Werkgroep PPP

Pastoraat en
Psychische Problematiek
Wat is psychische
problematiek?

I

eder m ens, j ong en oud, kent in zij n of haar leven wel
van die perioden waarin j e het niet m eer ziet zit t en. Je
ziet op t egen een nieuwe dag, j e voelt j e eenzaam , j e
raakt geïsoleerd van j e om geving.Veelal vind j e dan st eun
bij ouders, part ner, fam ilieleden of vrienden en verdwij nen
de verschijnselen gelukkig na verloop van tijd.
Voor een kleine groep m ensen gaan de uit ingen van
eenzaam heid en depressieve gevoelens niet spont aan
over. Zij blijven er als het ware in steken of kennen in hun
omgeving geen mensen met een luisterend oor.
Van psychische problem at iek is sprake wanneer iem and
niet m eer in st aat is op eigen kracht of m et behulp van
personen in de direct e om geving het psychisch evenwicht
te hervinden.

Geloof en psychische
problematiek

G

eloof en psychische problem at iek hebben m et elkaar t e
m aken. De m anier waarop we als christ enen naar de
wereld en naar m ensen kij ken en daar m ee om gaan in
ons doen en denken, wordt mede voor een groot deel door
ons geloof bepaald. Het geloof is im m ers een deel van
j ezelf, van j e zij n .
Wanneer j e het of j ezelf, door welke oorzaak ook, niet
m eer ziet zit t en
Wanneer j e j e eenzaam voelt ,
teleurgest eld bent... Wanneer j e boosheid naar anderen
voelt
Wanneer de vragen en de waarom s zich
opst apelen ... Kort om , wanneer j e psychisch in de knel
raakt , dan kom en ook de vragen en de t wij fels over j e
geloof en over God.
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Je kunt dan in een sit uat ie t erecht kom en, waar j e alleen
niet m eer uit kom t . Dringend hulp is dan nodig. Hulp van
m ensen m et inzicht in en begrip voor j e gewone
m enselij ke problem en. Hulp van m ensen die j e t wij fels
kunnen invoelen. Hulp van m ensen, die j e ook vragen
stellen over (je verhouding tot) God.

Ondersteuningsgroep

V

oor
gem eent eleden
m et
psychische
en
geloofsproblem en wil de werkgroep Pastoraat en
Psychische Problem at iek ( PPP) in de CGK- Leeuwarden iet s
bet ekenen. Naast deskundige leden m aken ook de
(wijk)predikanten deel uit van deze ondersteuningsgroep.
I n gesprekken m et behandelaars ( van bij voorbeeld het
RI AGG) hebben onze predikant en ervaren dat de
geloofsvragen
van
gem eent eleden
m et
psychische
problem en niet of nauwelij ks bespreekbaar zij n. Ook in de
prakt ij k van het past oraat - wat t och anders is dan bij
gewone zieken - hebben de predikanten de behoeft e
gevoeld aan deskundig advies. Hiervoor is de werkgroep
PPP in het leven geroepen.
Als taken ziet de werkgroep PPP voor zichzelf:
de direct e hulpverlening aan gem eent eleden in acut e
gevallen van psychische nood;
de begeleiding en verwij zing van gem eent eleden m et
psychische problem en naar de j uist e hulpverlenende
instanties;
de onderst uening en advisering van het past oraat en
diaconaat bij deze hulpvragende gemeenteleden;
de t oerust ing van gem eent eleden, am bt sdragers en
wijkteamleden voor hun pastorale en diaconale zorg voor
deze hulpvragende gemeenteleden.

Mantelzorg

E

enzaam heid en isolem ent kenm erken veelal de sit uat ie
van m ensen m et psychische problem en. Hun cont act en
beperken zich m eest lal t ot die m et de professionele
hulpverleners en - voor zover aanwezig - m et een kleine
groep van familieleden en vrienden.
De werkgroep PPP wil de diaconale gaven in onze
gem eent e
verder
ont wikkelen
door
een
aant al
gem eent eleden in t e schakelen bij het past oraat aan deze
m edebroeders en - zust ers van de gem eent e. Door
bet rokkenheid t e tonen kan dikwij ls bereikt worden dat de
m edebroeder/ - zust er onderst eund wordt om zij n of haar
problemen aan te kunnen.
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Onder leiding van de werkgroep PPP vorm en m eerdere
gem eent eleden een groep die als een warm e m ant el om
de betreffende m edebroeder of - zust er heen gaan st aan.
Zij zorgen voor wekelij kse cont act en en kunnen een
alarm cent rale zij n wanneer het dreigt m is t e gaan m et de
betrokkene.
Dit gebeurt uit eraard in zorgvuldig overleg m et het
bet reffende gem eent elid. Alle zaken die besproken worden
m et
het
gem eent elid
blij ven
st rikt
binnen
de
vertrouwelijkheid van de betreffende mantelzorggroep.
De hele m ant elzorggroep kom t regelm at ig bij een voor
overleg en toerusting.

Doorverwijzing

I

ndien gewenst wil de werkgroep PPP m eedenken en
adviseren in een gerichte verwij zing naar best aande - zo
mogelijk christelijke - hulpverleningsinstanties.
I n de afgelopen j aren zij n er goede cont act en opgebouwd
m et hulpverlenende christ elij ke instant ies als ELEOS, De
BRES en De DRIEHOEK (zie ook de lijst met adressen).

Privacy

D

uidelij k zal zij n dat het waarborgen van de privacy in
zaken van psychische problem at iek en past orale nood van
groot belang is.
Dit bet ekent dat de bet rokkene zelf t oest em m ing m oet
geven voor de bespreking van diens problem at iek binnen
de werkgroep PPP.
De leden van de werkgroep PPP verklaren nadrukkelij k dat
zij zich zullen houden aan de zwij gplicht over personen en
zaken welke in de werkgroep besproken worden.
De werkgroep PPP funct ioneert uit eindelij k
verant woordelij kheid
van
de
kerkenraad
CGK-Leeuwarden.
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Liever geen bloemen maar bezoek (werkgroep PPP)
Zie de Gemeentegids CGK-Leeuwarden voor contactadres
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