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Een belangrijk onderdeel van het diaconaal beleid zijn de activiteiten van de 

werkgroep VOB. In maart 2017 is deze werkgroep opgericht.  

Het doel van VOB is om met vrijwilligers oudere parochianen (verder deelnemers 

genoemd) te bezoeken, die zelf niet meer altijd de mogelijkheid hebben erop uit te 

gaan, maar nog wel zelfstandig te wonen. Ze zijn meer aan huis gebonden en 

hebben behoefte aan een regelmatig contactmoment. De intentie is dat de vrijwilliger, 

namens de kerk en het geloof, de deelnemer bezoekt. 

Op dit moment is een tiental vrijwilligers actief en zij bezoeken gemiddeld 20 

deelnemers. De meeste vrijwilligers gaan bij de deelnemer 1 x per 3 weken voor een 

gesprek en een kopje thee op bezoek. Andere activiteiten kunnen ook plaats vinden 

b.v. spelen van een kaartspel, meenemen naar een viering in de kerk of het maken 

van een wandeling. 

Als de deelnemer behoefte heeft aan een gesprek met pastoor Lebrun, dan wordt de 

pastoor daarvan op de hoogte gebracht. 

 

De activiteit “Met de deelnemers op pad” is in 2019 opgepakt. Met alle vrijwilligers en 

deelnemers lunchten we bij het Cultureel eetcafé, georganiseerd door de Vrouwen 

van nu, op Abdijhof Mariënkroon. 

 

De werkgroep komt 4 x per jaar bij elkaar om elkaar impulsen te geven voor de 

bezoekjes en nieuwe deelnemers en vrijwilligers voor te stellen. Ook worden 

doelgroep gasten uitgenodigd. Denk daarbij aan De Zonnebloem, KBO, en de 

Vincentiusvereniging, Met elkaar van Contour de Twern. Er is toerusting op het 

gebied van b.v. doofheid en rouwverwerking. Om de vrijwilligers onderling te blijven 

stimuleren verschijnt er vier keer per jaar een nieuwsbrief VOB. 

 

Werven van deelnemers is een lastig proces. Oudere parochianen geven niet zo 

gauw zelf aan dat ze behoefte hebben aan een regelmatig gesprek met een 

vrijwilliger van de kerk. Dus we geven onze ogen goed de kost en houden onze oren 

gespitst. 

 

In de Coronatijd bezochten we 60 parochianen, die thuis moesten blijven of een 

partner hadden verloren. Met een “deurpraatje” boden de vrijwilligers de deelnemers 

een tasje aan met daarin een bemoedigende tekst van pastoor Lebrun en een 

theeattentie. Mogelijk dat we door deze actie meer deelnemers mogen begroeten. 

 

De leiding van VOB valt onder de verantwoordelijkheid van de bestuursleden met de 

portefeuille diaconie 

 

Opgave kan altijd gebeuren via het secretariaat, zowel voor deelnemer als 

vrijwilliger 


