite waard. (MdG)
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Karel Eykman
e.a., Verrijkende
woorden. Teksten voor
bijzondere momenten,
Kwintessens/NZV
uitgevers, Amersfoort
2010 (ISBN
9789069863337)
191 blz., € 24,95
(bestelnummer 0709)
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Trouw en vertrouwen. Twee woorden die we geregeld
tegenkomen wanneer we de bijbel openslaan. Ook in de
kerkdienst klinken ze dikwijls in de liederen die we zingen,
in de gebeden, in de uitleg en verkonding. Trouw en
vertrouwen, ze horen bij ons geloof. Toch?
Erica Hoebede Waard

God is trouw Als je bekijkt
hoe vaak het woord ‘trouw’ in de
bijbel voorkomt, dan kun je niet
anders dan stellen dat het een van de
basisbegrippen van ons geloof is.
Alleen al in de Psalmen komt het
woord trouw 126 maal voor, dikwijls
in relatie tot wie God is. Zoals in
Psalm 31: ‘Geprezen zij de HEER om
zijn trouw’. Trouw is een van de
eigenschappen waarmee mensen God
omschrijven. Hoe kenmerkend dat is,
wordt elke week weer duidelijk als we
in veel kerken aan het begin van de
eredienst de bemoedigende woorden
horen: Onze hulp is in de naam van de
Heer, die trouw blijft tot in eeuwigheid.
Een belofte, ons toegezegd: God laat
niet los. Op hem mag je vertrouwen.

Vertrouwen in de kerk De bijbel
spreekt echter niet alleen over trouw
met betrekking tot God. In de bijbel
en daarnaast in de kerkelijke traditie,
wordt ook aan mensen geleerd om
trouw te zijn. Trouw is zelfs een van
de zeven deugden. Opvallend is dat het
Latijnse woord voor deze deugd: Fides,
nog twee andere betekenissen heeft.
Naast trouw wordt het ook vertaald met
vertrouwen en geloof. Trouw zijn aan
elkaar, vertrouwen hebben in elkaar
en geloof, deze drie zijn kennelijk
onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Ze horen bij het (geloofs)leven. Ze
horen ook bij de kerk: zij predikt deze
waarden, wil ze uitdragen. Hoe komt
het dan dat juist de kerk, volgens een
onderzoek van het Sociaal Cultureel
Planbureau, dit jaar het instituut is dat
de Nederlanders het minst vertrouwen?
Hoe kan het dat zowel de bijbel als de
kerkelijke traditie zo duidelijk spreekt
over trouw als belangrijke waarde,
maar dat zo weinig mensen nog
vertrouwen hebben in de kerk? Waar
gaat het mis?
Als verklaring wordt genoemd dat
mensen wel vertrouwen in God of
in de plaatselijke gemeente hebben,
maar weinig vertrouwen hebben in
het insituut, in de overkoepelende
organisatie. Daarnaast was de kerk
in zijn algemeenheid het afgelopen
jaar vaak negatief in het nieuws, door
de vele berichtgeving over sexueel
misbruik.
Natuurlijk kan dit zo zijn. Het lijkt
me echter ook goed om de hand in
eigen boezem te steken. Om in de
kerkenraden met elkaar eens open in
gesprek te gaan over de vraag hoe we
in de eigen gemeente concreet gestalte
geven aan de begrippen ‘trouw’ en
‘vertrouwen’. Voegen we de daad ook
bij het woord? En welke rol spelen de
ambtsdragers daarbij?
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Het antwoord van de kerk
Want dát trouw een thema is
waarbij je als kerk aansluiting bij
mensen kunt zoeken is helder. Ieder
mens krijgt er vroeg of laat mee te
maken. Bij belangrijke momenten
in mensenlevens speelt (on)trouw
tussen God en mensen of (on)trouw
tussen mensen onderling een rol. Er is
behoefte om te vieren, er zijn vragen.
Maar hoe sluiten we als kerken bij deze
momenten aan? Welke vormen van
pastoraat zijn er rondom (on)trouw?

Is de kerk te
vertrouwen?

