Pastoraal werkplan Bethelkerk Ede

Bij:

Bezoek door: Clusterouderling
Bezoekbroeder/zuster

Diaken

Pastorale
ondersteuner

Predikant

1. Geboorte

X

X

2. Huwelijk

(X)

X

3. Crisispastoraat

PPB*

X

4. Overlijden

X

X (> 80 jaar)

X (< 80 jaar)

5. Ziekte

X

X (> 80 jaar)

X (< 80 jaar)

6. Ziekenhuis

X (> 80 jaar)

X (< 80 jaar)

7. Verpleeghuis

X

8. Psychische zorg

X

(X)

9. Relatieproblemen

X

(X)

10. Huwelijksjubileum

X (25,40,50,60)

11. Huisbezoek <80

X

X (25, 50, 60)

12. Ouderenbezoek >80

X (ouderencluster)

13. Nieuwe leden

X

14. Financiële problemen

X

X

* PPB is beschikbaar in overleg met clusterouderling, pastorale ondersteuning of predikant.

Toelichting
1. Na ontvangst van geboortebericht gaat predikant op felicitatiebezoek. Tevens leeft de clusterouderling mee na de doop. Bij doorgeven van
geboortebericht zal melding worden gedaan in het kerkblad en de zondagse voorbede.
2. De wijkpredikant is betrokken bij de kerkelijke inzegening van het huwelijk. De clusterouderling leeft mee en is in principe ouderling van dienst
tijdens de kerkelijke inzegening van het huwelijk. Van het huwelijk zal melding gedaan worden in het kerkblad en de zondagse voorbede. Wanneer
leden van de wijkgemeente elders hun huwelijk kerkelijk laten inzegenen (en zij zich tevens elders vestigen) zonder betrokkenheid van de
wijkgemeente, kan op verzoek van het aanstaande bruidspaar melding worden gedaan in het kerkblad en de voorbede.
3. Predikant.

4. Predikant of pastorale ondersteuner verzorgen de uitvaart. In principe geldt hierbij de regel dat tot 80 jaar de uitvaart verzorgd wordt door de
predikant, en vanaf 80 jaar door de pastorale ondersteuner. In 1e maand na de uitvaart komt predikant/pastorale ondersteuner op bezoek bij
echtgenoot/echtgenote, daarna komt de wijkouderling/clusterteam op bezoek.
5. Predikant/pastorale ondersteuner (afhankelijk van de leeftijd) en clusterouderling/clusterteam. Wie er op bezoek komt en de frequentie van de
bezoeken, hangt af van de aard en ernst van de ziekte.
6. Predikant en pastorale ondersteuner(afhankelijk van de leeftijd). Vanaf thuiskomst wordt de pastorale zorg door de clusterouderling/clusterteam
verzorgd, indien pastorale zorg van toepassing is in de situatie.
7. Pastorale ondersteuner bezoekt gemeenteleden die in een verpleeghuis verblijven minimaal 1 keer per jaar.
8. Predikant. Daarnaast is er PPB beschikbaar. Inzet zal alleen geschieden na uitdrukkelijke toestemming van de pastorant.
9. Predikant. Daarnaast is er PPB beschikbaar. Inzet zal alleen geschieden na uitdrukkelijke toestemming van de pastorant.
10. Clusterouderling geeft blijk van meeleven (25, 40, 50 en 60 jaar), vraagt tevens of vermelding kerkbode en voorbede gewenst is. De clusterouderling
verzorgt bericht voor kerkbode/Bethelmail en geeft jubileum door voor voorbede. Indien gewenst (dit geeft clusterouderling door) komt de
predikant op bezoek bij 25, 50 en 60 jaar.
11. Clusterouderling/clusterteam. Het streven is mensen die bezoek op prijs stellen eens per 2 à 3 jaar te bezoeken.
12. De pastorale ondersteuner bezoekt gemeenteleven van 80 jaar en ouder één keer per kalenderjaar per adres rondom de verjaardagen. Daarnaast
worden ouderen ook bezocht door het ouderenclusterteam en het Bethelbezoekteam.
13. Clusterouderling/clusterteam
14. Diaken. Inzet zal alleen geschieden na uitdrukkelijke toestemming van de pastorant.

Vermelding in kerkblad en voorbede betreffende pastorale situaties wordt gedaan op aanvraag (dit kan via de scriba) of na overleg met predikant/pastorale
ondersteuner.

