
Deel je ideeën en wensen
over het pastoraat

Een kudde schapen - vooral met wollige lammetjes - blijft voor ons moderne mensen aandoenlijk. 
Wie wel eens zo’n groep witte- en zwarte schapen heeft bespied of gevolgd, weet dat ze verschillende 
weiden bevolken én dat ze ook steeds in een andere samenstelling grazen. Een lam is natuurlijk trouw 
aan zijn/haar moeder, maar de andere schapen zoeken hun eigen weg en zijn regelmatig ook in elkaars 
nabijheid. 

Ontmoeten en meeleven
Voor onze kerkelijke gemeenschap is dat niet anders: als broeders en zusters is de zondagse eredienst het 
moment waarop we allemaal bij elkaar zijn. De rest van de week zijn we in allerlei andere, kleinere ver-
banden samen of ontmoeten elkaar elders. Dit omzien naar elkaar heet in kerkelijke taal ‘pastoraat’. Al vele 
eeuwen wordt gezocht naar passende vormen van meeleven. En elke keer worden er weer nieuwe ont-
moetingsmogelijkheden geboren. 

Nieuwe impuls
Binnen de kerk van Renkum-Heelsum geven we graag een nieuwe impuls aan het alledaagse pastoraat. 
Daarvoor hebben we uw/jouw mening en ideeën nodig. Met deze enquête willen we peilen wat er bij u/jou 
leeft en welke wensen en verwachtingen er zijn.

Deel jouw pastorale dromen
We ontvangen dan ook graag zoveel mogelijk ingevulde enquêtes in onze (digitale) brievenbus. Hoe meer 
mensen meedoen, hoe beter we op de hoogte komen van uw of jouw ideeën rondom pastoraat. Met an-
dere woorden: vraag voor één gezin of huishouden rustig een extra enquêteformulier aan, als er maar één 
op de mat ligt. Of vul de enquête online in op www.pknrenkumenheelsum/enquete_pastoraat.

Hoewel nabijheid in deze coronatijd anders dan anders verloopt, hopen wij als herder en herderin toch dat 
u ons bedelft onder uw pastorale dromen. Dat geeft ons samen met de kerkenraad een welkom handvat: 
alleen samen kunnen we gemeente zijn.

Namens de werkgroep Pastoraat,
ds. (Wouter) Koelewijn
ds. (Joke) Quik-Verweij 

De ingevulde papieren vragenlijst(en) ontvangen we graag (per post of rechtstreeks in de brievenbus) op:
Industrieweg 1, 6871 KA Renkum.
Of bel een lid van uw/jouw wijkteam, dan haalt hij/zij de vragenlijst op.

Vraag 8. Een kerkblad kan een belangrijk bind-
middel zijn in een gemeente. En daarmee ook 
van belang met het oog op pastoraat. ‘Samen-
klank’ is het kerkblad van onze gemeente.
De uitspraak die het beste bij mij past is: 

ò Ik ken het blad en ontvang het al.

ò Ik ken het blad en zou het voortaan graag 
ontvangen. 

ò Ik ken het blad en mijn voorkeur gaat uit 
naar een digitale versie.

ò Ik ken het blad niet, en zou het voortaan 
graag ontvangen.

ò Ik ken het blad niet en ik heb er geen be-
langstelling voor.

Als u Samenklank wilt ontvangen, kunt u 
dat aan het einde van deze vragenlijst aan-
geven en uw adresgegevens invullen.

Vraag 9. Graag wil ik zelf nog de volgende 
ideeën of aanvullingen aandragen:

(Invullen is niet verplicht. De kerk gaat zorgvuldig om met 
persoonlijke gegevens.)

Naam:

Adres:

e-mailadres:

Ik wil graag het kerkblad Samenklank
ontvangen

ò Papieren versie

òDigitaal

Hartelijk dank voor het invullen van
de vragenlijst! Via Samenklank en de website 

zullen we berichten over de uitkomst.

Vriendelijke groet,
werkgroep Pastoraat

pastoraat@pknrenkumenheelsum.nl

We stellen het op prijs als u/jij nog een aantal 
gegevens wilt invullen. Dat maakt het
contact gemakkelijker.



Vraag 1.  Ik ben:

ò Vrouw

ò Man

ò Dat zeg ik om bepaalde redenen liever niet

Vraag 2.  Mijn leeftijd is:

ò jonger dan 20

ò 20-29

ò 30-39

ò 40-49

Vraag 3.  Het pastoraat in onze gemeente is 
georganiseerd in wijken met wijkteams. In elke 
wijk is een van onze beide predikanten werk-
zaam. Verder heeft elke wijk een ouderling en/
of pastoraal medewerker. Deze mensen
worden bijgestaan door contactpersonen.
De uitspraak die het beste bij mij past is:

ò Ik weet bij welke wijk ik hoor en ik ken de 
leden van het wijkteam.

