
 

Toerustingsavond ambtsdragers “Pastoraat na verlies” 
 

Tips voor bespreking in kerkenraad/groepen: 

 Bespreek in ieder geval 1 vraag van de betreffende vereniging/stichting.  

 Bepaal daarna samen welke vragen u nog meer wilt bespreken.  

 U bent uiteraard niet verplicht het gesprek via de vragen/stellingen te laten verlopen. Voelt u 

zich vrij om uw ervaringen en vragen met elkaar te delen! 

 Het is de bedoeling dat aan het eind iemand plenair de belangrijkste punten uit het gesprek 

weergeeft. U kunt hiervoor onderaan het formulier aantekeningen maken. 

 

U mag de gespreksvragen uiteraard ook gebruiken om binnen uw kerkenraad door te praten en een 

visie te vormen op pastoraat na verlies. Graag zelfs! Wij zijn, indien gewenst, van harte bereid hierin 

mee te denken en/of een presentatie te verzorgen. Ga naar: https://winstuitverlies.nl/lezing-

gevraagd/  

 

Vragen en stellingen van “Samen Alleen” 

1. Stel dat u uw partner verliest, wat zou dat voor u betekenen? En hoe zou u willen dat er 

vanuit het pastoraat met u omgegaan wordt? 

2. Wat vindt u moeilijk in het benaderen van weduwen of weduwnaars? 

 

Vragen en stellingen van “Winst uit Verlies” 

1. De boodschap ‘u heeft kanker’ slaat alle zekerheden voor uw gemeentelid, en zijn of haar 

geliefden, in één klap weg. Hoe staat u als ambtsdrager uw lijdend lid én direct betrokkenen 

gepast troostvol bij? 

2. Ingrijpend verlies van gezondheid, geliefden en/of inkomen heeft blijvend gevolgen voor en 

invloed op de rest van het leven van uw gemeentelid en direct betrokkenen. Hoe blijft u als 

ambtsdrager met hen passend meelijden? 

 

Vragen en stellingen van “In de knop gebroken” 

1. Bij een miskraam hoeft geen voorbede gedaan te worden en is pastoraal bezoek alleen nodig 

als daar om gevraagd wordt. Bespreek deze stelling. 

2. Wanneer een overleden kindje nog niet voldragen was is een kerkdienst niet nodig. Bent u 

het daar mee eens? Of mogen ouders zélf bepalen wat ze willen rondom de begrafenis van 

hun kleine kindje? 

 

Vragen en stellingen vanuit “Naamloos Verdriet” 

1. In het pastoraat is het van groot belang om ieder jaar rond de sterfdatum van het overleden 

kind contact met het gezin te hebben. Bespreek deze stelling. 

2. Maakt de oorzaak van het overlijden (door ziekte, ongeval of suïcide) verschil in de pastorale 

zorg? 

Z.O.Z. voor algemene vragen m.b.t. Pastoraat bij verlies  
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Algemene vragen en stellingen: 

1. Wat kunt u doen om rouwende kinderen (bij verlies van broer(tje)/zus(je), vader/moeder of 

bij ernstige ziekte in het gezin) niet uit het oog te verliezen? 

2. Hoe gaat u met professionele hulpverlening om? Mag je iemand met een stagnerend 

rouwproces daarnaar verwijzen? Of moet je het alleen van de Heere verwachten? 

3. Bij wisselingen in de kerkenraad is een goede overdracht van informatie over het gezin 

waarin iemand overleden is onmisbaar. Hoe is dit in uw kerkenraad gewaarborgd? 

4. Pastoraat na verlies moet je als ambtsdrager soms overdragen aan een andere ambtsdrager 

als die daar meer pastorale gaven voor heeft. Ben u het daar mee eens? 

5. Een gelovig iemand komt makkelijker door een rouwproces heen. Ben u het daar mee eens? 

6. Een gemeentelid in rouw heeft vooral behoefte aan troost uit Gods woord. Bent u het daar 

mee eens? 

 

Aantekeningen om plenair te delen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


