
 Onderzoek naar de wederzijdse verlegenheid 

in ‘Pastoraat na verlies’ 

 Enquête uitgezet onder gemeenteleden, 

ambtsdragers/pw en hulpverleners (3 versies) 

 Respondenten:  

260 Gemeenteleden 

 76  Ambtsdragers (73), Pastoraal werker (3) 

 11  Hulpverleners, waarvan 5 psycho-sociaal hv 
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Heel moeilijk om de juiste woorden te vinden   62% 

Hoe vaak en lang ik aanwezig moet zijn   42% 

Het vinden van een passend Bijbelgedeelte   23% 

Heel moeilijk om te bidden     19% 

 

Opmerkingen uit enquete: 

“Ik ben nog nooit tegen m’n grenzen aangelopen” 

“Alles is moeilijk, gewoon er zijn en jezelf blijven” 

“Je breekt binnen in een intieme gezinssfeer” 

“Verschillend beleven van de eeuwige bestemming geliefd persoon” 

 

 

 



1. Wat van belang wordt gevonden is bij gemeenteleden, 
ambtsdragers en hulpverleners vrijwel gelijk! 

2. Blijven vragen zolang gemeentelid niet anders aangeeft:  
Hoe is het met u/je? Vindt u/jij fijn als ik bij je thuis kom? 

3. Goed én respectvol, betrokken luisteren, zonder oordeel, niet zelf 
invullen of ongepast delen uit eigen ervaring! Stiltes mogen er zijn! 

4. 18% voelt zich na het verlies minder betrokken bij de gemeente… 
gevaar van vervreemding! Wat kunt u daaraan doen? 

5. Gemeenteleden ervaren vrijwel allemaal in meer of mindere mate 
medeleven, toch 10% nog niet! Wie zijn dat in uw gemeente? 

6. Vergeet niet: rouwen betrokkenen / gezinsleden én een miskraam! 

7. Spreek uit wat je nodig hebt, zeg mij (ambtsdrager) als ik dingen 
niet goed doe! 

8. Niemand vindt pastorale zorg/aandacht téveel, wees niet bang 
daarin te overdrijven! 


