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In dit document wordt zichtbaar 
gemaakt hoe het pastoraat in de 
Plantagekerk is georganiseerd. 
  
In de kern gaat het om het 
gemeentelid (G): hij of zij wil en 
mag zich gezien voelen in het 
pastoraat van de Plantagekerk. 
 
Voor hem of haar zien we 
allereerst een pastorale zorg-plek 
in de miniwijk (1). Daar geven 
gemeenteleden aan elkaar de 
(pastorale) zorg waar behoefte 
aan is (onderling pastoraat). 
 
Naast de miniwijk kennen we ook 
specifieke doelgroepen (2) 
waaraan pastorale zorg wordt 
verleend: jeugdpastoraat, 
studentenpastoraat en 
ouderenpastoraat.  
 
Daaromheen zijn er de pastorale werkers in de gemeente die in het wijkteam (3) 
samenwerken: de wijkouderlingen (ouderlingen wijkteam) en de pastoraal 
assistenten die samen in de wijk alle gemeenteleden pastoraal in beeld hebben en 
waar nodig/gewenst bezoeken en die het onderlinge pastoraat in de (mini)wijk 
stimuleren. Hierin spelen ook diakenen en miniwijkcoördinatoren een eigen rol. 
 
Tenslotte zijn er de predikant en het pastoraal team. De predikant (4) heeft zelf 
allerlei pastorale contacten in de gemeente (volgens de pastorale werkafspraken die 
zijn vastgesteld). Hij maakt onderdeel uit van het pastoraal team (5) dat vooral 
beschikbaar is om mee te denken in pastorale situaties die een grotere pastorale 
complexiteit hebben (te denken valt aan bijvoorbeeld: echtscheiding, 
verslavingsproblematiek, psychische en psychiatrische thematiek enzovoort). Het 
pastoraal team is primair beschikbaar als aanspreekpunt voor de wijkouderlingen en 
de pastoraal assistenten. 
 
Voor het Cluster Pastoraat 
Jos Douma 
 
   



BIJLAGE: Organisatie pastorale zorg Plantagekerk Zwolle 

G = gemeentelid  
We denken in de pastorale zorg altijd 
vanuit en naar het gemeentelid: het 
gaat erom dat gemeenteleden die 
pastorale zorg ontvangen die nodig is. 

 
1 = miniwijk 
De miniwijk staat als eerste om een 
gemeentelid. Hier vindt primair het 
onderlinge pastoraat plaats. 
 
2 = doelgroepenpastoraat 
Voor enkele doelgroepen in de 
gemeente is er aparte pastorale zorg 
georganiseerd. Momenteel is dat het 
studentenpastoraat. Daarnaast kan 
er gesproken worden van 
ouderenpastoraat (voor 
gemeenteleden die 70 jaar of ouder 
zijn). Het is wenselijk om ook de vraag 
te stellen of het vruchtbaar zou zijn 
om aandacht te hebben voor 
kinderpastoraat en jeugdpastoraat. 
 
3 = wijkteam (wijkouderlingen en pastoraal assistenten + diakenen en 
miniwijkcoördinatoren) 
Zij zijn verantwoordelijk voor het pastoraat en het bezoekwerk, onderhouden de contacten 
en hebben inzichtelijk hoe miniwijken functioneren en hoe het gaat met individuele 
gemeenteleden. 

 
4 = predikant 
De pastorale werkafspraken met de predikant zijn momenteel als volgt: de predikant 

● brengt doopouders een pastoraal bezoek voorafgaand aan de doop van hun kind; 
● is pastoraal beschikbaar als gemeenteleden een beroep op hem willen doen; 
● is pastoraal beschikbaar als er zich complexere pastorale situaties aandienen; 
● is pastoraal beschikbaar om voor te gaan in huwelijksdiensten van gemeenteleden; 
● is pastoraal beschikbaar voor begeleiding bij ernstige ziekte; 
● is pastoraal beschikbaar voor  het leiden van rouwsamenkomsten en begrafenissen; 
● maakt deel uit van het pastoraal team; 
● woont de vergaderingen van het team wijkouderlingen bij; 
● is clustercoördinator voor het Cluster Pastoraat in het seizoen 2018-2019. 

 
5 = pastoraal team 
Op het pastoraal team kan door de werkers in het pastoraat een beroep worden gedaan c.q. 
om advies worden gevraagd in specifieke situaties die om extra aandacht vragen. Denk 
hierbij aan depressiviteit, verslavingen, huwelijksmoeiten, echtscheiding enzovoort. 
 


