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Crisisbeheersing en de rol van de kerken in Delft
In de vorige nieuwsbrief berichtten wij over het aanstaande gesprek met de
gemeente Delft over rampen en crisis. In deze nieuwsbrief berichten wij kort
over het resultaat van de voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente Delft over
crisbeheersing van de daarna gehouden evaluatie binnen de Raad van Kerken.
Gesprek met vertegenwoordigers van de kerken en de gemeente Delft
Op 1 mei kwamen ongeveer 15 pastores, beheerders, kosters en
kerkrentmeesters van diverse lidkerken bijeen, samen met vertegenwoordigers
van de gemeente Delft op het gebied van Crisisbeheersing, Veiligheid en
Samenleving1.
Het doel was informatie uit te wisselen over het handelen van de gemeente
ingeval van rampen en crises en over de rol die de Delftse kerken daarbij
zouden kunnen spelen. De gemeente stelt hulp vanuit de kerken zeer op prijs.
Als dit mogelijk is, hoe organiseren we dit?
1 Op de website van de Raad van Kerken Delft staat het volledig verslag met
afspraken, en een handreiking Rampenspirit, bedoeld voor pastorale en
psychosociale ondersteuning.
Rampenspirit: zorg voor de geest is geen blauwdruk. Het is een handreiking
waarin onderwerpen waarmee geestelijk verzorgers uiteindelijk te maken
(kunnen) krijgen, verder worden uitgediept. Ingegaan wordt op hun rol en
taken, benaderingen, tips voor de voorbereiding, competenties en beschikbare
bronnen. Ook gaat aandacht uit naar samenwerking met gemeentelijke en
regionale partners, zorg voor getroffen hulpverleners en collega’s, en zelfzorg.
Verder biedt de tweede editie aanknopingspunten voor riten en rituelen in het
publieke domein en meerdere checklists en leidraden, onder andere voor de
voorbereidingsfase en de opzet van stiltecentra.
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Bij de lidkerken gaat het om vragen over de verwachte en de mogelijke
bijdrage, zowel op het beschikbaar stellen van tijdelijke ruimte (gebouw) als
over de opvang van personen (pastorale en psychosociale ondersteuning).
In de loop der tijd is gebleken dat de burger meer zelfredzaam is geworden;
alleen al de komst van het mobieltje heeft veel veranderd in die
zelfredzaamheid bij noodgevallen.
Daardoor kan (en moet) de gemeente Delft veel flexibeler inspelen op
crisissituaties. Want rampenplannen passen nooit, is de praktijk. Er wordt
steeds meer gewerkt met checklists die bij voorvallen kunnen worden
gebruikt. Dit geeft een andere dynamiek dan vaste protocollen.
Die flexibiliteit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om personen die niets
mankeren zonder administratieve rompslomp te laten vertrekken uit het
rampgebied, waardoor slachtoffers directer kunnen worden geholpen.
Met elkaar hebben we een goed gesprek gehad, waarin met een verhelderende
presentatie door de gemeente duidelijk is geworden dat het voor de kerken
minder groot en beter hanteerbaar is dan eerder gedacht. Ook zijn afspraken
gemaakt om terug te koppelen naar de Raad van Kerken Delft, de besturen van
de lidkerken, het VoorgangersOverleg, en de commissie pastorale zorg in
ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg.
Evaluatie door de afgevaardigden van de lidkerken in de Raad van
Kerken
Inmiddels heeft de Raad van Kerken met de afgevaardigden van de lidkerken
deze meeting geëvalueerd.
Naar aanleiding van de vraag “Wilt u als kerk beschikbaar zijn en hoe?”
ondersteunen de afgevaardigden het verzoek om het adres van gebouw(en) en
contactpersonen beschikbaar te stellen aan de gemeente.
Ook wordt het voorstel ondersteund om aan de kerken te vragen een team van
pastores op te zetten voor rampen- en crisissituaties. Gedacht wordt aan een
team van ca. 5 pastores, dat de kerkelijke breedte van de Raad bestrijkt. Deze
pastores zouden eventueel een training “crisispastoraat” kunnen volgen) en
voor de gemeente Delft bereikbaar zijn; ook zouden zij enkele keren betrokken
kunnen zijn bij een oefening. De gemeente zal primair bij een eigen
kerkgenootschap zoeken maar voor zinsgevingsvragen of luisteren naar
verhaal zou een dergelijk team benaderd kunnen worden. Gewezen wordt op
het belang om niet alleen mannen maar ook vrouwen in een dergelijk team
beschikbaar te hebben.
De vraag aan de lidkerken en de commissie CPZ
Wilt u deze 2 aspecten bespreken en aan de Raad uw bijdrage2 kenbaar
maken? Uw afgevaardigde en uw vertegenwoordiger aan de meeting van 1
mei kunnen nadere informatie geven. De Raad zal daarna een totaaloverzicht
opstellen ten behoeve van gemeente Delft en betrokkenen.
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Door middel van het opgaveformulier op de site
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De gemeente Delft zal ons periodiek vragen om het overzicht te updaten;
jaarlijks lijkt een goede frequentie.
Ook zal de Raad periodiek een contactavond beleggen met de gemeente Delft
en vertegenwoordigers van de lidkerken; gedacht wordt aan eens in de 4 jaar.
Voor meer informatie en aanmelden van kerken en 'crisespastores' zie de
website: http://www.raadvankerkendelft.nl/cms/wp-admin/post.php?
post=19848&action=edit&message=1

Interessepeiling Kerkennacht 2015
In maart schreef de Raad van Kerken Delft een brief aan de kerken om de
interesse te peilen voor een Kerkennacht in juni 2015. Weinig kerken hebben
tot nu toe gereageerd. Daarom deze oproep aan alle kerkbesturen,
locatieraden en wijkgemeentes om binnen drie weken te reageren op de brief,
zodat nog voor de zomervakantie de meningen van de kerken geinventariseerd
kunnen worden.
De brief is hier te vinden:
http://www.raadvankerkendelft.nl/interessepeili…rkennacht-2015/

Bereikbaarheid Raad van Kerken Delft, radio 'Kerk in Delft'
en website raadvankerkendelft.nl via mail
Tot nader bericht is dient alle mail gestuurd te worden naar
kerkendelft@outlook.com. Met excuses voor het ongemak.
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