Singles in de kerk – bezinning pastoraat
Het aantal singles in de kerk verschilt per gemeente. Met name in gemeenten met veel singles zijn
regelmatig vragen over het pastoraat. Ambtsdragers merken dat zij hun eigen vragen of problemen
hebben en vinden het niet altijd gemakkelijk om daar richting in te geven. Daarom vindt u hier een
aantal aandachtspunten die kunnen helpen bij de bezinning op pastoraat aan singles. De volgende
thema’s zouden hierbij aan bod kunnen komen.

Ongehuwd zijn
Singles hebben een ander soort leven dan gehuwden. Als mens verschillen ze niet van gehuwden,
maar hun omstandigheden zijn wel anders. Soms wordt (door singles zelf of door hun omgeving) het
ongehuwd zijn gezien als een minder complete manier van leven. Dat kan invloed hebben op hoe zij
hun leven zien, of hoe anderen dit zien. De leeftijd en de persoonlijke omstandigheden spelen hierin
ook een rol. Ga eens na hoe u de singles in uw gemeente ziet en wat de Bijbel zegt over ongehuwd
zijn.
•
•
•
•

Wat zegt de Bijbel over ongehuwd zijn? Bijbelgedeelten die hierbij betrokken kunnen worden:
Genesis 2, Mattheüs 19 (1-12), 1 Korinthe 7.
Hoe ziet u zelf ongehuwd zijn? Op welke manier werkt deze zienswijze door in het pastoraat
en in de manier waarop singles in de gemeente worden gezien en benaderd?
Wat is de roeping van een ongehuwde? Op welke manier draagt zijn of haar ongehuwd zijn
daaraan bij?
Een deel van de singles ziet hun situatie als tijdelijk. Zij hopen eens te trouwen. Soms gebeurt
dat, soms ook niet. Hoe gaat u in een pastoraal gesprek hiermee om?

Binnen de eredienst
Bij de eredienst zijn alle gemeenteleden betrokken. In de samenkomsten van de gemeente maakt het
niet uit of iemand getrouwd of ongetrouwd is, of wat de persoonlijke omstandigheden zijn. Iedereen
heeft zijn eigen plek. Singles moeten (en willen) niet als aparte groep binnen de gemeente
functioneren. Maar zo goed als er aandacht is voor gehuwden en gezinnen, zo goed mag er ook
aandacht zijn voor singles. Denkt u eens na over de volgende onderwerpen:
•
•

•

Hoe wordt de gemeente aangesproken tijdens de eredienst? Kunnen singles zich daarbij
insluiten?
Is er, bijvoorbeeld bij preken over de schepping van de mens of over het zevende gebod, ook
aandacht voor mensen die ongehuwd zijn? Welke betekenis heeft dit gebod voor hen
persoonlijk? (Zowel in pastorale en positieve zin als met betrekking tot het verbod)
Wordt er voor gehuwden, voor gezinnen en voor singles gebeden in de eredienst en op welke
manier? Wordt ongehuwd zijn hier vooral als een probleem gezien? Of worden ook de goede
dingen genoemd?

Pastoraat en diaconaat
Alle gemeenteleden worden bezocht tijdens het jaarlijkse of tweejaarlijkse huisbezoek. In een gezin
betekent dit dat de aandacht wordt verdeeld over de gezinsleden. Bij een single betekent dit dat de
aandacht volledig naar hem of haar uitgaat. Als twee (meestal gehuwde) mannen bent u op bezoek bij
een ongehuwde man of vrouw. Er kunnen goede gesprekken zijn. Soms kan de situatie ook

ongemakkelijk zijn. Hoe ervaart deze man of vrouw het alleen zijn? Zijn er speciale zorgen of
problemen en hoe spreek je hier met elkaar over?
•
•
•
•

Wat is de vorm en de frequentie van de huisbezoeken en/of pastorale bezoeken? Wat zijn uw
ervaringen hiermee? Zijn er situaties die u ongemakkelijk of moeilijk vond?
Weet u hoe singles in de gemeente het pastoraat ervaren?
Komt het single zijn wel eens ter sprake bij een huisbezoek?
Zijn er bepaalde dingen die u regelmatig terug hoort bij bezoeken aan singles? Kan het
pastoraat of de gemeente hier iets in betekenen?

Gemeenteleven
Singles maken deel uit van de gemeente. Sommigen geven zich met hart en ziel aan het
gemeenteleven, anderen zijn vrij teruggetrokken. De verschillen tussen singles zijn groot op dit gebied.
Dat is ook bij de andere gemeenteleden zo; maar omdat een single alleen is, bestaat de kans op een
sociaal isolement.
•

•

•

Hoe is de betrokkenheid van singles bij kerkelijke activiteiten, commissies, jeugdwerk,
enzovoorts? Wat zou de reden zijn dat ze daar wel of niet aan deelnemen? Kent u singles die
weinig zichtbaar zijn in de gemeente?
Op welke manier worden single vrouwen op de hoogte gehouden rond de
mansledenvergaderingen en de besluiten die daar genomen zijn? Hoe worden zij betrokken
bij besluitvorming bij belangrijke beslissingen waarbij draagvlak of draagkracht vanuit de
gemeente wordt verwacht?
Is ongehuwd zijn (onbedoeld) een belemmering om geschikte mannen kandidaat te stellen
voor een ambt?

Achtergrondinformatie:
‘Alleengaand in de kerk. Het andere accent van het Nieuwe Testament’ (Artikel uit themanummer
over ‘Singles in de kerk’ van De Waarheidsvriend, 2012). Te vinden via www.gemeenteengezin.nl,
onder: gemeente/ toerusting ambtsdragers/singles in de gemeente.
Op www.digibron.nl zijn ook de andere artikelen uit dit themanummer van De Waarheidsvriend te
vinden.

