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1. Inleiding 
 
“God verbindt zich met ons, zo hecht en diep dat het niet stuk te krijgen is. Door Jezus heeft God zich 

verbonden met ‘vlees en bloed’ en blijft Hij ons trouw tot in de dood. 

Op onze beurt verbinden wij ons met God.  

Verbinden gaat van daaruit verder. We verbinden ons met elkaar in een geloofsgemeenschap van 

broeders en zusters. We zijn verbonden in geloof, hoop en liefde. Dat is een gave maar ook een opga-

ve: elkaar niet los te laten maar vast te houden en te bemoedigen.  

Verbinden stopt niet bij de deur van de kerk. Het gaat verder. God heeft de wereld lief gehad en Jezus 

zag de mensen en werd bewogen over hen. Zo leren we kijken naar mens en wereld. Daarom gaan we 

verbinding aan waar dat mogelijk is en werken we mee aan wat goed is en waar en mooi. 

Verbinding wordt weer verbonden met vieren. De kerk is een plek om te vieren. Vooral dat God met 

ons is. Daar waar twee of drie bijeen zijn in de naam van de levende Heer, is Hij zelf in ons midden. 

Dat vieren doen we met elkaar. We zijn blij elkaar te ontmoeten en prijzen samen God. Daarbij staan 

de deuren open. Iedereen mag meedoen. Afkomst en achtergrond zijn niet belangrijk.”  

(Uit de liturgie Vieren en Verbinden – 10 jaar Protestantse Kerk in Nederland.) 

 

Als Protestantse Gemeente Oosterhout (PGO) willen we aan deze verbinding God – Mens – Geloofs-

gemeenschap - Wereld gestalte geven.  

 

In de afgelopen jaren is nadrukkelijk in de vergaderingen van de kerkenraad en bezinningsbijeenkom-

sten aan de orde geweest hoe we dat het beste kunnen doen. Het was en is uiteraard niet gemakkelijk 

om op die vraag een antwoord te geven. Enerzijds zijn de ambities hoog om kerk midden in de wereld 

te zijn en anderzijds worden we geconfronteerd met een teruglopend aantal leden en vrijwilligers. Er is 

een discrepantie tussen wat we zouden willen zijn en wat we zijn.  

Op de vraag wie we zouden willen zijn werden op een bezinningsavond verschillende antwoorden 

gegeven: 

 Een gemeente waar het ‘samen’ beleefd wordt. 

 Een gemeente met ‘beleving’ (persoonlijk / geraakt worden / gevoed worden). 

 Een gemeente die missionair is (naar binnen en naar buiten toe). 

 Een gemeente die er toe doet. 

 Een gemeente waar je je gekend weet en elkaar kent. 

 Een gemeente die zich oriënteert aan haar opdracht. 

 

Tegelijkertijd werd over het huidige gemeentezijn gezegd: 

 De gemeente bestaat uit stromingen. Er is geen duidelijke identiteit. 

 De pluriformiteit wordt door een deel als verrijking ervaren. Je kunt van elkaar leren. Elkaar 

verder helpen in het geloof. Er is ruimte. We respecteren elkaar en zijn ruimhartig. Anderen 

hebben het gevoel dat we naast elkaar leven, niets van elkaar hoeven / kunnen leren; dat we 

dat ook niet na moeten streven. 

 Sociaal bestaat de gemeente uit de middenklasse en hoger. 

 De gemeente is vergrijzend. Leeftijdscategorie 18 – 25 ontbreekt. 

 

Een beleidsplan kan die verschillen tussen ‘droom’ en ‘werkelijkheid’ niet oplossen. Dromen zijn nog 

nooit gerealiseerd door letters op papier maar hooguit door er samen aan te werken in het leven van 

alledag. Een beleidsplan kan een richting aangeven waarin wij willen werken en doelen die we willen 

realiseren. Dat wil dit beleidsplan doen. 

 

In de hoofdstukken 1 t/m 6 wordt uitgaande van bovenstaande en van het beleid dat in de afgelopen 

jaren op verschillende momenten geformuleerd is het beleid van de Protestantse Gemeente Oosterhout 

in grote lijnen weergegeven. De hoofdstukken 7 t/m 12 zou je dan als uitwerking van het beleid in de 

verschillende werkvelden kunnen beschouwen. Eigenlijk zijn het concretiseringen van het ontwikkelde 

beleid. Deze bijdragen zijn door de colleges / werkgroepen afzonderlijk geformuleerd en verschillen 

daarom qua vorm, stijl en concretisering. 
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2. Visie en Missie 
 

Visie: 

Omdat God zich verbindt met mensen zijn wij in de Protestantse Gemeente Oosterhout met elkaar en 

met de wereld verbonden. 

