
Casus pastorale zorg vanuit de gemeente over een
dementerende ouder

 

Heel haar leven is mevrouw A een (meelevend) lid geweest van onze Gemeente te Y. 
Enige tijd geleden is zij opgenomen in een verpleegtehuis vanwege dementie. Nu zij wilsonbekwaam is
geworden, heeft één van haar kinderen onze Gemeente verzocht om haar uit te schrijven. Bezoek of contact
is niet meer gewenst.  
Hoewel wij aangegeven hebben dat we dat bijzonder jammer vinden – de contacten met mevrouw zijn altijd
goed en hartelijk geweest – meent haar dochter dat de pastorale zorg van het tehuis voldoende is.  
Mevrouw kennende zou zij zelf deze weg niet gewenst hebben, maar haar dochter is een andere mening
toegedaan.

De simpele vraag is: kan dit ‘zomaar’?  

Wij gaan er vanuit dat het verpleegtehuis in dezelfde woonplaats is gevestigd. Wanneer men overgaat naar
een andere kerkelijke gemeente (andere woonplaats) wordt de persoon automatisch overgeschreven, behalve
wanneer een gemeentelid aangeeft voorkeurslid te willen blijven van de huidige gemeente.

Het lid van Gervormde Gemeente te X (mevrouw A) is in een verzorgingstehuis is opgenomen. Ondanks deze
verhuizing is mevrouw X nog lid van de Gemeente te Y (de plaatselijke gemeente).

Een van de kinderen (betrokkene B) van mevrouw A heeft aangegeven dat:

1. mevrouw A wilsonbekwaam is
2. mevrouw A wil worden uitgeschreven als lid.

Moet de Gemeente te Y gevolg geven aan hetgeen betrokkene B meldt.  

ad 1) is van belang dat er een verschil is tussen wils(on)bekwaamheid en handelings(on)bekwaamheid.  
Wilsonbekwaamheid komt voor in enkele wetten gericht op medische handelingen,
handelingsonbekwaamheid is een term die in het algemene gedeelte van het recht voorkomt.

ad 2) is het van belang dat voor zover er sprake is van wilsonbekwaamheid dat dus niet betekent dat
mevrouw A juridisch gezien niet meer in staat moet worden geacht zelf te kunnen beschikken over haar
lidmaatschap van de kerk. 
Dit is anders als mevrouw handelingsonbekwaam is: in dat geval kan er een curator of vertegenwoordiger
zijn aangesteld om namens mevrouw rechtshandelingen te kunnen verrichten. Een curator staat onder
toezicht van de rechtbank die hem/haar heeft benoemd.  
Andere opties zijn dat mevrouw A een volmacht heeft gegeven aan betrokkene B om haar zaken te regelen.

Het is zaak uit te zoeken (bijvoorbeeld door te vragen aan betrokkene B) of er sprake is van
wils(on)bekwaamheid of handelings(on)bekwaamheid.

Voor zover er sprake is van wilsonbekwaamheid kan de gemeente vragen aan betrokkene B om een
volmacht of andere machtiging waaruit blijkt dat de betrokkene B rechtshandelingen voor mevrouw A mag
verrichten: immers, de wilsonbekwaamheid van mevrouw A betekent juridisch niet dat zij niet meer zelf over
haar lidmaatschap van de kerk kan beschikken.

af://n67
af://n70
af://n79


Indien mevrouw handelingsonbekwaam is, is het zorgvuldig als de gemeente vraagt naar de benoeming van
betrokkene B als curator of een andere machtiging die zij heeft om namens mevrouw A op te treden.  
Als er echter sprake is van handelingsonbekwaamheid kan de gemeente niet meer enkel op
rechtshandelingen gepleegd door mevrouw A zelf afgaan.

Als er sprake is van twijfel bij de gemeente (wat mevrouw A gewenst zou hebben) is het goed om een
zorgvuldige opstelling te kiezen.

Er is op internet veel informatie te vinden over dit dossier. Enkele voorbeelden:

hier
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https://www.google.com/search?&q=dementerende+ouder+pastorale+zorg+pkn
https://www.slideshare.net/PeterVersloot/2015831-eindrapport-afstuderen-peter-versloot
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