ò Ik weet bij welke wijk ik hoor maar ik ken de 
leden van het wijkteam niet.

ò Ik weet niet bij welke wijk ik hoor en ik ken 
de leden van het wijkteam ook niet.

ò Ik weet hier niets van.

Vraag 4. Vóór de fusie boden de drie protes-
tantse gemeenten diverse activiteiten aan. 
Hierna staan deze genoemd (a t/m d). De
antwoorden die het beste bij mij passen zijn:

a. Kringen waarin mensen (van allerlei leeftijden) 
met elkaar in contact konden komen.

ò Daar ben ik bekend mee en ik heb er ook 
aan deelgenomen.

ò Daar ben ik bekend mee, maar ik heb er 
niet aan deelgenomen.

ò Daar ben ik niet bekend mee, maar ik heb 
er wel belangstelling voor.

ò Daar ben ik niet bekend mee en ik heb er 
ook geen belangstelling voor.

ò 50-59

ò 60-80

ò 80+

b. Verjaardagsochtenden (voor 75+)

ò Die ken ik en ik heb er ook aan
deelgenomen.

ò Die ken ik, maar ik heb er niet aan
deelgenomen.

ò Die ken ik niet, maar ik heb er wel
belangstelling voor.

ò Die ken ik niet en ik heb er ook geen
belangstelling voor.

ò voorbeeld.

Kruis het vakje aan bij het gekozen antwoord

d. Een handwerk-, knutselkring (beide voor 
ouderen) of jeugdclubs en ‘de Kunstkelder’ 
(voor jongeren)

ò Die ken ik en ik heb er ook aan
deelgenomen.

ò Die ken ik, maar ik heb er niet aan
deelgenomen.

ò Die ken ik niet, maar ik heb er wel
belangstelling voor.

ò Die ken ik niet en ik heb er ook geen
belangstelling voor.

c. Informatiebijeenkomsten (zoals gemeente-
middagen en -avonden of informatiebijeen-
komsten over het fusieproces)

ò Die ken ik en ik heb er ook aan
deelgenomen.

ò Die ken ik, maar ik heb er niet aan
deelgenomen.

ò Die ken ik niet, maar ik heb er wel
belangstelling voor.

ò Die ken ik niet en ik heb er ook geen
belangstelling voor.

Als deze weer worden gehouden,
heb ik voorkeur voor:

ò ochtend    òmiddag    ò avond

ò geen voorkeur

Vraag 5. Binnen onze gemeente kennen we 
verschillende vormen van pastoraat.
Hierna staan deze genoemd (a t/m d). De
antwoorden die het beste bij mij passen zijn:

a. Gesprek met of bezoek door een predikant.

ò Daar weet ik van en heb ik ook wel
eens om gevraagd.

ò Daar weet ik van, maar had ik tot nu
toe geen behoefte aan.

ò Daar weet ik niet van, maar ik zou dat
wel willen.

ò Daar weet ik niet van en ik heb er geen 
belangstelling voor.

b. Gesprek met of bezoek door een ouderling 
of pastoraal medewerker.

ò Daar weet ik van en heb ik ook wel
eens om gevraagd.

ò Daar weet ik van, maar had ik tot nu
toe geen behoefte aan.

ò Daar weet ik niet van, maar ik zou dat
wel willen.

ò Daar weet ik niet van en ik heb er geen 
belangstelling voor.

c. Gesprek met of bezoek door een
contactpersoon.

ò Daar weet ik van en heb ik ook wel
eens om gevraagd.

ò Daar weet ik van, maar had ik tot nu
toe geen behoefte aan.

ò Daar weet ik niet van, maar ik zou dat
wel willen.

ò Daar weet ik niet van en ik heb er geen 
belangstelling voor.

d. Er zijn ook andere vormen van pastoraat die 
wij niet meer of nog niet hebben. Hieronder 
staat een aantal voorbeelden.
Mijn belangstelling gaat uit naar:
(meerdere keuzes mogelijk)

ò Een gesprekskring over een pastoraal
thema (bijvoorbeeld: eenzaamheid).

ò Een kring over rouwverwerking.

ò Een literaire kring

ò Samen eten.

ò Een pastoraal gesprek tijdens een
wandeling.

ò Een groothuisbezoek met mensen uit
de buurt.

ò Andere ideeën die ik graag wil toevoegen:

Vraag 6. Als ik om welke reden dan ook
behoefte zou hebben aan pastorale
ondersteuning dan vraag ik daar graag om via:

ò De telefoon.

ò Een e-mail.

ò Een contactformulier op de website van 
de kerk.

ò WhatsApp.

ò Een contactpersoon of een bekende.

Vraag 7. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe 
mensen die samen met anderen het pastoraat 
in onze gemeente willen vormgeven.
Wat is op u/jou van toepassing?

ò Dat weet ik en ik doe al mee.
ò Dat weet ik en ik zou ook wel mee

willen doen.
ò Ik heb hier geen belangstelling of tijd voor.
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