 

Missie: 

De Protestantse Gemeente Oosterhout weet zich vanuit het evangelie geroepen tot een gemeente waar 

vanuit erkenning van en respect voor elkaar en voor de verschillen van geloofsbelevingen wordt ge-

dacht, gesproken en gehandeld. Samen staan we voor de uitdaging om het evangelie te vertalen voor 

onze omgeving en daarbij met name ook te zoeken naar wegen een jongere generatie bij het evangelie 

en het gemeente-zijn te betrekken. 
 

 

3. De plaats van de PGO 
 
3.1 De plaats van de Protestantse Gemeente Oosterhout  

 

3.1.1 Oosterhout 

 

Oosterhout is een Brabantse stad met ca. 54000 inwoners. De Protestantse Gemeente bestaat uit 1036 

pastorale eenheden en 1678 leden (820 belijdende leden, 732 doopleden en 126 personen die in het 

register opgenomen zijn). Oosterhout is ook een stad waar de vergrijzing hoog is. Dit is het gevolg van 

de forse groei van onze gemeente in de jaren zestig en zeventig, toen veel jonge gezinnen hier kwamen 

wonen. Naarmate deze groep ouder wordt, gaat de bevolking sterker vergrijzen. 

Die vergrijzing gaat ook niet aan de Protestantse Gemeente Oosterhout voorbij. 

 

3.1.2 Recente geschiedenis 

Door het samengaan van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk in een geloofsgemeen-

schap, de Protestantse Gemeente Oosterhout, in de 90er jaren zijn de twee klassieke protestantse 

bloedgroepen weliswaar gemengd, maar dat betekent niet dat er automatisch een eenheid is ontstaan. 

De sluiting van de Paterserfkerk was een volgende uitdaging om op een nieuwe wijze samen te groei-

en. Op het oog is dat redelijk goed gelukt, maar er zijn ook groepen in de gemeente die de veranderin-

gen als verlies en achteruitgang ervaren hebben. 

Eén van de grote vragen waarmee de Protestantse Gemeente Oosterhout op dit moment geconfronteerd 

wordt, is de vraag naar eenheid in verscheidenheid. Hoe kun je aan de eenheid binnen de gemeente 

gestalte geven terwijl er in spiritueel opzicht en in liturgisch opzicht een veelkleurigheid te vinden is 

en gewenst wordt die nadrukkelijk de vraag van de eenheid aan de orde stelt? Hoe kun je de plurifor-

miteit zo gestalte geven dat de verschillende (geloofs-)vormen een aanvulling op elkaar vormen en 

niet de spanning zo hoog opvoeren dat het geheel dreigt te breken of de delen elkaar niets meer te zeg-

gen hebben? 

 

3.1.3 De context 

Bij alle verscheidenheid wil de Protestantse Gemeente Oosterhout een geloofsgemeenschap zijn, die 

het Evangelie wil uitleggen en vertolken in woord en daad op een wijze die de moderne mens van de 

21
e
 eeuw aanspreekt. Haar bronnen zijn de schriften van het Oude- en het Nieuwe Testament.  

De PGO is een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland en wil daar haar plaats innemen. In 

de visienota van de Protestantse Kerk ‘De hartslag van het leven’ wordt het volgende over het kerkzijn 

gezegd: ‘Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen'. Geloof opent de ogen voor wat 

we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Het opent ons voor wat ons begrip te boven gaat en God ons 

in Zijn goedheid wil geven. We leren erdoor te leven onder de open hemel van Gods liefde. In de kerk 

worden we ingewijd in het leven met God. De kerk is meer dan alleen maar een menselijke vereniging. 

De kerk bestaat bij de gratie van Jezus. Hij leeft en Hij geeft leven. Hij is geen idee van vroeger, maar 

een werkelijkheid hier en nu. Waar twee of drie in Zijn naam samenkomen, is Hij zelf in hun midden. 
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Daar is kerk. Ook vandaag gaan wereldwijd velen de weg van het geloof. Mannen en vrouwen, oude-

ren en jongeren beleven de vreugde van het evangelie. Ook vandaag leeft de kerk. Dat geldt ook voor 

de Protestantse Kerk in Nederland. Op zondag komen in deze kerk in zo’n 1800 gemeenten mensen 

bijeen om de lofzang te zingen op Gods liefde. Er worden mensen gedoopt. Leden van alle leeftijden 

beleven en belijden hun geloof en ontmoeten broeders en zusters in de naam van de Heer. Vanzelf-

sprekend is dit niet en vanzelf gaat het niet. Er was een tijd dat de kerk wel vanzelf leek voort te leven. 

