Werkverslag 2017 – Esther de Vegt
Ruim vijf maanden ben ik nu aan het werk in de protestantse gemeente in Vries. Een tijd van
ontdekken, verkennen, kennismaken, proberen en tijd verdelen tussen werk en thuis.
Ik kan nu wel zeggen dat ik mijn draai heb gevonden. Het voelt al vertrouwd in Vries. Het
leren kennen van steeds meer mensen draagt daar aan bij, evenals de manier waarop ik
ontvangen ben in de gemeente: een welkom gevoel. Dat begon al bij de bevestigingsdienst
in januari, waarin ik aan de gemeente verbonden werd. Een beter start had ik me niet
kunnen wensen.
Een ander belangrijk voor mij is de samenwerking met mijn collega Bert. Een samenwerking
die vanaf het begin soepel verloopt en waar ik erg blij mee ben.
Dit is mijn eerste werkverslag, waarin ik uiteenzet welke werkzaamheden ik heb uitgevoerd
in de afgelopen tijd. Zo’n eerste half jaar is nog zoeken geweest naar hoe ik mijn werk het
beste vorm kan geven en hoe ik mijn eigen agenda het beste kan bewaken. Gelukkig krijg ik
daarin vrijheid en tot nu toe lukt het goed om de werkzaamheden binnen de beschikbare
uren uit te voeren.
Dit verslag zal door de korte werkperiode nog niet zo uitgebreid zijn. Ik hoop hiermee een
goed beeld te schetsen van wat ik in Vries allemaal doe. Het is echter niet de bedoeling om
een droge opsomming van werkzaamheden te noemen, maar ook de inhoudelijke kant ervan
te belichten.

Pastoraat
Pastoraat is de hoofdmoot van mijn werk in Vries; iets waar ik heel blij mee ben. Pastoraat
vind ik een essentieel onderdeel van het werken in een kerkelijke gemeente.
De afgelopen maanden hebben vooral in het teken gestaan van kennismaken. Via collega
Bert kreeg ik een lijst met namen van mijn voorganger Jessica Nauta, met namen en
adressen waarvan zij dacht dat extra aandacht geen kwaad zou kunnen. Veel van die mensen
heb ik al bezocht. Bij enkelen heeft dat geleid tot een vervolgafspraak.
Naast deze lijst met namen krijg ik steeds vaker namen door via de pastorale teams van wijk
1 en 4, van mensen die een bezoek op prijs zouden stellen of waarvan een contactpersoon
denkt dat het goed is om op bezoek te gaan. Tot nu toe waren de bezoeken bij de mensen
thuis, naast één gesprek met een gemeentelid in het ziekenhuis in Assen.
Voor een kennismakingsgesprek heb ik tot nu toe steeds de tijd genomen. Het is voor mezelf
nog zoeken naar een soort routine voor de pastorale gesprekken, maar daarvoor is het
wellicht nog te vroeg.
Tussen Pasen en Pinksteren stonden de ontmoetingsbijeenkomsten gepland. Inhoudelijk
daarover meer in het werkverslag van collega Bert.
Deze ontmoetingen waren voor mij een mooie gelegenheid om veel mensen tegelijk te leren
kennen. Die ontmoeting was tweezijdig, omdat de mensen mij ook konden leren kennen.
Ondanks dat ik soms nog namen door elkaar haalde, heb ik nu inderdaad meer mensen leren

kennen. Ik heb gemerkt dat mensen het fijn vinden als ik ze bij naam ken en dat ook laat
blijken. Het was een goede investering in de contacten met de gemeenteleden.
Het werken in het pastoraat was de grootste motivatie voor het volgen van mijn studie. Nu
ik daadwerkelijk aan het werk ben, word ik bevestigd in mijn gevoel dat dit de juiste baan
voor mij is.