Het zichtbaarst wordt ‘trouw blijven
aan elkaar’ in pastoraat en diaconaat.
Daar waar de daad bij het woord
gevoegd wordt en we de ander als
gemeente bijstaan waar dat nodig is.
Wanneer het begrip ‘trouw’ wordt
gekoppeld aan pastoraat, denken
mensen dikwijls direct aan pastoraat
voorafgaand aan een huwelijksdienst.
Die voorbereiding is vaak een taak van
de predikant. Maar pastoraat en trouw
gaat over meer dan aandacht voor
gemeenteleden rondom het huwelijk.
Het is een onderwerp waar ouderlingen
aandacht en oog voor zouden moeten
hebben.
Want het begrip trouw hoort bij jong
en oud. Trouw gaat over trouw blijven
aan jezelf, aan de ander, aan waar je
in gelooft. Over of je God ervaart als
een God die je vasthoudt en nabij is.
En daarom gaat trouw ook vaak over
loslaten, of je losgelaten voelen.
Vasthouden en loslaten. Twee
pastorale thema’s wanneer het gaat
over trouw, over vertrouwen en die op
allerlei momenten in levens spelen:
• bij levensverbintenissen
• bij geloofsvragen
• bij relatieproblemen

22

• bij problemen in het gezin
• bij mantelzorg
Waar kun je als gemeente en als
ambtsdrager aansluiten? Want
pastoraat rondom trouw is lastig. Als
het over een voorgenomen huwelijk
of andere levensverbintenis gaat, dan
willen mensen wel over het thema
‘trouw’ praten. Maar als het vertrouwen
beschadigd is, als het moeilijk is
om trouw te blijven, of als mensen
ontrouw ervaren, dan zijn mensen
snel minder open. Hoe bied je als
ambtsdrager ruimte om beide kanten
van trouw, verbinden en loslaten,
aandacht te geven?

Aandacht bij verbintenissen
Wanneer mensen trouwen komen ze
vaak bij de kerk om te vragen om een
dienst waarin ze de zegen van God
krijgen. Ze willen ook ‘voor de kerk
trouwen’. Dat is prachtig, ook al zie je
veel van deze stellen weinig of nooit op
zondag in de kerk. Juist op momenten
die er toe doen, keerpunten in het
mensenleven, kan en mag men een
beroep doen op de kerk. Er gebeurt
dan iets existentieels: mensen willen
God erbij. Hoe vaak (of hoe weinig)
het bruidspaar in de kerk komt is
dan niet belangrijk. Wél hoe ze in de
voorbereiding op de huwelijksdienst,
tijdens de dienst en erna, contact
hebben met de kerk.
Want juist een verbintenis voor het
leven biedt de kerk aanknopingspunten
om met mensen in gesprek te gaan over
wie ze zijn, hoe ze hun toekomst zien
en welke rol God daarin kan spelen.
Huwelijksvoorbereiding is dan ook
meer dan het uitzoeken van liederen
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Het begrip
trouw hoort
bij jong en
oud

voor de trouwdienst. Het is ook samen
in gesprek gaan over wat er mooi én
moeilijk is aan de ander, over waar je
in gelooft en waar je aan twijfelt, over
hoe je in de toekomst om wilt gaan
met hobbels en grote tegenslagen in
het leven en in je relatie. In sommige
gemeentes wordt dit gedaan met
een cursus, een zogeheten ‘marriage
course’. Andere kerken doen het per
stel en daar speelt de predikant of
een ouderling een belangrijke rol. Als
dit huwelijkspastoraat op een open
en respectvolle manier vorm krijgt,
dan durven partners thema’s met
elkaar te bespreken die anders niet
ter sprake komen. Ze delen geloof,
twijfel, levensvragen en ontdekken zo
bij elkaar nieuwe dingen. Prachtig om
te zien!

Als trouw en vertrouwen
moeilijk wordt Hoe mooi een
relatie ook startte, mensen kunnen
op een gegeven moment het gevoel

krijgen weg te drijven bij een ander.
Vertrouwen slaat om in wantrouwen.
Dan is het moeilijk om trouw te
blijven aan de ander. Of je nu zelf
afstand neemt, of het gevoel hebt dat
de ander jou loslaat, in beide gevallen
verlies je ‘het vertrouwde’, verlies
je verbondenheid. Dat roept allerlei
vragen op, over de toekomst, over
de relatie tot elkaar, over eigenheid,
over God. Schaamte kan daarbij een
rol spelen om er openlijk over te
vertellen. Je zult je maar afgewezen
voelen, je zult je partner of kind
maar wantrouwen, je zult God maar
wanhopig zoeken en je vindt hem
niet…
De kerkelijke gemeente kan dan een
vrijplaats zijn. Een plaats van openheid
en vertrouwen, om eerlijk te kijken
naar jezelf, naar de toekomst, naar je
geloof. Bij problemen in gezinnen kan
een jeugdouderling een rol spelen,
door een vastgelopen gesprek weer op
gang te brengen, door te luisteren, te
verbinden, te bidden en waar nodig
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door te verwijzen naar reguliere
hulpverlening.