Die tijd is voorbij.’ 

De Protestantse Gemeente Oosterhout maakt ook deel uit van de wereldwijde kerk en weet zich ver-

bonden met christenen en kerken van andere confessies en van andere plaatsen. 

Door de plaats in de overwegend rooms-katholieke omgeving is de Protestantse Gemeente Oosterhout 

ook altijd gericht op oecumenische samenwerking. 

De PGO wil niet geïsoleerd kerk zijn, maar kerk zijn in Oosterhout. Zij doet dit in een samenleving, 

die in sterke mate is geseculariseerd.  

Die secularisatie raakt ook de kerk. Een deel van de gemeente dat vroeger zeer betrokken was bij het 

kerkzijn heeft nu een lossere band. Jongeren zijn moeilijker bij het kerkzijn te betrekken. De binding 

met het instituut kerk is bij velen losser geworden. 

 

3.2 De bezieling van de Protestantse Gemeente Oosterhout 

 

3.2.1 Gemeenschap rond het Woord en de Sacramenten 

Woordverkondiging en bediening van de sacramenten vormen het hart van de christelijke gemeente. 

Hier mag het geschenk van Gods liefde beleden en beleefd worden. Hier is de plek van ontvangen en 

geven, van luisteren en bidden, van gezegend worden en elkaar zegenen. In de verkondiging en de 

viering van doop en avondmaal wordt Gods heil present gesteld. In het dankgebed, de voorbeden en 

onze gaven wordt het antwoord van de gemeente gegeven. Van hieruit ontwikkelen zich de verschil-

lende activiteiten.  

 

De kerk stelt hoge eisen aan de eredienst. Een goed verzorgde liturgie, een aansprekende verkondiging 

die de verbinding met het leven van alledag zoekt, de zorgvuldige keuze van vormen en rituelen, goe-

de verstaanbaarheid en kwalitatief goede technische middelen zijn belangrijk voor de communicatie 

van het evangelie.  

Daarom wordt ook met zorgvuldigheid overwogen in welke (liturgische) vorm wij samen vieren en 

welke media daarbij worden ingezet. Onze gemeente staat er voor open om op moderne wijze de ere-

dienst in te vullen, zonder afbreuk te doen van de kern van de samenkomst: het bijeenzijn rondom 

Woord en Sacrament om de verbinding met God, met elkaar en met de wereld om ons heen te zoeken. 

Gemeenteleden worden waar het kan actief betrokken bij de invulling van de eredienst. We staan als 

gemeente ook open voor nieuwe liturgische vormen, in het besef dat het altijd om de inhoud van ons 

geloof gaat dat we samen delen, beleven en ook zo optimaal mogelijk willen doorgeven.  

De kerkenraad beschouwt het als zijn taak de kerkdiensten regelmatig te evalueren en na te denken 

over nieuwe vormen de eredienst te vieren. 

 

3.2.2 Eenheid in verscheidenheid 

De eenheid in Christus is de basis van het gemeente-zijn. Het is zowel een gave als een opgave om 

deze eenheid gestalte te geven. De Protestantse Gemeente Oosterhout wil dat de zondagse viering een 

bron van vreugde en inspiratie is. 

In de afgelopen 10 jaar hebben diensten in de evangelische traditie (Praisediensten) in de Protestantse 

Gemeente Oosterhout een vaste plaats gevonden naast diensten die meer in de hervormde / gerefor-

meerde / oecumenische traditie staan.  

Daarbij zijn deze diensten niet alleen een expressie van een bepaalde liturgische vorm maar ook de 

expressie van een bepaalde spiritualiteit.  

De Protestantse Gemeente Oosterhout wil daarvoor ruimte geven en een kerkelijke gemeente zijn, die 

plaats en groeimogelijkheden biedt aan verschillende vormen van spiritualiteit. 

