
Wijkteams

Samen werken in de
gemeente

Uitgangspunten

In de Bijbel wordt over de gemeente geschreven in allerlei 
beelden die verschillende aspecten aangeven. Deze
beelden zou je kunnen zien als de facet ten van een
diamant . Afhankelij k hoe je er naar kijkt vallen steeds
weer andere dingen op. Een van die facetten is het beeld
van de gemeente als een geestelijk huis, gemaakt van
levende stenen (zie 1 Korint iërs 3 vers 16; en verder
Efeziërs 2 vers 21 en 1 Petrus 2 vers 5). Ieder lid heeft als 
levende steen een plaats tussen de andere stenen. De
liefde is de specie die de stenen aan elkaar verbindt .
Iedere steen draagt dus bij aan de funct ie van het hele
huis. De apostel Paulus schrij ft in bovengenoemde tekst :
... en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de 

bouw van een geestelij ke tempel. 

Om de onderlinge liefde meer gestalte te geven en het
pastorale en diaconale werk in onze gemeente beter te
kunnen coördineren en st imuleren, heeft de kerkenraad
besloten tot het opzet ten van z.g. wijkteams. De laatste
jaren is gebleken, dat het voor de wijkouderlingen een te
zware taak is om de hun toevert rouwde leden naar
behoren pastoraal te (bege-) leiden. Daarom werd de
noodzaak gezien de hulp in te roepen van
niet -ambtsdragers om met hen zorg te dragen voor het
pastoraat en het diaconaat. 

Belangrijker dan deze nood is, dat vele gegevens in het
Nieuwe Testament erop wijzen, dat het omzien naar elkaar 
een opdracht is van álle leden van de gemeente. Twee
passages mogen voldoende zijn om dit te onderbouwen.
In Colossenzen 3 vers 16 wordt de gemeente opgeroepen
elkaar in alle wijsheid te leren en terecht te wijzen. En in 1 
Petrus 4 vers 10 staat : Laat ieder van u de gave die hij
van God gekregen heeft , gebruiken om de anderen
daarmee te helpen . 
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Doel 

Het bevorderen van de groei van het geloof van de leden 
van onze gemeente.

Het verlenen van de nodige pastorale en diaconale zorg,
die niet (meer) alleen een taak is van predikant(en) en
kerkenraad; hierbij krijgen alle leden in de wijk voldoende
aandacht , zodat niemand onevenredig veel bezoek
ontvangt en niemand het gevoel zal hebben uit het
gezichtsveld verdwenen te zijn.

In een wijkteam dragen de wijkouderling( -en) en
wijkdiaken de verantwoordelijkheid voor het pastoraat en
diaconaat in hun wijk. Zij hebben behalve een eigen
bezoektaak ook een coördinerende en begeleidende taak
naar de andere wijkteamleden.

Visie

Taken van ambtsdragers en gemeenteleden mag je niet
tegen elkaar uitspelen. Dus beoordelingen als belangrijk
en m inder belangrijk zijn niet op hun plaats, als we de
pastorale en diaconale taken van ambtsdragers en
gemeenteleden met elkaar vergelij ken. De gemeente is de 
gemeenschap der heiligen, waarin men het leven met al
zijn vreugden en zorgen in geloof deelt . Dat brengt tot blij 
zijn met de blijden en wenen m et de wenenden . De zorg
die de gemeenteleden aan elkaar geven, is fundamenteel.
Niet m inder belangrijk is de taak van ambtsdragers: die
hebben te zorgen, dat de pastorale en diaconale zorg
gegeven wordt . Door zelf voor hun deel bij gemeenteleden 
te zijn, maar ook door gemeenteleden te st imuleren tot
hún diaconale en pastorale zorg aan de andere leden.
Am btsdragers zijn er zo om de heiligen toe te rusten voor 
het werk in zijn dienst . Zo wordt het lichaam van Christus
opgebouwd (Efeziërs 4 vers 12) .

Een bezoek van een wijkteamlid is dus niet m inder dan
een gesprek met een ouderling en een bezoek van de
predikant is niet gewicht iger dan een bezoek van de
diaken. We dienen voor ogen te houden en te leren, dat
wij broeders en zusters van elkaar zijn, één in geloof. En
ook, dat alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen (1 
Korint iërs 12 vers 25) . Daarbij is geen sprake van meer
of m inder , al draagt niet iedereen een ambtelij ke
verantwoordelijkheid .
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Opzet, taken, werkwijze

Elk wijkteam bestaat uit: 

predikant

wijkouderling(en)

wijkdiaken(en)

leden van de zusterkring

pastorale bezoekers

vertegenwoordiger(s) jongerenpastoraat 

vertegenwoordiger(s) ouderenpastoraat

notulist (e)

De wijkouderlingen zijn verantwoordelijk voor de
begeleiding en toerust ing van de wijkteam leden. Tevens
zullen zij in overleg met hen de adressen in de wijk
zodanig verdelen, dat ieder lid in de wijk de bij hem/ haar
passende zorg en aandacht ontvangt. I n de regel betekent 
dit , dat de wijkouderlingen zich in eerste instant ie op die
gezinnen/ alleenstaanden zullen richten waar bijzondere
zorgen, moeiten of problemen zijn. Daarnaast is het
wenselij k, dat de wijkouderlingen zoveel als mogelijk is
contact onderhouden met alle leden in de wijk. Het aantal
vaste adressen van elke wijkouderling zal niet m eer dan
20 bedragen.

