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Nieuwe opzet van het pastoraat m.i.v. 1 september 2018
Zoals u waarschijnlijk gehoord of gelezen hebt, heeft de kerkenraad op voorstel van de
Werkgroep Pastoraat besloten de pastorale structuur in onze gemeente te wijzigen.
In deze brief geven wij u de hoofdzaken van de nieuwe manier van werken aan.
Meer bijzonderheden vindt op de website van onze gemeente, of via een van de
telefoonnummers hieronder.
1. Hebt u pastorale aandacht nodig? Bel even op.
Nu wij nog twee predikanten in deeltijd (80%) hebben, is het niet meer mogelijk dat u
“automatisch” bezoek krijgt van een predikant. Hebt u pastorale aandacht nodig, bel dan
uw ouderling of uw wijkpredikant, en dan wordt een afspraak snel gemaakt.
2. Weet u dat iemand anders aandacht nodig heeft? Geef die aandacht of bel even op.
Niet altijd is het nodig dat er een ouderling of een predikant op bezoek komt. Het is ook
fijn als gemeenteleden aandacht aan elkaar besteden en van elkaar weten of het goed
gaat. Als het niet goed gaat, kunt u altijd iemand bellen, (in overleg) ook voor een ander.
3. De wijkindeling is veranderd
We gaan van 3 secties naar 2 wijken: Noord en Zuid. De nieuwe indeling gaat naar
postcode, met de Berkel als grens. De indeling naar leeftijdsgroep wordt los gelaten.

Woont u in postcodegebied 7201, 7202, 7203 of 7205 dan valt u onder wijk Noord.
Ook leden in de buitengebieden (o.a. Tonden, Empe, Eefde) vallen onder wijk Noord.
Predikant in wijk Noord is ds. Ronald Heins, tel. 471296.
Ouderlingen in wijk Noord zijn: dhr. Enne de Boer, tel. 519710
dhr. Maarten Bronder, tel. 511869
dhr. Dolf Ponger, tel. 515796

Woont u in postcodegebied 7204, 7206, 7207, 7231 of 7232 dan valt u onder wijk Zuid.
Predikant in wijk Zuid is ds. Irma Pijpers, tel. 785490.
Ouderlingen in wijk Zuid zijn: mw. Dinie Meijer, tel. 575712
dhr. Bert Hilhorst, tel. 510993
De woonzorgvoorzieningen Polbeek, De IJssel, Het Bornhof, St. Elisabeth en de Lunette,
blijven het werkterrein van kerkelijk werker Rini Bekkers.
Verder
• Veel informatie kunt u vinden op de website (zie beneden)
• Voor vragen kunt u terecht bij uw ouderling of bij Rini Bekkers
Namens de Werkgroep Pastoraat
PG Zutphen
http://protestantsegemeentezutphen.protestantsekerk.net/hervorming_pastoraat

