bijlage - 4.1

Luistervaardigheid - 1
I

n het bezoekwerk zij n wij kt eam leden regelm at ig m et
m ensen in gesprek. Tij dens deze gesprekken kunnen
allerlei onderwerpen aan de orde komen.

1 Wat is volgens jou het doel van het (kerkelijk) bezoekwerk?

2 Welke onderwerpen kunnen er zoal tijdens het bezoek aan de orde komen?

H

et is elke keer weer spannend hoe een gesprek zal
verlopen, zow el voor de bezoeker als voor degene die
bezocht wordt.

3 Wat verwacht je zelf van het bezoek?

4 Verplaats jezelf nu eens in de rol van de bezochte. Wat zou deze van jouw bezoek
verwachten?
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S

om s ervaren beiden het cont act als posit ief en
waardevol, som s valt het gesprek tegen en lukt het niet
goed om cont act m et elkaar t e krij gen. Dat kan aan beide
kant en gevoelens van t eleurst elling en ont evredenheid
geven. Bij zonder j am m er is het wanneer m ensen die
bezocht worden zich niet begrepen voelen, en daardoor
dichtslaan.

5 Kun je reacties bedenken die een gesprek kunnen blokkeren?

U

it eindelij k is een goed gesprek alt ij d een geschenk dat
j e beiden van God ont vangt . Wat j e als bezoeker wel kunt
doen, is j e zoveel m ogelij k openst ellen voor de ander en
voor het cont act. En proberen na t e lat en wat de
voortgang en diepgang van het gesprek belemmert.

6 Kun je oorzaken aangeven die een gesprek juist kunnen bevorderen en verdiepen?

7 Bereid je je altijd voor op een bezoek? Zo ja, hoe?

8 Wat doe je als je geweigerd wordt voor een bezoek?

9 Wat vind je een moeilijk bezoek?
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bijlage - 4.2

Luistervaardigheid - 2
Blokkerende en uitnodigende reacties

O

p dit blad st aan verschillende opm erkingen die iem and
tijdens een bezoek zou kunnen maken.
Probeer j e voor t e st ellen hoe elk van deze react ies zou
kunnen overkom en, en welke invloed deze op het verloop
van het gesprek zou kunnen hebben.
Hoe zou je zelf (willen) reageren?
Welke reacties blokkeren het gesprek?
Welke reacties nodigen de ander uit?

Volgende week m oet ik een operat ie aan m ij n rug ondergaan. I k zie er heel erg
t egenop.
Mij n buurvrouw had ook een hernia; nadat
geopereerd was, had ze nergens last m eer van.

ze

Waar ziet u vooral t egenop?
Het zal allem aal wel goedkom en;
wet enschap kan zoveel t egenwoordig.

de

m edische

I n spannende sit uat ies kunnen we veel kracht aan ons
geloof ont lenen.

I k ben erg geïnt eresseerd in andere kerken; v ooral de evangelische kerken spreken
m e st erk aan.
Wat t rekt u erin aan?
Ja, er zij n t egenwoordig
belangst elling voor hebben.
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Het lij kt m e niet verst andig om j e daar zo in t e
verdiepen.
I k weet er zelf w einig vanaf; ik houd m e m aar gewoon
bij het vert rouwde geloof van onze eigen gem eent e.

Het geloof is heel belangrij k voor m ij . Het heeft m ij kracht gegev en t oen ik het
moeilijk had.
Dat herken ik zelf ook.
Dat is fij n. Niet iedereen ervaart dat zo.
U voelde zich erdoor gest eund?
Waar hebt u het t oen precies zo m oeilij k m ee gehad?

I k vind dat we in de kerk vaak zoveel m et onszelf bezig zij n, en t e w einig gericht
zij n op onze opdracht in de w ereld.
Nou, er gebeurt t och wel het één en ander; kij k
bij voorbeeld m aar naar ... ( en dan volgt een opsom m ing
van verschillende act ivit eit en)
Maar het is t och ook belangrij k om binnen de kerk de
boel draaiende t e houden?
Misschien hebt u belangst elling
Aanloophuis t e doen?

om

iet s

in

het

Wat zouden we volgens u als kerk kunnen doen?