Als trouw ontrouw wordt
Soms komt het zover dat trouw
verandert in ontrouw. Mensen voelen
zich verraden, of voelen schuld na
een misstap. Juist omdat in de kerk
verbintenissen worden gevierd, hoort
er ook aandacht te zijn voor problemen
binnen verbintenissen. Het is goed
om signalen op te vangen. Om samen
met de betrokkenen te kijken hoe je
als gemeente verder gaat met een stel
dat besluit uit elkaar te gaan. Of met
een stel dat juist een nieuwe start wil
maken. Hou sta je hen bij? Kunnen,
wanneer de relatie stuk loopt, beiden in
de kerk blijven? Is er behoefte aan een
ritueel rondom de echtscheiding?

is duidelijk dat dat aandacht in de
gemeente behoeft. Als gemeente ben
je bij erbij, ben je nabij. Niet alleen bij
heugelijke momenten, juist ook als
het moeilijk wordt. In kerkdiensten,
bij het bezoekwerk, bij het aanbod
van groepen, kan aandacht gegeven
worden aan dit thema. Het benoemen,
het open gesprek en het luisteren naar
verhalen is belangrijk. Het maakt dat
de drempel lager wordt om vreugde en
verdriet, onmacht en vragen te delen.
Nodig gemeenteleden eens uit voor een
avond over mantelzorg, organiseer met
tieners en 70-plussers gezamenlijk een
kerkdienst over het thema ‘trouw’, plan
een toerustingsavond voor bezoekers,
zodat ze open over het thema
‘vasthouden en loslaten’ in gesprek
kunnen gaan.

Tot slot: een trouwe ambtsdrager
Aandacht in de gemeente
Als je spreekt over trouw, spreek je
over vasthouden en loslaten. Het
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Trouw zijn, is doen wat je belooft,
zwijgen waar nodig, luisteren naar
de ander en na een tijdje weer eens
informeren hoe het nu is. Maar
trouw zijn betekent ook dat je een
tegenover bent, eerlijk en oprecht.
Trouw zijn is vasthouden. Vasthouden
aan elkaar, vasthouden aan waar je
in gelooft en vasthouden aan wie je
zelf bent. Soms lukt dat niet. Krijg of
geef je onvoldoende ruimte, of is het
vertrouwen zodanig beschadigd, dat je
niet samen verder kunt. Dan betekent
trouw zijn soms ook juist dat je de
ander los moet laten, om trouw te
kunnen blijven aan jezelf of waar je in
gelooft. Loslaten in vertrouwen dat we
allen gedragen worden door de Heer
die nooit loslaat, die trouw blijft tot in
eeuwigheid. π
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Vertrouwen
slaat om in
wantrouwen

Met zes mensen zit ik rond de keukentafel bij iemand thuis.
Ik heb ze gevraagd of ze niet eens met elkaar en met mij
willen nadenken over wat hen ten diepste beweegt in het
leven. Ze zijn allemaal in de dertig. De middengeneratie
zogezegd.

Zoek de zoekers!
Simon Dingemanse
Ds. S.J. Dingemanse
is predikant in
de protestantse
gemeente MaarnMaarsbergen.
In 2010 verscheen
zijn boek: In
beweging blijven. De
gemeente op reis met
de middengeneratie,
Uitgeverij Skandalon

Zo heb ik meer huiskamergesprekken
met gemeenteleden uit de
middengeneratie (ong. 25-50 jaar)
georganiseerd. En ik heb mensen uit
deze generatie ook bewust individueel
bij hen thuis opgezocht. Waarom
eigenlijk? Er zijn verschillende
redenen, waarvan ik de belangrijkste
noem in willekeurige volgorde.
Allereerst worden mensen uit de
middengeneratie in de gemeente
nog wel eens vergeten. Ten tweede
zijn deze gemeenteleden vaak niet
zo gemakkelijk bereikbaar, omdat ze
volle agenda’s hebben. Ten derde is
het een belangrijke roeping van de
gemeente om met deze generatie in
gesprek te blijven en met hen mee
te reizen op hun levensweg. Ten
vierde kan de gemeente veel leren van
gemeenteleden uit de middengeneratie
als ze bij hen te gast wil zijn.

