
 Pastoraat in de Pniëlkerk: een verantwoordelijkheid van ons samen! 
 

Aan u als gemeentelid, 
 

Wij vinden dat betrokkenheid op elkaar en omzien naar elkaar  
een kern is van ons gemeente-zijn. 

Tegelijk krijgen we signalen dat we er niet altijd in slagen dit goed vorm te geven. Er dreigen 
mensen tussen wal en schip te vallen. Dat gebeurt helaas mede tegen de achtergrond dat we 
te weinig ambtsdragers hebben om bijvoorbeeld van wijken met een wijkouderling te 
kunnen spreken. Wat ons echter het meest zorgen baart is dat te weinig signalen ons 
bereiken. 
 

Dat maakt dat we nadenken over een nieuwe vorm van pastoraat: meer omzien naar elkaar 
-  vóór allen dóór allen. Concreet denken we wat betreft de organisatie daarvan aan een 
netwerk waarbij een groot aantal gemeenteleden contact onderhoudt/ omkijkt naar 
ongeveer 8 adressen in de eigen omgeving. Van de 8 adressen in uw omgeving geeft u 
bijvoorbeeld door aan de predikant wie er (ernstig) ziek is of in het ziekenhuis is opgenomen 
of wie 25, 40 of 50 jaar getrouwd is. Zo kunnen we lief en leed meer met elkaar delen.  Op 
deze adressen brengt u o.a. ook kerkelijke post als de Pniëlproat rond.  

Om dit netwerk te kunnen opzetten, krijgt u deze brief met daarbij een kleine vragenlijst. We 
hopen door uw beantwoording meer zicht te krijgen op uw behoeften aan contact èn op wie 
hieraan een steentje bij wil en kan dragen. Iedereen vanaf 18 jaar leggen we daarom 
persoonlijk een vijftal vragen voor.  

Zou u daarom tien minuten de tijd willen nemen om die te beantwoorden? 

 

In dit vragenformulier kunt u persoonlijk aangeven hoe u aankijkt tegen het hebben of 
leggen van contacten met predikant, ouderling of contactpersoon en andere 
gemeenteleden. Als u één formulier invult voor meer personen, geeft u dat dan even aan in 
de vragenlijst? 

 

In principe worden in de loop van week 20 (van 16-20 mei) uw antwoorden weer opgehaald. 
Degene die bij u ophaalt, heeft zijn of haar contactgegevens op de envelop gezet: zo kunt u 
uw antwoord bij hem of haar inleveren vóór de ophaaldatum, dan hoeft uw ophaler niet bij 
u aan de deur te komen. Als ophalen niet nodig is omdat u via de website op dezelfde  
vragenlijst reageert (via www.pga-pniel.nl en dan vragenlijst pastoraat), laat dat dan toch 
even aan uw ‘ophaler’ weten… dat scheelt ook weer werk. 
 

We hopen op heel veel reacties, en vooral dat deze vragenlijst leidt tot meer contacten en 
kwaliteit van ons gemeente-zijn! 
Uiteraard willen we op korte termijn u laten delen in de uitkomsten en het vervolg. 
 

Met een zeer hartelijke groet namens de wijkkerkenraad 

 

Fien Venema, voorzitter 
Hanneke Timmer , scriba 

Marco Montagne, predikant  (0546-341140 en ds.montagne@gmail.com) 

http://www.pga-pniel.nl/