De identiteit van de gemeente is gegeven door de inbedding in de Protestantse Kerk; dit betekent dat 

er in principe veel ruimte is voor verschillende beleving en uitdrukking van het christelijk geloof bin-

nen eenzelfde gemeenschap. Voor onze gemeente betekent het dat we ruimte geven aan met name de 
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hervormde / gereformeerde / oecumenische belevingsvorm en de evangelisch gerichte profielen. De 

uitdaging waar onze gemeente voor staat is om - binnen de verscheidenheid die er heerst aan geloofs-

beleving en de uitdrukking daarvan - ook telkens de verbinding met elkaar te blijven zoeken en die te 

houden.  

 

Wij realiseren ons dat die verbinding ligt in ons geloof in God, die Liefde is en die ons zo liefheeft dat 

hij ons zijn Zoon, onze Heer, Jezus Christus, gegeven heeft om ons te verlossen en voor ons een lich-

tend voorbeeld te zijn. 

Vanuit dit geloof hebben wij de opdracht als gemeente te bouwen aan Gods Koninkrijk in deze we-

reld, hier in Oosterhout, en te bouwen aan ons eigen gemeente-zijn.  

 

Praisediensten (die uiting geven aan de meer evangelische spiritualiteit) vinden op dit moment vooral 

plaats in het kerkgebouw De Ark.  

In november 2012 besloot de Grote Kerkenraad de Vredeskerk in de toekomst in gebruik te houden en 

zodanig in te richten dat dit kerkgebouw geschikt is om zowel op kortere termijn als op langere ter-

mijn, als de enige kerk van de PGO in Oosterhout te dienen. Daarnaast besloot de Grote Kerkenraad 

het Kerkelijk Centrum De Ark in ieder geval in gebruik te houden tot 2016 voor kerkelijke activitei-

ten, gebruikelijke erediensten en met name voor Praisediensten.  

De kerkenraad besloot dat de Ark in 2016 buiten gebruik gesteld wordt tenzij de inkomsten van de 

gemeente zodanig stijgen dat daardoor de exploitatie van twee kerkgebouwen in plaats van één kerk-

gebouw verantwoord is.  

Verderop in dit beleidsplan zal duidelijk gemaakt worden dat de inkomsten niet gestegen zijn en een 

stijging ook niet te verwachten is, zodat in 2015 de voorbereidingen getroffen moeten worden boven-

genoemd besluit te realiseren. 

Dat betekent dat door de kerkenraad beleid gemaakt zal moeten worden en – in overleg met de ge-

meente - concrete besluiten genomen moeten worden hoe de beide vormen van eredienst in de komen-

de jaren gecontinueerd kunnen worden.  

De kerkenraad besloot in 2012 dat de Vredeskerk daartoe zal worden aangepast, zodat alle mogelijke 

vormen van eredienst daar gehouden kunnen worden. 

 

4. Kerk zijn in een veranderende cultuur 
 

Religie is niet verdwenen in onze samenleving. Er zijn vele uitingen van religie en religieus aandoende 

rituelen vinden een plek in het gewone samenleven. Maar de plek van geïnstitutionaliseerde religie in 

onze samenleving verandert. Steeds minder mensen voelen zich betrokken bij religieuze instituten. 

Die ontwikkeling raakt ook de kerk en ook onze gemeente. Het aantal leden van de kerk daalt in Ne-

derland en ook in Oosterhout. Ook een deel van onze gemeente dat vroeger zeer betrokken was bij het 

kerkzijn heeft nu een lossere band. Jongeren zijn moeilijker bij het kerkzijn te betrekken. De binding 

met het instituut kerk is bij velen losser geworden. 

“Op veel plaatsen kraakt het kerkelijk leven in al zijn voegen. Het einde van de vanzelfsprekendheid 

brengt bij velen onzekerheid en verwarring. Vraag je kerkmensen waar de kerk voor dient, dan blijft 

het te vaak stil. En het wordt nog stiller na de vraag ‘Wat geloof je?’ Dat kan voortkomen uit twijfel 

over de zin en inhoud van het geloof. Vragen als ‘hoe is het bestaan van God te rijmen met zo veel 

leed in de wereld, en is geloof wel nodig om goed te leven’, maken geloof voor velen een aanvechtbare 

zaak. Er is ook twijfel over de toekomst van de eigen gemeente. Wie zit er morgen nog aan de tafel om 

leiding te geven? Wie doet overmorgen de deur open? Deze vragen dragen velen als een last op de 

schouders … Het gaat erom de kerk weer te ontdekken als dat waar Jezus over sprak: mensen bijeen 

in Zijn naam, in het geloof dat Hijzelf als de Levende in hun midden is. ‘Brandde ons hart niet toen Hij 

onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ zeiden twee leerlingen tegen elkaar nadat 

ze met de opgestane Heer aan tafel hadden gezeten. Deze ontmoeting met de Heer is niet afhankelijk 

van een totaalpakket aan verworvenheden. Soms wordt het minder: minder mensen, minder dominee, 

minder geld. Dat doet pijn. En toch kan dat oog geven voor het echte ‘meer’: het levende Woord. ” 

(uit: De hartslag van het leven – Visienota van de Protestantse Kerk in Nederland) 
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In deze context beweegt zich de PGO. Daar liggen haar uitdagingen. 

