
 

Bijlage 2  Reglement Identiteitsraden 

 
Verbindende schakel tussen Identiteitsraden en kerken. 
 

Identiteitsraden en lokale kerken kunnen verbinding zoeken om over en weer (latente) vraag en 

aanbod bij elkaar te brengen. 

Te denken is bijvoorbeeld aan: 

- Kennisdeling bv. een vraag op gebied van kennis rond dementie en pastorale aandacht en 

prediking. 

- Voor kerken die een groot huisbezoek kennen: een groot huisbezoek voor senioren 

organiseren in een WZU locatie. Voordeel is dat cliënten zo gemakkelijk betrokken blijven.  

- Een catechesegroep of jeugdvereniging laten kennis maken met zorgbehoeftige ouderen. 

Jong en oud van elkaar laten leren d.m.v. thematische gespreksonderwerpen/vragen. 

Materiaal hiervoor is voor handen. 

- Ondersteuning van mantelzorgers op gebied van zingeving. Is er behoefte aan een 

gespreksgroep? Zijn er kerken die op dit gebied al ondersteuning bieden? 

- Mogelijkheid om een stukje in kerkbladen te schrijven en eventueel vacatures voor 

vrijwilligers te plaatsen. 

- Een ouderenmiddag van de kerk een keer in een WZU-locatie houden bv waar veel eigen 

gemeenteleden zitten of de middag breder openstellen.  

- Koffieochtenden van de kerk onder de aandacht brengen mogelijk zijn er extramurale 

cliënten in dezelfde wijk als de kerk die hier heen zouden willen. 

- Uitwisselen van gegevens voor zover niet in strijd met privacy wetgeving. Het zou bv fijn 

zijn als de identiteitsraad door kan geven als een kerk een ouderling voor ouderen heeft 

met naam en tel nummer en ook wanneer er wisseling van de wacht is. Kortom elkaar op 

de hoogte houden om elkaar gemakkelijk te kunnen vinden met het oog op de 

cliënten/gemeenteleden. 

- Kerken tegen een geringe vergoeding gebruik laten maken van een vergaderruimte binnen 

WZU Veluwe en vice versa. 

- Als identiteitsraadslid een keer bij het avondmaal aanwezig zijn. Veel kerken houden nu 

alleen voor hun eigen gemeenteleden heilig avondmaal binnen een zorglocatie. De vraag is 

of dit meer samen zou kunnen. Identiteitsraad kan wensen van bewoners onder de 

aandacht brengen, als er een lokaal een gesprek met de kerken gevoerd gaat worden, 

loopt dit via de adviseur identiteit in overleg met de Raad van Participanten.  

- Een groep bewoners ophalen en meenemen naar de eigen kerk. 


