Conceptwerkplan WGP 2020-2022
Voor de komende jaren wil de werkgroep pastoraat uitvoering geven aan de taken die in het
beleidsplan 2020-2025 van onze gemeente worden omschreven.
In de tabel van het beleidsplan (zie bijlage) worden de volgende doelen genoemd met daarbij
een verwijzing naar de werkgroep die daar verantwoordelijk voor is:
Doelen pastoraat genoemd in het beleidsplan Gemeente Damsterboord
Een uitgebreide uitwerking van de taken staat in de bijlage.
I. Eigen gemeenteleden en de kring om hen heen: taak 1b, 2, 9
- 1b: onderzoeken behoefte andersoortige dienst en nagaan mogelijkheden→ organiseren
themavond
- 2: het creëren van ontmoetings- en toerustingsmomenten→ rooster, organisatie en uitvoering
- 9: ondersteuning vrijwilligers→ jaarlijkse toerusting
II. Stadsdeel Oost met de buitengebieden: taak 10
- ontmoetingsmomenten in wijk→contacten met wijkorganisaties
III. Communicatie en publiciteit: taak 5
- media up-to-date→ nieuwe website, webmaster en correspondent (ook buiten de kring van
eigen gemeenteleden)
NB Enkele aandachtsgebieden uit het vorige werkplan vallen niet meer onder de
verantwoordelijkheid van de werkgroep pastoraat:
- kindernevendienst en oppas zijn ondergebracht bij de werkgroep eredienst; over de
catechetische activiteiten (kindercatechese en pubereetgroepen) bestaat wat onduidelijkheid
(onder meer omdat er een soort “personele unie” is met de (oud-) leidsters van de
kindernevendienst); ander jeugdwerk (met meer pastorale inslag) is er op dit moment niet.
- het samenwerkingsverband met kerken in Harkstede, KiM, is opgeheven wegens weinig
respons vanuit de doelgroep.
I. Eigen gemeenteleden en de kring om hen heen
Ontmoeting en contact:
a. Welkomstcommissie:
Leden van deze commissie brengen een bezoek aan iedereen die bij ons als nieuw lid wordt
ingeschreven.
Er is een welkomstfolder waarin kort wordt uitgelegd wie we zijn en wat we doen, en er kan een
maatje geregeld worden die met de nieuwkomer kan afspreken om (bijvoorbeeld) gezamenlijk
een activiteit of een dienst te bezoeken.
b. Ouderenbezoekgroep:
Leden van deze commissie brengen minimaal twee keer per jaar een bezoek aan de ouderen in
onze gemeente. Er is een ouderenfolder waarin onder andere alle contactgegevens staan. Met
kerst is er een kleine attentie vanuit de bezoekgroep voor de ouderen.
c. Bezoekgroep ’t Roer
De bewoners van ’t Roer die daar prijs op stellen worden rond hun verjaardag bezocht door leden
van deze bezoekgroep. Ze ontvangen een persoonlijke verjaardagskaart (en meestal brengt de
vrijwilliger ook wel een klein cadeautje mee).Uit deze bezoekjes komt soms een regelmatiger
contact voort tussen een bewoner en de vrijwilliger van de bezoekgroep van Damsterboord.

d. Pastorale contacten vanuit de werkgroep:
Één van de leden van de werkgroep bezoekt in overleg met de predikant mensen in moeilijke
omstandigheden.
e. Eetclub
Sinds 2014 is er een eetclub voor alleengaanden actief. Er wordt nagegaan of er ruimte is voor
een andere eetclub.
Vorming en toerusting:
a. Gespreksgroepen voor gemeenteleden en andere belangstellenden:
- alle bestaande groepen worden gecontinueerd: Engelbert, Het Roer, Kerkenheem, bijbelkring
Kerkenheem, Holy Meal I, Holy Meal II, gesprekgroep 25-40 jarigen..
b. Jaarlijkse toerusting voor diegenen die bezoekwerk doen of willen gaan doen.
c . Creatieve workshop voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden in samenhang met
speciale perioden van het kerkelijk jaar.
d. Onderzoeken behoeften andersoortige diensten bij de niet-traditionele kerkgangers.

II. Stadsdeel Oost met de buitengebieden
Ontmoeting en contact
a. In de wijk participeren met initiatieven en activiteiten van andere organisaties of projecten zoals
- Buurten met een bakkie
- Buurtcamping
b. Openstellen Stefanuskerk op zondagmiddag, op feestdagen en met Allerzielen .
Vorming en toerusting
a. Verstandelijk beperkten
- maandelijkse gespreksgroep
- Prokkeldienst
b. Gespreksgroepen continueren in Het Dok en Engelbert.
c. Themabijeenkomsten.
- in samenwerking met de wijk rondom een bepaald thema in Het Dok.
- in samenwerking met de Walfriedgemeenschap rondom een gezamenlijk/ actueel thema in de
Emmaüskerk of Kerkenheem.

III. Communicatie en publiciteit
a. Het onderhouden van de website met behulp van een webmaster.
b. Wijkcorrespondent zorgt voor het doorgeven van kopij aan de kerkbladen. De verschillende
werkgroepen zijn verantwoordelijk voor het aanleveren hiervan aan de wijkcorrespondent.
c. Indien van toepassing aanleveren van kopij aan de wijkkranten.

d. Nagaan of andere vormen van communicatie en of publicatie nodig is.
Voor alle doelen geldt dat ze zijn opgepakt en in gang zijn gezet, al worden uitgevoerd of
gerealiseerd zijn.

