
 

 

 

Verslag (contact)ambtsdragersbijeenkomst 8 september 2015 
te Goes 

 
Thema ‘Hulpverlening, Psyche en Pastoraat’ 
Spreker: de heer A. Molenaar uit Woudenberg 
Organisatie namens St. Hulpverlening PS Zuid: de heer K. J. Nipius (kjnipius@gmail.com) 
 
De opening wordt gedaan door ds. R.A.M. Visser, voorzitter van de stichting. Na Schriftlezen en gebed, 
benadrukt hij om in onze contacten altijd de Bijbelse lijn te laten doorklinken. Zonder wedergeboorte zijn 
we geestelijk dood. Zonder liefde zijn we een klinkend metaal gelijk. Zonder bewogenheid kunnen we ons 
ambtelijk werk doen. En zonder deskundigheid kunnen we ons beroep niet uitoefenen. Hij spreekt zijn 
wens uit dat we een mooie avond mogen hebben, waarbij ook ruimte is voor onze vragen. 
 
Daarna krijgt de heer Molenaar het woord. 
 
De jaarlijkse (contact)ambtsdragersbijeenkomst gaat deze keer over 'Hulpverlening, psyche en pastoraat'. 
De bijeenkomst is bedoeld om met elkaar in gesprek te zijn over deze thema’s. Vanuit de professionele 
hulpverlening wordt gesproken over wat pastoraat en hulpverlening verbindt. De persoon (de psyche) van 
het gemeentelid verbindt ons. We staan een gemeentelid bij, maar elk op een andere manier. Hoe gaat 
dat samen? 
 
De grenzen van pastoraat en hulpverlening worden aan de hand van enkele voorbeelden naar voren 
gebracht. Duidelijkheid is lastig te geven, want bepaalde begrippen en termen hebben meerdere 
interpretaties. 
 
Als er problemen spelen, moet er iets ondernomen worden om de oorzaken in beeld te krijgen en om de 
problemen op te lossen. Hoe veel ruimte mag en kan er dan zijn voor verandering? Hoe vast kan de 
problematiek zitten? Hoe is het met onze taligheid: zijn we in staat om elkaars taal te spreken, te horen 
en te begrijpen? 
 
Hoe beïnvloeden de problematiek en het geloof ons denken, willen en voelen? Welke beelden klinken 
daar in door? Hoe geeft geloof houvast? Hoe om te gaan met onzekerheid in geloof? Zijn er richtlijnen 
voor omgaan met de gemeenteleden met psychiatrische problematiek? 
 
Na de pauze wordt op enkele thema’s doorgevraagd. Er zijn ook mooie voorbeelden van grote problemen 
binnen een huwelijk, die onder de ambtelijke zorg mochten worden opgelost. Daarin mogen we zien dat 
de Heere ambtelijk werk wil zegenen. 
 
Op verzoek van de heer Nipius, sluit de heer Molenaar de bijeenkomst. Dit nadat de spreker is bedankt 
door de voorzitter van de stichting, ds. R.A.M. Visser. 
 
We waren aanwezig met 65 personen. 

 


