Veel gestelde vragen
Waarover kunt u in gesprek gaan?
Over alle zaken die te maken hebben
met de gebrokenheid en moeiten van het leven, zoals pijn,
verdriet, boosheid, machteloosheid, onzekerheid.
Wat kunt u ervan verwachten?
Iemand die naar u luistert en probeert u te begrijpen en accepteert zoals u bent.
Hoe komt u met ze in contact?
Via een ambstdrager of predikant die vervolgens contact opneemt met de
coördinatrice, die op haar beurt een vertrouwenspersoon inschakelt.
Hoe gaat een eerste gesprek?
De vertrouwenspersoon neemt contact met u op om een afspraak met u te maken.
Waarom kan ik namen van de vertrouwenspersonen nergens lezen?
Omdat de vertrouwenspersonen de woorden ‘vertrouwen’ en ‘geheimhouding’ erg
belangrijk vinden.
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Bezoek voor meer informatie de website
van Hervormde Gemeente Rijssen:
www.hervormdrijssen.nl/aanvullend-pastoraat

VERTROUWENSPERSONEN
willen voor u een veilige plek zijn in moeite en verdriet ...
... en zijn een welkome aanvulling op het pastoraat

HERVORMDE GEMEENTE
RIJSSEN
www.hervormdrijssen.nl

Als het even niet meer gaat
Soms heb je iemand nodig die een stukje met je oploopt ...
•

Als het even niet meer gaat

•

Als je behoefte hebt je verhaal te doen aan iemand die je vertrouwen kunt

•

Als je iemand nodig hebt die naar je luistert en niet veroordeelt

•

Als je iemand zoekt die samen met je bidt als je dat wilt

In onze Hervormde Gemeente heb je daarvoor ouderlingen en bezoekbroeders
en bezoekzusters. Hun namen zijn te vinden op de website van onze kerk:
www.hervormdrijssen.nl.
Sinds enige tijd wordt het bezoekwerk ondersteund door

Een vertrouwenspersoon schrijf
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t ...

waar je veel aan denkt, of waar je

al (heel) lang
bezig houden! Je kunt je alleen voe
len en graag je
verhaal eens tegen iemand in vert
rouwen willen vertellen. Na een
twee-jarige cursus
ben ik begonnen als vertrouwensp
ersoon. Als vertrouwenspersoon
vind ik het dan
ook fijn om naar iemand te luisteren
. Zodat er soms moeilijke dingen
of gedachten
uitgesproken kunnen worden. Het
delen van iemands zorgen en prob
lemen kan
helpen om te helen. Ik vind het fijn
om mee te mogen denken, soms
een stukje mee
te voelen en bewogen te zijn met
de ander. Ik leer ook van de ander,
samen stil
worden en zoeken naar de aanwez
igheid van de Heere God. Het is
niet zo dat de
omstandigheden altijd veranderen,
maar onze Hemelse Vader wil late
n zien dat Hij
dichtbij ons wil zijn in onze omstand
igheden. Gemeente-zijn, dat ben
je met elkaar, ik
vind het mooi om even een poosje
‘mee te lopen’ op zijn of haar leve
nsweg.
verdriet van hebt. Het kan je zo

vertrouwenspersonen, jongere en oudere gemeenteleden die belijdend lid
zijn.
Zij hebben daarvoor gedurende enkele jaren een opleiding gevolgd. Zij hebben
aan de kerkenraad een belofte van geheimhouding afgelegd.
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Ineke Kleinjan, de maker van de tekeningen, geeft hieraan de betekenis van:
Twee handen
Twee handen
Vasthouden
Zorg voor de ander
Ontferming
Twee handen, een hand pakt vast, draagt als het ware de andere hand. Deze hand laat ‘kracht’
zien: ik help je, kom maar… Je hoeft het niet alleen te doen. De andere hand is ontspannen,
vermoeid misschien, laat wel zien dat hij/zij hulp aanneemt. De hand is niet krampachtig,
gespannen.

Twee handen in het kruis
Een toestekende hand van boven
Een om hulp roepende hand van onder
Het kruis daaromheen / er achter
De bovenste is de toegestoken hand, van God naar jou. De onderste hand is van iemand die
God nodig heeft, hulp nodig heeft. Het kruis laat zien dat je bij God mag komen door Jezus.
Het laat ook zien dat God wil helpen in moeilijkheden. De hand kan ook van een ander zijn,
iemand die God op jouw weg plaatst om je tot steun / hulp te zijn. Je hoeft het niet alleen te
doen.
Je moet wel de aangereikte hand aannemen van God, van de ander.
Bij de tekening heb ik het kruis zwart / donker ingekleurd. Hier wordt de tekening sprekender
van, Donker, zwart, staat voor het lijden van Jezus voor jou. Je kunt de link ook weer leggen
naar donkere momenten in het leven. Het kruis is er omheen, en ook weer op de achtergrond
als het ware. Zo is God er ook altijd bij in het leven.