 

 

5. Kerk in de samenleving en missionair gemeentezijn 

 
De PGO wil bewust kerk-zijn in de samenleving, waar zij deel van uitmaakt. De boodschap van het 

evangelie die haar bezielt, is een boodschap voor iedereen. Bewust kerk-zijn in de samenleving bete-

kent niet alleen dat de PGO zoekt naar wat haar onderscheidt van anderen, maar betekent ook dat zij 

zoekt naar wat bindt en verbindt. Alleen daar waar de PGO in contact durft te treden met anderen, 

alleen daar waar ontmoeting en gesprek met anderen plaatsvindt, krijgt de boodschap van het Evange-

lie bestaansrecht voor mensen. Alleen in contact over grenzen van de eigen gemeente heen, kan de 

PGO ontdekken wat het Evangelie voor mensen ook buiten haar kring betekent. Veel is er wat mensen 

binnen en buiten de kerk verbindt met elkaar. De PGO zal ook in de Oosterhoutse samenleving zoeken 

naar ‘bondgenoten’. Dat zijn o.m. de andere kerkgenootschappen en religieuze groeperingen in en 

rond Oosterhout. Dat zijn ook al die mensen die op enigerwijze bezig zijn met activiteiten rond zinge-

vingsvragen. Dat zoeken naar bondgenoten gebeurt bijvoorbeeld in het diaconaat (samenwerkingsver-

banden rond Stille Hulp); dat is ook daar waar de PGO met haar activiteiten inspeelt op behoeften en 

levensvragen van mensen en daadwerkelijk aanwezig en zichtbaar is voor anderen in Oosterhout dan 

alleen haar eigen leden. 

 

In dit verband is te denken aan Kunst en Geloof, aan Nightfever, aan het herfstvakantieproject, aan 

activiteiten vanuit de Raad van Kerken, aan activiteiten waarbij leden van de PGO betrokken zijn (pro-

ject Pelgrimage voor scholen), aan de diaconale samenwerking in Oosterhout en aan oecumenische 

ontmoetingen en gesprekken rond een maaltijd in de Veertigdagentijd. 

 

De PGO wil meer dan nu het geval is een missionaire gemeente zijn en werken aan groei (zowel gees-

telijk als in aantal) van onze gemeente. In de afgelopen jaren zijn verschillende pogingen ondernomen 

om bij activiteiten ook mensen aan de rand van de gemeente of mensen van buiten te betrekken. 

Meer dan ooit zal bij alle activiteiten de vraag gesteld moeten worden of ze enige betekenis hebben 

voor mensen die de band met de kerk en/of het evangelie (bijna) verloren hebben. Meer dan ooit zal 

ook niet alleen de vraag gesteld moeten worden wat we kunnen brengen bij deze mensen maar ook 

waaraan echte behoefte is. Met andere worden: hoe kan de PGO met haar activiteiten inspelen op de 

levensvragen van mensen? Dat betreft niet alleen bijzondere activiteiten maar in principe alle activitei-

ten: de kerkdienst, het groepswerk het pastoraat en de bijzondere activiteiten. 

De kerkenraad heeft zich voorgenomen versterkt in beeld te brengen op welke wijze één en ander ge-

realiseerd kan worden. 

 

6. Nieuwe impulsen 
 
Uit het voorgaande blijkt dat de uitdagingen voor de Protestantse Gemeente Oosterhout groot zijn. Het 

kerkelijk leven heeft zijn vanzelfsprekendheid verloren en de verbinding met mensen buiten de ge-

meente, maar ook met mensen die nog tot de gemeente behoren maar de innerlijke band zijn kwijtge-

raakt (m.n. jongeren), zal nadrukkelijker gezocht moeten worden. Dat betekent dat de gemeente voort-

durend gestimuleerd moet worden om nieuwe wegen te gaan.  

