Seniorenpastor
Anne Stelma - Ribberink
Als seniorenpastor ben ik er in het bijzonder voor de
tachtig-plussers in de gemeente. Ik ben er naast uw
predikant om pastorale zorg te bieden op vreugdevolle
momenten, maar ook bij ziekte en zorgen. Ik ben
deel van de pastorale raad, denk mee en organiseer
toerustingsmomenten. Samen met predikant en
pastoraal team organiseer ik op verschillende
momenten in het kerkelijk jaar een “Samen Vieren”
bijeenkomst voor alle jarigen. Ook ontmoet ik u graag
tijdens een huisbezoek om rustig door te praten over
wat u bezighoudt. Ik kan begeleiding bieden rondom
allerlei soorten levens- of geloofsvragen. Ook ben ik
beschikbaar voor begeleiding rondom het levenseinde
of voor het verzorgen van een uitvaart.
Pastoraal bezoek is volgens mij een mogelijkheid tot verhalen delen. Hoe jong of oud we ook zijn:
ieder heeft zijn eigen verhaal, ook een eigen verhaal met God. Ik vind het altijd mooi om op zoek te
gaan naar waar die verhalen elkaar raken. Ik weet me daarbij gesteund door het geloof dat er altijd
Iemand, met een Hoofdletter, voor me uit gaat.
Wat mijn verhaal betreft: dat begint in Zwolle. Daar ben ik geboren in 1992. Mijn ouders waren
van Hervormde huize. We verhuisden tijdens mijn jeugd een aantal keer, waardoor ik verschillende
scholen en ook veel kerken van binnen zag. Ik deed belijdenis in de Nederlands Gereformeerde
kerk en volgde een tussenjaar bij Youth for Christ Nederland. Daarna ben ik gaan studeren in
Ede: HBO Godsdienst Pastoraal Werk. Via mijn bijbaan in de ouderenzorg ontdekte ik dat ik
het seniorenpastoraat erg interessant vond. Na een periode van stage in een PKN gemeente te
Veenendaal ben ik daar als kerkelijk werker aangesteld. Vervolgens werkte ik als seniorenpastor
in de Protestantse Gemeente Leersum. Enkele jaren geleden ontmoette ik mijn man Jelle en sinds
ons trouwen wonen wij samen in Rijswijk. Sinds 2019 ben ik parttime werkzaam in de Protestantse
Gemeente Maasdijk, daarnaast volg ik een masteropleiding Theologie. Ik zing in een gospelkoor en
wandel graag, We zijn dan ook regelmatig een weekendje in de bossen te vinden.
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Vaste werkdagen: Dinsdag en Donderdag, overige activiteiten in overleg.