Visie op pastoraat Dit alles heeft
natuurlijk ook met de visie op pastoraat
te maken. Onbewust is in veel
kerkgemeenschappen het idee ontstaan

dat pastoraat gericht is op de zwakken,
zieken en ouderen in de gemeente. ‘U
hoeft bij ons niet op bezoek te komen,
hoor dominee. Het gaat prima met
ons. Maar onze oude buurvrouw is al
een tijd ziek, misschien kunt u haar
eens opzoeken.’ Dat soort geluiden
illustreren de scheefgroei in het
pastoraat. Niet dat die oude buurvrouw
niet opgezocht moet worden, zeker
wel. Maar wij zijn in ons pastoraat vaak
eenzijdig geﬁxeerd geraakt op mensen
in nood.
Mensen uit de middengeneratie
zijn vaak in de kracht van hun leven.
Ze zijn bezig met hun ontplooiing,
met de opbouw van een gezin en met
de carrière op hun werk. Ze hebben
energie en kunnen veel aan en kampen
meestal nog niet met gebreken.
Maar betekent dat dan dat we hun
geen aandacht hoeven te geven? Nee!
Pastoraat is ook mensen opzoeken in
hun kracht. Pastoraat is gastvrijheid
zoeken bij hen en vragen hoe we met
hen en voor hen kerk kunnen zijn.
Pastoraat is meelopen met mensen
in hun eigen levensfase en daarbij
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Pastoraat is
meelopen
met
mensen

Deze
mensen
zijn druk,
druk,
druk…

nadenken over de geestelijke kant
van je bestaan. Dat laatste schiet er
namelijk nogal eens bij in.
Dat betekent dat je een
gesprekskring kunt organiseren
over ‘plezier in je werk’ of een
ﬁlmavond over opvoeden met een
ﬁlm als Anche libero va bene. Maar
huiskamergesprekken beleggen
met maximaal acht personen
is ook een goede vorm. In die
huiskamergesprekken kan dan van
alles aan de orde komen dat zij als
belangrijk ervaren in hun leven.
Natuurlijk wil je dan niet aan de
oppervlakte blijven steken, maar ook
dieper gaan: Hoe speelt je geloof
daarin een rol? Wat inspireert je? Wat
betekent geloven voor je? Heb je ook
een bepaald verlangen als het om de
geloofsgemeenschap gaat?
Je krijgt zulke waardevolle
ontmoetingen meestal niet voor
elkaar door een aankondiging in het
kringenboekje of door een uitnodiging
in het kerkblad. Die worden vaak niet
eens gelezen, want deze mensen zijn
nu eenmaal druk, druk, druk… Nee, je
zult naar ze toe moeten met een brief,
met de uitleg dat je wilt leren van hun
ervaringen. Je zult moeten aanbellen
of opbellen om te vertellen dat de kerk
een beweging is waarin je samen met
hen wilt optrekken. Het begint dus
heel praktisch met adressen uitdraaien
uit je digitale kaartenbak. Wie zijn dat
eigenlijk allemaal, die mensen van 2550 jaar in onze gemeente?

Uit de praktijk Natuurlijk
doet lang niet iedereen mee, maar
mijn ervaring is dat de deelname
toch verrassend is. Er konden
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in mijn gemeente verschillende
huiskamergroepen gevormd worden.
Daarbij zie je ook mensen die je
zelden of nooit in de kerkdiensten
ziet. Sommige gemeenteleden uit de
middengeneratie die op de drempel
van de kerk wonen, wagen de stap. Dat
doen ze, omdat ze merken dat er geen
verborgen agenda is. Die verborgen
agenda is vaak dat we op zondag weer
meer mensen in de kerk willen krijgen.
Dat is geen goede insteek. De kerk
moet geen mensen binnenlokken,
ook al is iedereen natuurlijk van harte
welkom en gewenst. Nee, de kerk gaat
zelf naar buiten om bij mensen te gast
te zijn. Denken vanuit een ga-structuur
en niet vanuit een kom-structuur. In
beweging blijven dus.
Na mijn verkennende gesprekken
bij deze gemeenteleden thuis kwam
ik er achter dat bepaalde thema’s in
hun levensfase steeds terugkwamen.
Invalshoeken als de druk van werk en
gezin, tijdgebrek, inspiratiebronnen,
zorgen en angsten, vervaging van
God, eigen keuze, waardering van
gemeenschapsverbanden, de betekenis
van kerk en kerkdienst en mobiliteit.
Ik heb die thema’s nader omschreven
en er gespreksvragen bij bedacht.
We hebben dankzij een persoonlijke
benadering door contactpersonen
zes huiskamergroepen kunnen
samenstellen van maximaal acht
deelnemers. Het was ook een avond
van samen uitproberen. Of er een
vervolg zou komen, zouden we wel
zien.
Ik heb op de drie
huiskamergesprekken, die ik
zelf geleid heb, samen met de
deelnemers de teksten en vragen bij
de bovengenoemde invalshoeken
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gelezen. Daarna kon iedereen drie
invalshoeken kiezen die hij of zij het
meest belangrijk vond voor zichzelf.
Bij de eerste groep kwam de druk van
werk en gezin als belangrijkste naar
voren, bij de tweede groep de betekenis
van kerk en kerkdienst en bij de derde
groep inspiratiebronnen.

