
 

 

Nieuwsbrief 8, 12 september 2022, Zeist. 

 

Voor u ligt de achtste nieuwsbrief 2022 in het kader van het project OMEGA, 

een boost voor het ouderenpastoraat in de gemeente van Christus.  

Een bijzonder vorm van pastoraat aan ouderen. 

• Ik denk dat er op het terrein van het pastoraat aan ouderen heel veel goeds 

gebeurt in allerlei kerken en gemeenten.  Predikanten, ouderlingen, 

bezoekdames en – heren besteden vele uren aan hen die op leeftijd zijn 

gekomen. In de protestantse traditie hoort het pastorale bezoek erbij. 

• In 2022 zijn de vragen van onze ouderen niet minder dan voorheen, maar wel 

anders.  Het zijn ook andere vragen, die vroeger niet zo speelden, maar in de 

moderne tijd wel. 

• Betrokken vrijwilligers staan voor de taak om in hun ontmoetingen met senioren 

hieraan aandacht te geven en hen te helpen antwoorden te vinden op de vele 

vragen.  

• OMEGA is geen vervanging voor huisbezoeken en contacten één op één. 

OMEGA-ontmoetingen willen een intensivering teweeg brengen. OMEGA wil 

netwerken vormen en relaties leggen/versterken. 

Wij willen u helpen OMEGA te gebruiken 

• Op DV dinsdag 27 september (over twee weken dus !) is er een infoavond. Waar 

staat OMEGA voor? Wilt u met OMEGA aan de slag? Hoe organiseer ik dat? Het 

is goed om de opzet, de achtergrond en de doelstelling van OMEGA te kennen. 

Uitleg is daarbij niet overbodig. 

• U bent welkom vanaf half acht in de wijkzaal van de Sionskerk, Jacob Catslaan 

73, 3705 BP Zeist (ingang Oude Arnhemseweg). Hieraan zijn geen kosten 

verbonden. Wel even uw naam en het aantal persoenen opgeven door te 

reageren op deze mail. 

• Is de afstand te groot, dan komen wij naar u toe (in overleg). 

Materialen en afmelden. 

• Kijk voor alle materialen op de site. Liever geen nieuwsbrief meer? Geef dat 

door. 

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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