Vieren
De afgelopen maanden heb ik een paar keer samen met Bert een viering voorbereid. Ook
was ik betrokken bij de meeste vespers in de 40 dagen-tijd, waarvan ik voor één ook de
inhoud heb verzorgd. Het was voor het eerst dat ik meedeed aan deze cyclus van vespers, ik
ben dat van huis uit niet gewend. Ik heb het al verrijkend ervaren om elke week even een
half uur rust te hebben en tijd met God door te brengen, middenin de drukte van de
werkweek. De paascyclus van Witte Donderdag t/m Paaszondag was voor mij bijzonder om
mee te maken. Aan de ene kant omdat dit de eerste keer was dat ik alle vier de vieringen
actief meemaakte, aan de andere kant omdat ik deze vieringen samen met Bert heb
voorbereid en zelf ook nog twee keer een overdenking mocht houden.
De eerste overdenking was op Witte Donderdag, waarin ik verder geen aandeel had in de
dienst.
Op Goede Vrijdag heb ik de tweede overdenking gehouden en de hele liturgie eromheen
gemaakt. Ik heb zoveel mogelijk rekening geprobeerd te houden met de brede muzieksmaak
van de gemeenteleden, daarom zat er o.a. Bach én Opwekking in. De reacties die ik hoorde
op deze dienst waren overwegend positief, wat voor mijn gevoel bevestigde dat ik goede
keuzes had gemaakt.
De vieringen van Stille Zaterdag en Paaszondag versterkten voor mij het gevoel van
verbondenheid met de gemeente.
Voor het eerst voorgaan in een nieuwe gemeente was spannend. Gelukkig weet ik van
mezelf dat ik rustig blijf tijdens de dienst. Ik vind het voorgaan in vieringen leuk en een
onderdeel van het werk wat goed aansluit bij het pastoraat.
Inmiddels is ook de procedure in gang gezet voor het aanvragen van een preekconsent, wat
mij de gelegenheid geeft om vaker op zondagochtend voor te gaan. Een mooi onderdeel van
mijn werk!

Uitvaarten
Ik heb nog geen overlijden meegemaakt in ‘mijn’ wijken en ook nog geen uitvaart hoeven
begeleiden. Wel ben ik een keer mee geweest met Bert naar een familiegesprek na een
overlijden en heb de plechtigheid bij de crematie meegemaakt. Het was voor mij goed om te
zien hoe zo’n gesprek kan gaan en daarna de verwerking ervan. Al zal ik mijn eigen vorm
hierin moeten vinden en dat zal ik in de praktijk moeten leren.

Jeugd
In overleg met Bert heb ik de ondersteuning van het jeugdwerk op me genomen. Ik vind het
belangrijk dat kinderen en jongeren een plek krijgen in de kerk die bij ze past. Tot nu toe
heeft dit vorm gekregen in het bijwonen van de vergaderingen van de Kindernevendienst,
het meedenken in het 40 dagen-tijd project. Hieruit voortvloeiend de organisatie en
uitvoering van de kinderpaaswake op Stille Zaterdag. Dit heeft voor positieve reacties
gezorgd en lijkt mij voor herhaling vatbaar. Het was een mooie manier om de kinderen meer
bij het paasverhaal en de hele cyclus te betrekken.
Op de planning staat een kennismaking met de jongste tieners en een verkenning van
eventuele samenwerking met de kerkelijke gemeente in Zuidlaren.
Andere werkzaamheden rond jeugd:
- Uitleg Palmpasen bij de jaarlijkse Palmpasenoptocht, georganiseerd door Volksvermaken
Vries
- Cursusdag ‘OMdenken in het jeugdwerk’ op de Wittenberg in Zeist
- Cursusmiddag ‘Creatief met Kerk’ in Ruinerwold
- EO-Jongerendag met kinderen uit groep 7 en 8
Terugkijkend op het laatste half jaar komt er één woord in me op: dankbaarheid.
Dankbaarheid voor het vinden van een werkplek waar ik me goed voel en waar ik kan doen
waar ik voor gestudeerd heb. Dankbaarheid voor een plek waar ik ontzettend welkom
ontvangen ben en waar ik fijn kan werken.
Dankbaarheid aan God dat Vries op mijn pad kwam. Hij is de basis van mijn leven en mijn
werk. Het is goed om daar steeds bij stil te blijven staan. Ik kom steeds weer terug bij die ene
psalm waarmee ik mijn werk in Vries ook begon:
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.
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