Bij de invalshoek ‘de druk van werk
en gezin’ werd gesproken over de
volgende vragen:
• Herken je in je eigen leven ook dat
er sprake is van (hoge) druk? Hoe
ervaar je dat? Hoe ga je er mee om?
• Is het zo dat door deze druk
andere wezenlijke zaken in je leven
tekortkomen? Welke zaken zijn dat?
• Hoe ervaar je je werk? Geeft het
plezier of eist het zijn tol? Hoeveel
beslag legt het op je leven?
• Als je kinderen hebt, wat geven die
je en wat eisen die van je? Heb je
genoeg aandacht voor ze of heb je
het gevoel dat ze tekortkomen? Kom
je nog genoeg aan jezelf toe?
• Is er inderdaad sprake van
economisering van het leven en hoe
is dat bij jezelf?
• Heeft het geloof in God ook invloed
op hoe je met bovenstaande vragen
omgaat? Is er ook sprake van dat je
geestelijke leven onder druk staat?

overigens geleerd dat ik niet zelf
eenzijdig de data van bijeenkomsten
moet vaststellen, maar dat in overleg
moet doen. Want de middengeneratie
heeft volle agenda’s. Daarom heb ik een
paar bijeenkomsten moeten uitstellen.
Het vraagt dus ook om volharding de
goede wegen en momenten te zoeken.

Vervaging van God Het is
duidelijk dat er op het gebied van
geloven veel in beweging is. We leven
in een wereld waarin allerlei religieuze
ideeën worden aangeboden. Als je
met mensen uit de middengeneratie
spreekt over hun inspiratiebronnen,
dan wordt God of geloof of bijbel
meestal niet meer als eerste genoemd.
De natuur, contact met vrienden en de
vrolijke argeloosheid van de kinderen
gooien dan hogere ogen. Dat hoeft
natuurlijk niet erg te zijn, maar het
roept wel de vraag op in hoeverre zij
het geloof nog met hun dagelijkse
leven kunnen verbinden.
Daarnaast is er ook sprake van
vervaging van God. Een persoonlijke
God wordt minder vanzelfsprekend.

Er kwamen goede gesprekken tot stand
en iedereen in de drie groepen voelde
er voor om deze huiskamergesprekken
een vervolg te geven. Gaandeweg
zo’n ontmoeting kan er veiligheid en
vertrouwelijkheid groeien. Dan kunnen
dit soort gesprekken ook een pastoraal
karakter krijgen. Ik heb bij dat vervolg
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Mensen
zijn meer
zoekers
geworden

Bijbelverhalen spelen een minder
grote rol om de relatie met God in
te vullen. Geloof wordt meer een
soort bewustzijn van dankbaarheid,
verwondering en verantwoordelijkheid.
Mensen zijn meer zoekers geworden
en mensen uit de middengeneratie
helemaal. Weinig ligt vast en er zijn
vragen genoeg.
Kan de gemeente als reisgenoot
van mensen uit de middengeneratie
wegen vinden om daarover het
gesprek aan te gaan? Dat zou dan geen
gesprek moeten zijn vanuit betweterij,
maar vanuit de grondhouding van
zelfbewuste bescheidenheid. De
gemeente leeft uit Pasen en wil
van daaruit te gast zijn bij mensen,
luisterend, lerend en mee zoekend.

De middengeneratie in de bijbel

vuurpijl komen we tenslotte ook nog
een heuse vertegenwoordiger van de
middengeneratie tegen: de jonge Jozef
als wijze carrièremaker. π

Is het een idee om in
huiskamergesprekken ook eens
samen uit Genesis te gaan lezen?
Dat zou een openbaring kunnen zijn.
Aansluitend of voorafgaand zou je
dan themadiensten over Genesis
kunnen organiseren met extra oog
voor de middengeneratie. Het is
het overwegen waard die dienst pas
om 11.00 uur te laten beginnen en
natuurlijk is een goede kinderopvang
dan noodzaak. Want u had het
misschien niet gedacht, maar jonge
mensen hechten nog steeds aan een
preek die aan het denken zet!

