
Evaluatie ouderlingen 2016-2017 
 
Samenstelling 
Het  college van ouderlingen telt vier ouderlingen. De predikant vergadert altijd mee. 
Daarnaast zijn er vier bezoekmedewerkers, die specifieke taken hebben 
 
Vergaderingen 
In het seizoen 2016-2017 zijn drie vergaderingen gehouden door de ouderlingen 
Op 1 november werd vergaderd met de bezoekmedewerkers van” de Verbinding”. Er was 
een inhoudelijke bezinning over het onderwerp “Zoals de ouden zongen”. Daarbij werd de 
vraag gesteld of we voldoende oog hebben voor mensen, die we met onze huidige vormen 
van gemeente-zijn niet bereiken. 
Verder werd gesproken over de inhoud van het huisbezoek en de houding van degene die 
het bezoek brengt. Ook de taakverdeling van de bezoekmedewerkers kwam aan de orde. 
Tot slot werd gesproken over de gedachtenisdienst op de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar. 
Op 7 april vergaderden we met de ouderlingen van de PG te Breskens. Dit i.v.m. de 
voorbereidingen rond de samenvoeging. Als bezinning werd een artikel uit “Woord en Weg”, 
uitgave Protestantse Kerk, april 2017 besproken. Daarin wordt het doopritueel gezet 
tegenover een zegeningsritueel tijdens een kraamfeest. Er werden interessante en 
waardevolle opmerkingen gemaakt. Dit resulteerde in een voorstel aan de kerkenraad om dit 
onderwerp met de gemeente te bespreken. Daartoe zou het opgenomen kunnen worden in 
het nieuwe beleidsplan. 
De ouderlingen spraken ook over hoe het pastoraat wordt uitgevoerd in de beide gemeenten. 
Nu de predikant van “de Verbinding” ook predikant in Breskens gaat worden, werd gedacht 
over een kennismakingronde in de vorm van een groothuisbezoek. In Breskens zijn een 
aantal emeriti predikanten betrokken bij uitvaartdiensten. Daar wilden we graag structuur in 
aanbrengen. Daartoe zijn gesprekken met de betrokkenen gevoerd. 
Op 10 mei is een samenkomst gehouden van ouderlingen en bezoekmedewerkers van PG 
“de Verbinding” en PG te Breskens. Hier werd een bezinning gehouden over een artikel van 
de Antwerpse psychiater Dirk de Wachter, getiteld “Eigenlijk moet elke dag een beetje 
Goede Vrijdag zijn”, over omgaan met verlies en rouw in het pastoraat. Door een 
interessante discussie rond dit onderwerp, kwamen andere onderwerpen niet meer aan de 
orde. 
 
Bezoekwerk 
De gemeente is opgedeeld in wijken. Elke ouderling heeft een wijk. Door de predikant wordt 
vooral crisispastoraat gedaan. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een predikant, die 
chronisch zieken bezoekt en daarvoor betaald wordt via een aparte subsidieregeling. Van de 
bezoekmedewerkers bezoekt één weduwen en weduwnaars, één bezoekmedewerker 
bezoekt gemeenteleden in tehuizen, één medewerker bezoekt gemeenteleden van 80+ in 
een specifieke wijk in Schoondijke en één helpt bij het pastorale werk in Groede. 
 
Overige werkzaamheden 
De samenvoeging met de PG te Breskens heeft in het verslagjaar veel tijd en energie 
gekost. Hierdoor kwam het wijkwerk wel eens wat in de knel. 


