
 

Nieuwsbrief 2, 3 februari 2022, Zeist. 

 

 

OMEGA vrienden 

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief in het kader van het project OMEGA, 
een boost voor het ouderenpastoraat in de gemeente van Christus. Velen hebben 
OMEGA gevonden, zoals u. Wat zijn de ontwikkelingen?  

Instructie en advies 

U kunt zelfstandig aan het werk met dit materiaal. Als u materiaal nodig hebt, kunt u dit 
via de website aanvragen. De ervaring leert dat, zeker bij de start, begeleiding 
belangrijk kan zijn. Het verdient aanbeveling om samen met een kleine commissie 
plaatselijke initiatieven uit te werken. Indien nodig is samenwerking met een andere 
kerk of gemeente zinvol. Om u op weg te helpen overweeg ik om in maart een 
instructieavond te beleggen in Zeist of elders. Let op de berichtgeving.  

OMGEA in de regio 

Wanneer er een plaatselijk initiatief is en er wordt daadwerkelijk iets georganiseerd, is 
er ruimte op de website voor een eigen pagina. Zo heeft Kerkrade een eigen pagina. 
Het is mooi als anderen deze ruimte ook benutten. 

Ontwikkeling 

Op de site wordt begin februari een aantal documenten toegevoegd. Er wordt gewerkt 
aan (1) een rubriek over rouwverwerking, ‘Verdriet en meer’. Bij de Bijbelstudies is (2) 
een map ‘Ouderverlangen’ toegevoegd, geschreven door collega voorgangers. Doel van 
deze overwegingen is je kinderen of kleinkinderen te bereiken met betrekking tot jouw 
en hun geloof en in gesprek met hen te komen. Met het oog op verdieping in de 
pastorale gesprekken wordt (3) een serie ‘Pastorale brieven’ toegevoegd. Elke brief gaat 
in op een typische vraagstelling. 

Maillijst 

• U ontvangt deze mail, omdat u op mijn maillijst staat. Stelt u dit niet op prijs, laat 
mij dat even weten door deze mail te beantwoorden.  

• Zijn er anderen die deze berichten zouden moeten ontvangen? Stuur de mail 
door of geef mij hun mailadres door? 

Contactgegevens 

Ds. Fré van Roest 
Landlust 5 
3704 VR Zeist 
0638122955 
info@omegavoorouderen.nl 
https://www.omegavoorouderen.nl 

 