Ik heb zelf opnieuw ontdekt dat het
boek Genesis een goede reisgids
zou kunnen zijn. Je kunt bij wijze
van spreken met elkaar op reis gaan
in Genesis. Daar kom je dan tot je
verrassing allerlei thema’s tegen die
actueel zijn voor de middengeneratie.
Je komt het goede weekritme tegen
in Genesis 1. Je ontdekt dat bij Adam
en Eva de mondigheid en mobiliteit
begonnen zijn. Even verder ontmoet
je een gave individualist in de persoon
van Noach. Het leven van alledag komt
ook sterk naar voren bij Abraham en
Saraï met hun geloof en twijfel. Evenzo
bij Hagar die als vrouw misbruikt
wordt, maar in haar recht wordt gezet
en bij Jakob als mens in de crisis. Tijd
en geld, familierelaties, zorgen en
angsten, werk en gemeenschap, Gods
verborgen weg met mensen, alles
komt aan de orde. En als klap op de
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Op allerlei manieren moeten mensen iemand of iets
loslaten in hun leven. Dat gaat nooit vanzelf, het kost
geestelijke kracht en tijd. Vaak roept dit loslaten bij hen
ook vragen op als ‘waarom God?’ en ‘hoe ga ik verder?’ Wat
kunnen wij in deze situatie voor hen betekenen?

Loslaten
Evert van der Veen
Ds. E.P. van der
Veen is werkzaam
als predikant in
de Protestantse
Gemeente Nunspeet
en schreef het
(geschenk)boekje
voor rouwenden:
Mensen van voorbij.
Leven met een verlies,
uitg. Jongbloed
Heerenveen. Hij
houdt ook lezingen
over dit onderwerp

Jaarlijks overlijden er ongeveer
140.000 mensen. Toen ik dat getal
eens noemde in een lezing over
afscheid, zei een vrouw in de pauze:
‘hoeveel mensen zijn dat per dag?’
Toen ik het thuis uitrekende kwam ik
op 4800. Laatst noemde ik dat cijfer
weer en toen werd het even stil in de
zaal. Dan komt het abstracte getal
dichterbij en je beseft: dit gaat stilletjes
door, jaar in jaar uit.

Vormen van loslaten Ook
mensen die uit elkaar gaan, laten los
en verbreken een band die ooit goed
was. Maar als de ziel eruit is, leef je
soms naast elkaar als broer en zus
of misschien zelfs als vreemden. Je
hebt elkaar niets wezenlijks meer te
vertellen en dan lijkt het beter om je
eigen weg te gaan. Jaarlijks vinden er
35.000 echtscheidingen plaats en wordt
de trouwbelofte losgelaten.
70.000 mensen horen jaarlijks de
diagnose ‘kanker’. De een heeft daarna
goede vooruitzichten en de ander heeft
nog slechts korte tijd te leven. Mensen

moeten dan de basiszekerheid van
leven loslaten en onder ogen zien: dit
kan mij dus ook overkomen.
20% van alle 80-plussers krijgt
te maken met het schrikbeeld van
ouderen: de ziekte van Alzheimer.
Het is vaak een triest en langdurig
proces van loslaten van wat zo goed
en vertrouwd was: de relatie tussen
echtgenoten en ouders en kinderen.

Je eigen hart Elke manier van
loslaten heeft zijn eigen beleving. We
moeten ze dan ook niet met elkaar
vergelijken want ‘alleen je eigen hart
kent je diepste verdriet’ (Spreuken
14:10).
Natuurlijk willen we de ander
daarmee helpen en enig perspectief
bieden. Soms proberen we de
geslotenheid van de situatie te
doorbreken door op een ander te
wijzen die het ‘goed’ heeft gedaan of
die het ‘nog moeilijker’ heeft gehad.
Maar het gevaar is groot dat
degene met wie we in gesprek zijn
zich onbegrepen voelt en daardoor
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nog eenzamer. Het is de kunst van de
pastorale ontmoeting om de ander in
z’n situatie zo menselijk mogelijk nabij
te zijn en ons in te leven in zijn of haar
situatie.