De wijkdiaken is verantwoordelijk voor de diaconale zorg 
aan de leden in de wijk. Diakenen hebben oog en hart
voor de noden en moeiten van onderscheiden aard
(bevest igingsformulier) en zoeken naar de juiste
mogelijkheden om op het juiste moment de juiste hulp en
zorg te bieden. Daarbij kunnen zij de hulp inroepen van de 
wijkteamleden. De wijkdiaken t reedt op als coördinator
van het wijkteam. Hij vormt het aanspreekpunt voor het
wijkteam.

De predikant heeft zijn eigen taak als herder en leraar
van de gemeente. I n het wijkteam zal hij niet een aantal
pastorale eenheden voor zijn rekening nemen (zoals de
wijkouderlingen en de wijkteamleden) maar actief inspelen 
op wat in het wijkteamoverleg naar voren komt.

De overige w ijkteam leden worden door de kerkenraad
aangesteld om samen m et de ouderlingen en diakenen
zorg te dragen voor het pastorale en diaconale werk. Zij
zijn belijdend lid van onze gemeente, kerkelij k meelevend
en stellen zich act ief op binnen het leven van de
gemeente. Belangrij k is, dat zij een open oor hebben voor
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de mensen die zij bezoeken, goed kunnen luisteren en op
het juiste moment de juiste dingen kunnen zeggen. Al
naar gelang ieders gaven en mogelij kheden wordt
gezamenlijk het pastorale en diaconale werk verdeeld,
waarbij de wijkouderlingen en wijkdiaken de
verantwoordelijkheid dragen.

Om hen niet te veel te belasten, zal ieder niet meer dan
10 adressen onder zijn/ haar hoede krijgen. Van hen m ag
verwacht worden, dat zij de hun toevert rouwde leden
bezoeken, zo vaak zij nodig achten. Daarbij schromen zij
niet in hun houding en gesprekken het evangelie te laten
klinken; bijbellezing en gebed kunnen daar een onderdeel
van vormen. Gezien de vertrouwelij kheid van hun taak
wordt van hen de zwijgplicht gevraagd ter bescherming
van henzelf en van degenen met wie zij contact hebben.
Elk wijkteamlid wordt benoemd voor een periode van
hoogstens 4 jaar.

De vertegenw oordiger van het jeugdpastoraa t geeft
relevante informat ie vanuit het wij kteam door aan de
leden van het jeugdpastoraat en omgekeerd.

De vertegenw oordiger ouderenpastoraat heeft in het
wijkteam een plaats die vergelij kbaar is m et die van de
vertegenwoordiger van het jeugdpastoraat.

Overleg

Om het werk in de wijk goed te laten verlopen is overleg
nodig. Daarom komt elk wijkteam eens per 2 maanden bij
elkaar voor overleg. Dit overleg staat onder leiding van de
wijkouderling(-en) of de wijkpredikant.

Om zorgvuldig met de beschikbare t ijd om te gaan,
verdient het aanbeveling het wijkteam -overleg niet langer
dan 2 uur te laten duren.

Een doorsnee wijkteamvergadering zou er als volgt uit
kunnen zien:

1. Opening d.m.v. schriftlezing en gebed.

2. Inventarisatie van de in de afgelopen periode
afgelegde bezoeken d.m.v. een schriftelij ke rapportage
(bezoeklij st je) van alle wijkteamleden. Mocht een
wijkteam lid onverhoopt verhinderd zijn de vergadering bij
te wonen dient hij / zij de afgelegde bezoeken aan de
coördinator van het wijkteam door te geven. Zodoende
blij ft een totaalbeeld van de afgelopen bezoeken
gewaarborgd.

3. Bespreking van de bijzonderheden / moeilij kheden in
de wijk.
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4. Planning van de bezoeken in de komende periode.                                            
De wijkcoördinator kan eventueel hiervoor een voorzet
geven.

5. Sluiting door één van de wijkteamleden.

Tenslot te: om zorgvuldig met de beschikbare t ijd om te
gaan, verdient het aanbeveling elk pastoraal of diaconaal
bezoek niet langer dan 1 uur te laten duren. Dit laatste
biedt de mogelijkheid om per dagdeel meerdere bezoeken
af te leggen. Het is in de regel beter 3 gesprekken van 1
uur te hebben dan 1 van 3 uur.

Toerusting

De wijkteam leden zullen vanuit de kerkenraad toerust ing
tot hun taak aangeboden krijgen, opdat zij duidelijk zicht
kr ijgen op de bedoeling van het pastoraat en diaconaat ,
hun taak en persoonlijke mogelijkheden en beperkingen
én opdat zij m et blijdschap en toewijding hun taak kunnen 
doen.

Bijlagen

4-1  Agenda wijkteamvergadering (concept)

4-2  Samen werken in de gemeente van Jezus Christus

4-3  Evaluatievragen wijkteams (concept)
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