Daarin spelen ook de voorgangers een belangrijke rol.  

In de afgelopen jaren heeft een voortdurende bezinning op de toekomst plaatsgevonden. Onder andere 

ook bij het terugbrengen van een aantal predikantsplaatsen van drie naar twee en de komst van de 

(parttime) ouderenpastor (2008) en bij het ontstaan van de laatste predikantsvacature (2013).  

In overleg met de gemeente heeft de kerkenraad er in de afgelopen jaren voor gekozen de komende 

jaren versterkt in te zetten op pastoraat door predikanten en op die manier te investeren in het gemeen-

tezijn. Daarom is de laatste predikantsvacature vervuld, hoewel de financiële middelen daarvoor ge-

deeltelijk of inmiddels bijna volledig uit de reserves moeten komen. De kerkenraad achtte deze inves-

tering verantwoord, omdat hij hoopte dat op deze manier het gemeenteleven ook nieuwe impulsen kan 
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ontvangen en met name ook een jongere generatie bij de gemeente betrokken zou kunnen worden. 

Door de aanwezigheid van de ouderenpastor kunnen de (twee) predikanten zich met name op de jon-

gere generatie richten – niet alleen in het pastoraat maar ook in andere activiteiten. 

Daarom acht de kerkenraad het van wezenlijk belang dat de predikanten zoveel mogelijk en de oude-

renpastor bijna uitsluitend zich in hun werkzaamheden richten op het directe contact met de gemeente 

en met gemeenteleden en zo het pastoraat in bredere zin geïntensiveerd kan worden en nieuwe impul-

sen aan het gemeentezijn gegeven kunnen worden. 

Uiteraard kunnen predikanten dat niet alleen doen en zullen zij de blijvende steun van de kerkenraad 

en de gemeente daarbij moeten ervaren.  

In de jaargesprekken met de predikanten zal het bovenstaande voortdurend geëvalueerd worden. 
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7. Beleid voor het Pastoraat 
 

7.1 Inleiding 

 “De gemeente is geroepen tot de vervulling van haar pastorale opdracht door het verlenen van her-

derlijke zorg…..De herderlijke zorg ten opzicht van elkaar en ten opzicht van anderen krijgt gestalte 

in het leven van de leden van de gemeente, die worden opgewekt tot omzien naar elkaar en naar ande-

ren die dit behoeven, als ook in de pastorale arbeid die door en onder leiding van predikanten en ou-

derlingen wordt verricht.” 

(Uit de kerkorde van de Protestantse Kerk: ord. 8.4-1 en 8.4- 3) 

 

De kerkorde geeft allereerst aan dat de pastorale opdracht de verantwoording van de hele gemeente is. 

De herderlijke zorg ten opzichte van elkaar (en anderen) is daarbij wezenlijk onderdeel van het ge-

meentezijn. In de komende jaren willen we deze gezamenlijke verantwoording van omzien naar elkaar 

(en anderen) veel meer gaan benadrukken dan tot nu toe het geval is geweest. Ten onrechte is mis-

schien de gedachte gaan heersen dat het pastoraat enkel en alleen de verantwoording is van een pasto-

raal team onder leiding van predikanten en ouderenpastor.  

 

Zoals de kerkorde het zegt, zal in de komende jaren door middel van een nieuwe werkwijze getracht 

worden “de gemeente op te wekken tot meer onderling omzien naar elkaar”. Daarnaast zal ook de 

werkwijze van het pastorale team een andere werkwijze kiezen dan in het verleden. Dit resulteert te-

zamen in een nieuw te volgen driesporen beleid om in de huidige tijd aan de pastorale opdracht te 

voldoen.  

 

Hierbij zij opgemerkt dat een herbezinning op de manier van werken in het pastoraat uit de nood gebo-

ren is. Want om verschillende redenen is het pastoraat de laatste jaren steeds meer onder druk komen 

te staan. Dat geldt met name voor de bemensing van de pastorale zorg door ouderlingen, pastoraal 

werkers en contactpersonen. Steeds minder mensen worden steeds meer belast. De vreugde in het 

werk wordt minder en het is steeds moeilijker om vacatures te vervullen. Door de vele vacatures bin-

nen deze groep wordt het steeds moeilijker om op de oude en vertrouwde wijze pastorale zorg aan te 

bieden. Veelal voelen gemeenteleden zich hierdoor soms vergeten, en hebben pastorale medewerkers 

het gevoel in hun taak tekort te schieten, mede omdat zij steeds meer adressen in hun bestand krijgen. 
 