Het hart
van de
ander
kennen
en doorgronden?

mensen daar dankbaar voor zijn want
zo vaak komt dit niet ter sprake.

‘Wat is er?’ Achter dit proces

van loslaten schuilen persoonlijke
gevoelens: goede herinneringen aan
Leven is loslaten In genoemde
wat God je heeft gegeven in dit leven
vormen van loslaten raken mensen een en ook verwachtingen die de bodem
wezenlijk facet van hun leven kwijt. Dat worden ingeslagen omdat alles nu heel
gebeurt op een andere manier wanneer ánders wordt.
Die emotie wordt kernachtig
de gezondheid achteruit gaat door
uitgedrukt in deze woorden van Guido
een blijvende handicap of chronische
Gezelle: ‘Ik misse u, o ik misse u zo, ik
ziekte. Ook de ouderdom brengt
dikwijls verlies van levenskrachten met misse u neffens mij!’ Je mist de ander als
bondgenoot en vriend, als partner en
zich mee.
klankbord. Zeg niet te gemakkelijk dat
Het opgeven van het huis waarin
je je dit kunt voorstellen maar bedenk
mensen misschien wel hun leven lang
hebben gewoond omdat ‘het niet meer eerst: kán ik mij hier uit eigen ervaring
wel in verplaatsen?
gaat’ is allereerst een materieel verlies
Rouw, gemis, eenzaamheid,
dat voor velen ook een emotionele kant
neerslachtigheid, verdriet,
heeft. Het betekent loslaten van een
opstandigheid zijn ten diepste een
mooie fase in je leven en overgaan tot
uiting van gekwetste liefde. Want rouw
‘het laatste eindje’.
Een kwetsbare en vaak ongenoemde is de achterkant van liefde. Naarmate
iemand méér voor je betekent en
groep mensen wordt gevormd
dichter bij je staat, zul je hem of
door degenen die altijd ongehuwd
haar intenser missen ‘neffens mij’
zijn gebleven en echtparen zonder
en daardoor ook ín jezelf. Met diepe
kinderen. Het zijn ándere en stille
zielepijn als langdurig gevolg.
vormen van loslaten: een lang
Pastorale aandacht begint en eindigt
gekoesterde wens is niet in vervulling
met liefdevolle aandacht, eerbiedig
gegaan. Wanneer er een opening
luisteren en ﬁjngevoelig inleven. Vertel
ontstaat voor gesprek, kunnen deze
géén eigen ervaringsverhalen als de
ander daar niet om vraagt en maak
géén vergelijkingen met mensen die het
‘erger’ hebben meegemaakt.
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In de ontmoeting met déze mens die
iemand of iets moet loslaten, gaat het
om zíjn of háár verhaal en ervaringen.
Laat die centraal staan en oordeel daar
niet over. Hoe zouden wij in staat zijn
om het hart van de ander te kennen
en te doorgronden? Psalm 139 mag
de ander én onszelf, wanneer we ons
onmachtig voelen, tot troost zijn.

Vormen van troost Wat is troost?
Een kind dat zich heeft bezeerd, heeft
een pleister nodig (en liefdevolle
aandacht). Dat geldt evengoed voor een
volwassene. Maar een mens die zich
emotioneel heeft bezeerd, verlangt
allereerst naar troost.
We lezen in het evangelie van
Johannes dat er veel mensen bij Maria
en Martha zijn wanneer hun broer
Lazarus is gestorven. Het is mooi
wanneer we dat in de gemeente ook
ervaren. Toch gebeurt het regelmatig
dat de betrokkenheid bij het afscheid
op dit punt teleurstelt, ook wanneer
mensen lang – actief - lid zijn geweest.
Dat is pijnlijk en het doet ook geen
recht aan de band die er is geweest.
De gemeente mag hier best eens op
worden gewezen!
Troost door mensen: zo ervaren
velen Gods nabijheid want door
ónze ogen en óns hart komt de
Eeuwige dichterbij. Wees trouw in
het persoonlijke bezoek, ook na
verloop van tijd als ‘het alweer zo lang
geleden is’. Juist na een jaar begint de
moeilijkste periode van eenzaamheid
en voelen mensen zich vaak vergeten.
Gedurende enige jaren stilstaan bij
iemands sterfdag kan de aanleiding
zijn voor het delen van herinneringen.
Mensen kunnen hun verhaal nog eens

