
PASTORAAT NA VERLIES  

BARNEVELD, 17 JUNI 2022 



UITWISSELING / 
VRAAG  

Uw ervaringen met (pastoraat bij) rouw:  

• Wat vindt u moeilijk?  

• Waar ziet u tegenop?  

• Wat maakt u onzeker?  



INDELING 

Wat is rouw?  

Wat is pastoraat?  

Waarom is pastoraat bij rouw zo moeilijk?  

Wat handreikingen voor de praktijk  



ROUW IS HEEL 
DIVERS 

• Overlijden  

• Overlijden door suïcide  

• Echtscheiding  

• Verlies van gezondheid  

• Afgebroken zwangerschap  

• Dementie  

• Uithuisplaatsing van een kind   

• Enzovoorts…  

 



ROUW RAAKT ONS GEHELE MENSZIJN 

• Lichamelijk  

• Emotioneel  

• Geestelijk  

• Sociaal  

• Enz.  

 

“Uit balans…”  



ROUW: EEN VALLEI 

Psalm 23: het dal van de schaduw van de 

dood  

Psalm 84: het dal van de moerbeziënbomen  

 

Onderzoek (gemeenteleden):  

- Verlies heeft me dichter bij de Heere 

gebracht (60%)  

- Band met de gemeente is versterkt (34%)  

 



ROUWVERKING – KAN DAT?  

“Leren leven met verlies”  

 

Rouwtaken:  

1. Het aanvaarden van de werkelijkheid van het 

verlies.  

2. Het ervaren van de pijn  

3. Aanpassing aan het leven zonder de overledene  

 



WAT IS PASTORAAT?  



DE ROEPING VAN EEN CHRISTEN 
DE ROEPING VAN EEN AMBTSDRAGER  

Profetisch  Priesterlijk  Koninklijk  



PASTORAAT EN DE GEMEENTE  

• Prediking, catechese, Bijbels onderwijs, evangelisatie, zending, 
enz.  

Profetisch: verkondiging van 
het Woord, onderwijs van de 

geloofsleer.  

• Huisbezoeken, pastorale bezoeken, diaconale bezoeken.  

• Onderlinge zorg voor elkaar in de gemeente.  
Priesterlijk: pastoraat, 

diaconaat.  

• (Jeugd)verenigingen, jeugdmentoraat, meeleven in de wijken, 
Bijbelkringen, bewustzijn zending & evangelisatie, enz.  

Koninklijk: opbouw van de 
gemeente, vormgeving van het 

gemeente-zijn, leiding geven aan 
de gemeente.  



PROF. DR. A. 
BAARS 

De herder of pastor 

- Weet zich geroepen en gezonden  

- Ontfermt zich met name over het zwakke  

- Hoedt en beschermt de kudde  

- Leidt, begeleidt en weidt de schapen  

- Gaat persoonlijk met de schapen om en heeft oog 

voor de kudde als geheel  

 



WAAROM IS PASTORAAT BIJ ROUW ZO MOEILIJK? 

We kunnen 
niets oplossen  

Onzekerheid  Luisteren is 
moeilijk!  

We zijn 
druk…  



EEN BIJBELSE 
TAAK 

De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en 

den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in 

hun verdrukking – Jakobus 1: 27  

 

Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen 

zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de 

wet en de profeten – Mattheüs 7: 12  



HANDREIKING VOOR 
DE PRAKTIJK  

Gemeente = gemeenschap  

 

Gal. 6: 2 Draagt elkanders lasten, 

en vervult alzo de wet van Christus  



DE 
GEMEENTE 



PASTORAAT EN DE GEMEENTE  

 

 

Professionele zorg  

 

 

Gestructureerde zorg  

 

 

‘Gewone’ onderlinge zorg  



VOER DE DIALOOG  

Onderzoek:  

• Gemeenteleden: pastorale zorg is 

soms echt gering…  

• Ambtsdragers: wat wilt u zeggen 

tegen gemeenteleden?  

- Spreek uit wat je nodig hebt. 

(77%)  

- Zeg mij als ik dingen niet goed 

aanpak. (49%)  

 



WEES AANWEZIG BIJ 
ROUW  

• Zoek contact  

• Luister  

• Wees volhardend en trouw  

• Meeleven tijdens bijzondere dagen? 

 

Onderzoek: Hoe lang moet pastorale zorg duren? 

Gemeenteleden:  

- Totdat ik aangeef dat het afgebouwd kan worden (53%)  

- Meeleven doet altijd goed, ook na langere tijd (83%)  

 



WIJS DE 
WEG NAAR 
BOVEN  



CORRIGEER ALS 
DAT NODIG IS  

En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost 

de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig 

jegens allen – 1 Thess. 5: 14  



WERK SAMEN 
MET 
HULPVERLENERS  



VERGEET DE 
KINDEREN 
NIET  



HANDREIKING VOOR DE PRAKTIJK  

Begeleiding bij rouw: een taak voor de gemeente  

Voer de dialoog  

Wees aanwezig bij rouw  

Wijs de weg naar boven  

Corrigeer als dat nodig is  

Werk samen met hulpverleners  

Vergeet de kinderen niet  



REFLECTIE / DE 
PRAKTIJK  

Noem eens één concrete les / actie die u na vanavond 

meeneemt?  

Wissel dat uit met uw buurman / buurvrouw.  