7.2 Nieuwe werkwijze: drie sporen 
 

- Spoor A. Bezoek op verzoek: initiatief bij het gemeentelid 

 

- Spoor B. Kerkgroepen: Stimuleren van onderlinge ontmoeting 

 

- Spoor C. Overig Bezoek: bezoek waarbij het initiatief uitgaat van de pastoraatsgroep 
 
 

Ad a) “Bezoek op verzoek” houdt in dat een gemeentelid zelf het initiatief neemt om een bezoek aan 

te vragen van medewerkers van het pastorale team. 

De verzoeken (in principe via een bezoekbriefje dat op verschillende wijze tot de coördinatoren kan 

komen, zowel op papier als digitaal) worden centraal beheerd en gecoördineerd door de predikanten en 

de ouderenpastor. Zij zorgen ervoor dat de verzoeken bij de juiste persoon terecht komen.  

 

Ad b) Stimuleren van ‘omzien naar elkaar’ via ‘kerkgroepen’. Kerkgroepen zijn groepen in de ge-

meente die gekenmerkt worden door regelmatig onderling contact en onderlinge verbondenheid. Die 

onderlinge verbondenheid kan gegeven zijn door gezamenlijke interesses, al dan niet verbonden aan 

een bepaalde levensfase (bijvoorbeeld die van jonge ouders met vragen rond geloofsopvoeding), ge-

zamenlijk gedeelde verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld Diaconie, pastoraatsgroep, voorbereidings-

groep startzondag enz.) of een woonomgeving (wijkontmoetingen). Ook zijn er gemeente-

groeigroepen en gespreksgroepen. Kerkgroepen kunnen een sterke pastorale verbondenheid hebben en 

zijn van wezenlijk belang voor de opbouw van de gemeente.  
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Ad c) Bezoek waarbij het initiatief uitgaat van pastoraatsgroep cq. individuele medewerkers in het 

pastoraat. Het gaat hierom alle georganiseerde bezoeken die vanuit de pastoraatsgroepen of andere 

groepen (bv. PVD bij verjaardagen en jubilea) worden geïnitieerd. Dit is ook wel het oude spoor te 

noemen.  
 
 

 
 

In deze werkwijze hebben wij aan de ene kant tot doel de pastorale medewerkers te ontlasten, aan de 

andere kant hopen wij hiermee ook op ontspannen wijze ruimte te creëren, om spontane bezoeken te 

blijven doen. De prioriteit ligt echter op de bezoeken waarom verzocht wordt.  
 

7.3 Samenvatting 

Bij de nieuwe werkwijze wordt allereerst een beroep gedaan op alle gemeenteleden om de verant-

woording mee te dragen voor het pastoraat als opdracht van de gehele gemeente. Daarnaast zal het 

pastorale team waaraan predikanten en ouderenpastor leiding geven, de prioriteiten verleggen naar 

bezoek op verzoek. Toch wordt tegelijkertijd eigen initiatief niet uitgesloten. Binnen dit nieuwe beleid 

is ook oog voor een waarborging van de waardevolle pastorale contacten, die soms door de jaren heen 

met medewerkers zijn gegroeid.  

 

 

8. Beleid voor het Diaconaat 
 
Het beleid van de diaconie is gebaseerd op de opdracht zoals in de kerkorde en de ordinanties van de 

Protestantse Kerken is geformuleerd, in ordinantie 3, artikel ll:  

Het dienstwerk van de diakenen:  

Tot opbouw aan de gemeente is aan de diakenen toevertrouwd:  

 De ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten.  

 De dienst aan de tafel van de Heer.  

 Het inzamelen en besteden van liefdegaven  
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 Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping.  

 Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven.  

 Het nemen en/of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van maat-

schappelijk welzijn.  

 Het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraag-

stukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid 

dienaangaande.  

 Het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat.  

 Zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in meerdere vergaderingen.  

 Het mede voorbereiden van de voorbede.  

Het beleid is er mede op gericht onderstaande activiteiten te continueren dan wel uit te breiden.  

 

Ouderen, zieken en gehandicapten: 

Aandacht en hulp voor ouderen en voor hen die ten gevolge van ziekte en/of handicap hulp behoeven.  

