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Opdracht: het verlenen van pastorale zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en hun
naasten.
Deze opdracht hebben we de afgelopen jaren als volgt ingevuld:
Individuele pastorale zorg:
in situaties van ernstige ziekte en overlijden, wordt met enige regelmaat contact met ons
opgenomen met de vraag om pastorale begeleiding. De pastoraal werker of een van onze leden gaat
dan op huisbezoek; soms leidt dit in geval van overlijden tot het voorgaan in een afscheidsviering.
M.n. bij de Stichting Philadelphia Amsterdam, waarmee wij uitstekende contacten onderhouden, is
onze commissie bekend en doet men een beroep op ons.
Bijbelkring De Mee-Praters:
dit is een maandelijkse MEE-PRAATgroep die 8 jaar geleden op verzoek van de bewoners van de
locatie Anfieldroad van Philadelphia Amsterdam is gestart. Aantal deelnemers varieert tussen de 10
en 14 bewoners. De gesprekken cirkelen rond thema’s: liefde, delen, verdriet, troost, zingen en
bidden, Bijbelverhalen vertellen; nabijheid en pastoraat. Van groot belang is het persoonlijke contact
waaruit vertrouwen voortkomt.
Philakoor:
Dit koor repeteert 2 wekelijks en bestaat uit plm. 60 leden, allen met een verstandelijke beperking.
Zij werken jaarlijks mee aan een aantal kerkdiensten in Amsterdam. Vanuit onze commissie houden
wij het contact met de begeleiders van het koor. Als zij knelsituaties signaleren nemen zij contact op
met onze pastoraal werker.
HJ Smitband
Dit is een muziekgroep die al 40 jaar wekelijks repeteert en jaarlijks een aantal keren meewerkt aan
een kerkdienst. Zij repeteren in kerkgebouw De Bron, Amsterdam Watergraafsmeer. Ook met hun
begeleiders is er uitstekend contact. In oktober 2018 hebben wij een feestelijke bijeenkomst

georganiseerd i.v.m. het feit dat de pianist 25 jaar en de dirigent 20 jaar aan deze band geheel
belangeloos, betrokken zijn.
Kerkdiensten
Wij streven ernaar om jaarlijks een aantal zogenaamde aangepaste kerkdiensten te organiseren voor
en door mensen met een verstandelijke beperking, maar wel ingebed in de reguliere erediensten.
Een aantal wijkgemeenten in Amsterdam noord (Bethelkerk en Nieuwendam) werken hieraan mee.
Bovengenoemd koor en band zijn er dan altijd bij betrokken.
Als Commissie organiseren wij eveneens een aantal diensten die worden geleid door de pastoraal
werker:
PalmPasen:
een maaltijd en informele bijeenkomst
Najaarsdienst: aangepaste dienst in De Bron, Amsterdam Watergraafsmeer
Kerstviering op 4 adventszondag in De Bron. Deze dienst is een fenomeen; de pastoraal werker
schrijft een kerstmusical die wordt opgevoerd door en voor mensen met een verstandelijke
beperking en m.m.v. een groot aantal vrijwilligers. Kerkgemeenschap De Bron faciliteert deze
diensten en de samenwerking met hen is uitstekend. Een groot aantal bezoekers komt naar deze
kerstviering. (zie bijgevoegde DVD).
PR
We beheren een geheel vernieuwde website. Zie www.pastoraatverstandelijkbeperkten.nl en een
eigen Facebookpagina. Rond de div. kerkdiensten wordt een digitale Nieuwsbrief rondgestuurd een
kerkelijke instanties in en rond Amsterdam en aan belangstellenden.