***

S

chrij f nu zelf een opm erking op die j e in het bezoekwerk
bent t egengekom en en bedenk een aant al m ogelij ke
reacties van de bezoeker.
Aan welke reactie(s) geef je de voorkeur?
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bijlage - 4.3

Luistervaardigheid - 3
Actief luisteren = samenvatten + invoelen + doorvragen

A

ls voorbeeld hoe sam envat t en en het st ellen van
belangst ellende vragen een gesprek kunnen verdiepen,
volgt hieronder een stukje uit een gesprek.
G is het gemeentelid

B is de bezoeker

G I n de loop van m ij n leven is m ij n geloof st erk veranderd.
B Op w elke m anier is het anders gew orden?
G Nou, vroeger had ik veel m eer zekerheden en beleefde ik m eer houv ast aan m ij n
geloof. Nu heb ik veel m eer v ragen en t w ij fels.
B U bent die zekerheid een beet j e kwij t geraakt ?
G Ja, het v oelt w el als een verlies. I k zou het graag wat m eer t erug w illen vinden.
B Een soor t van heim w ee?
G Ja; t egelij kert ij d besef ik dat ik niet t erug kan. Daarvoor is er in de t ussent ij d
t eveel gebeurd.
B Zoals?
G I k heb in m ij n leven een boel narigheid gezien. I n m ij n w erk als ver pleegkundige
heb ik veel met zieke mensen te maken, soms heel ernstig. Als er een jong iemand
overlij dt , ben ik alt ij d een paar dagen van slag.
B Dat raakt u heel st erk.
G Ja, en dan denk ik: w aarom gebeuren deze dingen? Waar is God? I s Hij er
eigenlij k w el?
B Deze sit uat ies doen u t wij felen aan zij n best aan?
G Ja!
B Wat helpt u om m et zo n sit uat ie om t e gaan?
G Nou, t huis kunnen w e er gelukkig goed m et elkaar over praten. En wat me ook
goeddoet, is om te ervaren dat zieke mensen vaak ook veel steun en liefde van
anderen in hun eigen omgeving ondervinden. Dan blijft het wel moeilijk, maar dan is
dat cont act er t och ook.
B Uw vrouw en de zorg van anderen voor ziek en, geven u weer nieuw e m oed?
G Nou, m oed is m isschien niet het goede woord. Het is m eer kracht om w eer door t e
gaan.
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I

n dit gespreksfragm ent blij ft de bezoeker in zij n react ies
dicht bij de opm erkingen van het gem eent elid. Af en t oe
vat B in een enkele zin sam en wat hij heeft gehoord.
Daarbij probeert hij ook het gevoel van G op t e pakken. G
voelt zich daardoor begrepen en gekend.
Als de sam envat t ing van B niet helem aal klopt m et wat G
bedoelt, corrigeert G dat.
Verder st elt
B enkele eenvoudige vragen
uitnodigen om verder te spreken.

die

G

Na deze gespreksfase kan B ook wat m eer van zichzelf
gaan inbrengen. Bij voorbeeld door iet s t e vertellen over
veranderingen in zij n eigen geloof, over zij n eigen vragen
en twijfels, over wat hem houvast en kracht geeft.
Zo kan het gesprek t ot een wederzij dse ont m oet ing
worden.

Luisteroefening

H

oud in groepj es van t wee een gesprek ( niet langer dan
tien m inut en) over één van de volgende t hem a s:

Wat heeft je de afgelopen tijd sterk beziggehouden?
Hoe beleef j e
gemeentelid?

het

op

bezoek

gaan

bij

een

ziek

Zelf een onderwerp kiezen kan nat uurlij k ook. De
bedoeling is dat in dit gesprek één van beiden vert elt en
dat de ander act ief luist ert ( sam envat t en, invoelen,
doorvragen). Bespreek daarna met elkaar hoe het ging.
Als er tijd over is wissel dan van rol.
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