
 

 

Nieuwsbrief 5 1 mei 2022, Zeist. 

 

Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief in het kader van het project OMEGA, een boost 

voor het ouderenpastoraat in de gemeente van Christus. U hebt OMEGA 

gevonden. Reacties zijn positief. Uw tips zijn meer dan welkom. 

Idee 

• Iemand deed de suggestie om OMEGA te organiseren in een huiskamer. Dat is 

een goed idee. In een kleine gemeente of bij een klein aantal deelnemers is het 

aan te bevelen om een programma te maken in de sfeer van thuis. Met bijv. vier 

deelnemers is een zinvolle samenkomst te organiseren. Iets lekkers bij de koffie. 

Een ontmoeting tijdens de lunch, aansluitend of vooraf. Goed idee. 

Info- en instructieavond zeer geslaagd 

• Dinsdag 5 april was er een OMEGA info- en instructieavond in Zeist. Met meer 

dan twintig betrokkenen uit negen gemeenten van Veendam tot Kerkrade waren 

wij bij elkaar. Deelnemers waren enthousiast. Aanwezigen willen OMEGA 

promoten in eigen omgeving. Instructie in de regio verkort de afstand en brengt 

sneller bij het doel. Mooi om te zien dat dit concept over de kerkmuren heen 

herkend wordt. Door passende aanpassingen is het materiaal geschikt te maken 

voor een brede doelgroep. 

Handleiding 

• De handleiding is aangepast. Dit was nodig omdat de praktijk hierom vraagt. Er 

zijn nieuwe materialen toegevoegd. In ontmoeting ontstaan nieuwe ideeën over 

het gebruik. Vandaar. 

Nieuwe lessen 

• Gaandeweg worden nieuwe onderwerpen aangereikt. Een les over accepteren en 

loslaten. Ik denk na over de gevolgen van het overlijden van dierbaren. Inleveren 

bij het ouder worden heeft iets van ‘de gordel van Petrus’. U kunt nieuwe lessen 

tegemoet zien. 

Vragen 

• Stelt u de brief niet op prijs. Stuur mij dan een mail. Ik zal uw naam verwijderen. 

• Hebt u behoefte aan plaatselijke uitleg en instructie? Laat het mij weten. 

Contactgegevens 

Ds. Fré van Roest (predikant voor ouderen te Zeist) 
Landlust 5 
3704 VR Zeist 
0638122955 
info@omegavoorouderen.nl 
https://www.omegavoorouderen.nl 
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