
PROTOCOL PASTORAAL BEZOEKER 

 

 
Omschrijving functie 

Ondersteuning van de ouderlingen in het pastoraat. De pastoraal bezoeker houdt namens de kerk 

contact met een aantal adressen in een hem of haar toegewezen ouderlingen wijk. 

. 

Aanstelling en bevestiging 

 De kerkenraad stelt de pastoraal bezoeker aan. Bevestiging met gebruikmaking van een 

kort formulier gebeurt in een vergadering van de kerkenraad (zie in de bijlage dit 

formulier). Bij de bevestiging beloven zij: 

1. De aan hun zorg toevertrouwde gemeenteleden trouw te bezoeken en daarbij geheim te 

houden wat daarbij vertrouwelijk wordt meegedeeld. 

2. Dat zij zich daarbij laten leiden door het Woord van God en wat daarmee in strijd is 

verwerpen. 

3. Dat zij bereid zijn om uit liefde tot Christus en zijn gemeente deze dienst te vervullen 

onder leiding en verantwoordelijkheid van de ouderlingen. 

Inhoud van de functie 

 De pastoraal bezoeker ziet om naar de adressen waar hij/zij het eerst verantwoordelijk 

voor is, is blij met de blijden, weent met de wenenden en zoekt met hen naar troost en 

bemoediging van de Heer 

 Wenselijk is het dat zijn minimaal één keer per jaar de leden bezoeken 

 

Plaats binnen de kerk/verantwoordelijkheden 

De pastorale bezoekers hebben boven hen de ouderlingen van de betreffende 

wijkraad. Dezen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van ambtelijke taken 

zoals bv. bijwonen trouwdienst, tucht o.i.d. 

De pastoraal bezoeker informeert regelmatig de ouderling of de 

predikant/kerkelijk werker over de voortgang en waar nodig inhoudelijk 

 

Duur dienstperiode 

In principe voor 1 jaar waarbij, met wederzijds goedvinden, verlenging mogelijk 

is. 

 

 

  



BIJLAGE 

FORMULIER Bevestiging pastorale bezoekers  

 

Jezus, Christus is het hoofd van de gemeente en hij leidt haar door zijn woord en 
Geest. Hij schakelt daarbij mensen in om samen te bouwen aan de kerk. Daartoe 
heeft hij door de heilige Geest gaven aan alle gemeenteleden gegeven. Van ieder 

mag een bijdrage in het gemeentewerk verwacht worden. We noemen dit ‘het 
ambt van alle gelovigen’. Daarnaast zijn er de ambten van ouderling en diaken 

met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de hele gemeente. Beiden mogen 
met hun gaven en mogelijkheden als Gods medearbeiders werken in de 
wijngaard van de Heer.  

Pastorale bezoekers doen hun werk onder verantwoordelijkheid van de ouderling. 
Het behoort tot hun taak de leden van de gemeente trouw te bezoeken en hen 

geestelijke leiding te geven. Voor uw werk als pastorale bezoeker in de kerk 
heeft u wijsheid, geloof en liefde van de Heer Jezus nodig. Doe uw werk daarom 
biddend in afhankelijkheid van de Heer. Ga de gemeente voor in het besef dat 

wij alle dingen van God moeten verwachten.  
Ons gebed is dat u zich bevestigd weet door de Heer. In afhankelijkheid van de 

goede herder mag uw bezoekwerk er toe bijdragen dat de gemeenteleden bij 
elkaar en (bij) de Heer blijven.  

vragen aan de pastoraal bezoeker:  
1. Belooft u de gemeenteleden, die aan uw zorg toevertrouwd zijn, trouw te 

bezoeken en geheim te houden wat u daarbij vertrouwelijk wordt 

meegedeeld?  
2. Wilt u zich daarbij laten leiden door het Woord van God en wat daarmee in 

strijd is verwerpen?  
3. Bent u bereid om uit liefde tot Christus en zijn gemeente deze dienst te 

vervullen onder leiding en verantwoordelijkheid van de ouderlingen?  

 
Antwoord: Ja.  

‘De almachtige God en Vader geve u zijn genade, zodat u in deze dienst trouw en 

met zegen mag werken’. Amen. 

 


