
 Boerenpastoraat Waarom Boerenpastoraat? 
 
Als boer (boer/tuinder, V/M) ben je samen met je 
eventuele partner en medewerkers verantwoorde-
lijk voor de dagelijkse werkzaamheden op het erf. Je 
hebt er alle baat bij dat jouw toekomstperspectief 
eruit ziet zoals dat past.  
Dan hebben we het over een goed ingericht bedrijf, 
een goede prijs voor de af te zetten producten, het 
arbeidsvraagstuk maar ook toekomst met eventuele 
kansen voor de overdracht naar een volgende gene-
ratie of een collega. 
Er zijn de nodige organisaties die je bij al deze 
vraagstukken ondersteunen en goed werk verrich-
ten, maar toch! 
 
In de tijd waarin we nú leven sta jij als boer en als 
mens onder grote druk! 
 

Over mijzelf... 
 
Ik heb zélf als boer gevoeld dat er juist in de hectiek 
van alle economische bedrijvigheid niet zomaar aan-
dacht is voor de mens achter de boer. Om hieraan 
toe te komen zijn bestaande organisaties en ook 
kerken zelden toegerust. Daarom heb ik me na de 
bedrijfsbeëindiging als theoloog gespecialiseerd in 
het Boerenpastoraat. 
 

Levensvragen 
 
Om aan jezelf toe te kunnen komen heb je een aan-
spreekbaar en deskundig persoon nodig die thuis is 
in de omgang met levensvragen. Levensvragen zijn 
vragen die in elk mensenleven aan de orde komen: 
 Wie ben ik? 
 Wat wil ik? 
 Met wie verbind ik me? 
 Uit welke bronnen put ik? 
 En waar ben ik - uiteindelijk - op gericht? 

vroedman   
coach, diaconaal werker,  

duurzame ontwikkeling 

  Boerenpastoraat stelt jou centraal! 

 Telefoon: 06-26989411 

 E-mail: steeghsjack@gmail.com    

 Website: http://vroedman.nl 

 Jack Steeghs, eigenaar 

Wat ik doe? 
 
 Ik luister ter plekke naar jouw levensverhaal 
 Ik stel vragen waardoor jij in jouw specifieke 

situatie meer grip krijgt op het hier en nu 
 In en door gesprek krijg jij van mij als het ware 

een toetssteen in handen, om verder te kunnen 
met dat waar jij goed in bent 

 
Ik ben voor jou een onafhankelijke gesprekspartner. 
Een persoon die tijdelijk met je optrekt, net even an-
ders tegen hetzelfde aankijkt, en juist daardoor een 
toegevoegde waarde is in jouw functioneren als mens 
en als boer. 
 

Voor individuele boeren en groepen 
 
Boerenpastoraat kan zowel individueel als ook in 
groepsverband plaatsvinden. Vraag naar de mogelijk-
heden. 
 

Wat levert Boerenpastoraat op? 
 
Mijn aanpak zorgt ervoor dat jij als boer in mentaal-
geestelijke zin meer grip krijgt op toekomstperspec-
tieven.  
Dat is essentieel, zo weet ik uit ervaring, omdat beslui-
ten die jouw leven en werken beïnvloeden steeds 
meer op afstand van het boerenerf worden genomen.  
 

Nieuwsgierig geworden? 
 
Met Boerenpastoraat maak ik onkosten. Mijn stan-
daard uurtarief is €60,- (exclusief BTW).  
 
Gun jezelf een vrijblijvende kennismaking. 
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