delen met iemand die daar echt voor is
gekomen.
Het is ook goed om mensen na een
verlies te stimuleren weer mee te doen
in de gemeente. Vaak is die relatie door
bijvoorbeeld een ziekteperiode wat
minder geworden. Bied dan aan om
iemand de eerste keer op te halen voor
de kerkdienst om ‘de drempel’ over te
gaan. Wijs op de kerkradio waardoor
iemand contact kan onderhouden en
zich lid van de gemeenschap blijft
voelen.
Is er behoefte aan een
ontmoetingsgroep van alleengaanden?
Die kan bestaan uit af en toe kofﬁe
drinken maar kan ook een inhoudelijk
karakter dragen door een boekje als
uitgangspunt te nemen. Ook de situatie
zelf – wie of wat heb je losgelaten?
– kan onderwerp van gesprek zijn.
Wellicht kunnen deze ontmoetingen
uitmonden in een themadienst zodat
ook anderen deelgenoot worden van
deze ervaringen.
Op de gedachteniszondag kan
aan nabestaanden naast de kaars ook
een boekje worden uitgereikt waarin
mensen veel van zichzelf herkennen,
bijvoorbeeld ‘Mensen van voorbij’.

Troost van God Leven is niet
volmaakt en dat pretendeert de bijbel
– gelukkig – ook niet. In veel verhalen
komen we dat puur menselijke leven
in al z’n facetten ook tegen: Ruth,
psalmen, evangeliën bijvoorbeeld.
Mensen zijn in de bijbel, net als wij,
vaak getekend door hun beperkte
situatie waar zij zelf geen invloed op
hebben. Ondanks onze technische
en medische mogelijkheden ervaren
wij dat niet alles in ons bereik ligt.
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Leven
is niet
volmaakt

Niet vergeten! Mensen die loslaten

Elk loslaten
heeft zijn
eigen
beleving

Kunnen wij inspiratie putten uit het
geloofsvertrouwen van mensen in de
bijbel? Hopelijk wijzen zij ons de weg
naar God.
Ik vind het bijzonder dat Jezus
mensen zalig spreekt die het naar onze
menselijke maatstaven níet hebben
getroffen. Daarin is Jezus integer
omdat Hij gewone, kwetsbare mensen
in zijn hart sluit.
Die nabijheid namens God mogen
wij uitstralen in onze pastorale
ontmoetingen. We behoren er te zijn
zoals de vrienden van Job zeven dagen
en zeven nachten bij hem op de grond
zitten want zij zien dat zijn verdriet erg
groot is, Job 2: 13. Dát is troost!
Mensen vragen vaak: ‘wat moet ik
zeggen?’ Vaak is dat niet nodig. Begin
maar met luisteren naar wat de ander
bezighoudt, geef je oor en je hart aan
het verhaal dat iemand wil vertellen en
ga daar liefdevol op in. Dan wijst het
gesprek zich meestal vanzelf!
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zijn meestal kwetsbaar en ook gevoelig
voor hun omgeving. Een goedbedoeld
woord komt soms ánders over dan je
bedoelt en kan mensen beschadigen.
Hun wereld is door deze ingrijpende
gebeurtenis zoveel kleiner geworden
waardoor alles draait om dit ene dat
hen zo bezighoudt.
Wees attent op signalen waarin
een vraag om aandacht verborgen
ligt en wees ook zorgvuldig met de
informatie die mensen vertellen. Maak
notitie van de dag waarop iemand
werd opgenomen en waarmee een
zwaar proces begon en schrijf de
sterfdatum op. Wie daar een jaar later
op terugkomt, zal dankbaar worden
ontvangen.
Want de zorgvuldigheid die eruit
spreekt, doet mensen goed en juist
daar gaat al troost vanuit. Niemand
vraagt om het verlies weg te nemen
of goed te praten, om ingewikkelde
waarom-vragen te beantwoorden of een
paar levensrecepten af te geven.
Maar de aandacht, tijdens het
ziekteproces, rondom de dagen van
het afscheid, en vooral ook in die
jarenlange en uiterst persoonlijke
periode (de tijd van rouwverwerking) is
zo belangrijk.
Bram Vermeulen zei: ‘Dood ben ik
pas als jij mij bent vergeten’. Zolang
mensen aan iemand denken en erover
praten, leeft die persoon verder in
hun harten. Laten mensen die moeten
loslaten in de gemeente zich niet
‘dood’ voelen omdat ze geen aandacht
en medeleven ervaren. Mogen zij zich
levende mensen voelen die door hun
verlies heen dankbaar kunnen zijn voor
Gods aandacht die door mensen naar
hen uitgaat. π
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