Activiteiten:  

 Autodienst  

 Kerstgroet en kerstattenties  

 Bezorgen van bloemen in de kerk  

 Kerk-web-radio  

  

Diaconale hulpverlening:  

Diaconale hulp (als stille hulp) wordt verleend aan hulpvragers van binnen en buiten onze kerkelijke 

gemeente. Dit kan in de vorm van financiële hulp maar ook als sociaal maatschappelijke ondersteu-

ning.  

 

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO): 

De wereldproblematiek in verband brengen met de kerkelijke opdracht door het vormen van een dia-

conale gemeente.  

Activiteiten:  

 Ontwikkelingssamenwerking  

 Zending en werelddiaconaat  

 Contacten in derdewereldlanden  

 Financiële acties en genereren van middelen ten aanzien van genoemde activiteiten.  

 

Kerk en samenleving: 

De problematiek in de samenleving onder de aandacht brengen van de kerkelijke gemeente.  

Activiteiten:  

 Vluchtelingenwerk  

 Vertegenwoordiging in de Oecumenische Werkgroep Armoede  

 Contacten met de ZWO  

 

Regionale samenwerking: 

Het in gezamenlijkheid met andere (regionale) diaconieën opzetten en ondersteunen van projecten die 

de draaglast van een diaconie te boven gaan.  

Activiteiten:  

 Overleg met diaconieën binnen of buiten de regio.  

 

Taken diaconaat in de eredienst:  

 Ambtelijke vertegenwoordiging in alle kerkdiensten.  

 Het inzamelen van de gaven.  

 Het zo nodig inbrengen en uitspreken van onderdelen van de liturgie.  

 Het verzorgen van de Avondmaalsviering.  

 Verzorgen voorbedenboek  
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 Ambtelijke vertegenwoordiging in rouw- en trouwdiensten, oecumenische kerkdiensten en 

kerkdiensten in verzorgings- en ziekenhuizen.  

 

Activiteiten diaconaat rond de eredienst:  

 Kerk-web-radio.  

 Autodienst.  

 Bezorgen bloemen.  

 

Vermogensbeheer: 

Alle gelden die de diaconie beheert zijn uitsluitend voor diaconale doelen bestemd. 

Door de diaconie is een statuut vermogensbeheer opgesteld en dit statuut is door de kerkenraad geac-

cordeerd. Het statuut is bedoeld om een helder en eenduidig kader (waaronder taken en verantwoorde-

lijkheden) te scheppen voor het beheer van het beschikbare vermogen.  

Het beleid is gericht op uitsluitend duurzame beleggingen voor de langere termijn (1 jaar en langer). 

Het doel is gericht op:  

 het genereren van maatschappelijk rendement door het verstrekken van diaconale leningen. 

 het genereren van een inkomstenstroom ter dekking van de exploitatiekosten. 

 

 

Organisatie:  

De basis van de organisatie is vastgelegd in de beheers- en organisatievorm van de PGO. De diaconie 

kent een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en leden. De voorzitter van 

de diaconie is vertegenwoordigd in de vergaderingen van het Moderamen. Twee diakenen zijn afge-

vaardigd naar de vergaderingen van de Kleine Kerkernaad. Alle diakenen maken deel uit van de Grote 

Kerkenraad.  

De diaconie krijgt haar inkomsten uit opbrengsten van collecten en giften en de rente van haar beleg-

gingen (zie vermogensbeheer). De diaconie draagt zelf zorg voor de verdeling van de binnengekomen 

gelden. 

 

 

9. Vorming, toerusting en catechese 

 
De gemeente van Christus is geroepen om in woord en daad gehoor te geven aan de boodschap van 

het evangelie. Zij is geroepen om in het pastoraat en het diaconaat om te zien naar elkaar en naar 

allen die op haar weg worden geplaatst. De gemeente zal, om die roeping te kunnen vervullen moeten 

worden gevormd en toegerust. De activiteiten in het kader van vorming en toerusting zullen bevorde-

ren en stimuleren, dat gemeenteleden als mondige mensen leren omgaan met vragen van geloof en 

leven, met het oog op hun eigen vorming en op hun eigen functioneren in kerk en samenleving. 

Steeds weer zal ook binnen de PGO aandacht moeten zijn voor het begeleiden, stimuleren en bemoe-

digen van hen die met een bepaalde functie of ambt bekleed zijn. Concreet betekent dit dat alle vrijwil-

ligers zullen moeten worden toegerust om hun taken te kunnen vervullen. Binnen het kerkenwerk zal 

daar steeds weer structureel ruimte voor moeten worden gemaakt. De predikanten vervullen daarbij 

een voortrekkersrol. Maar ook kan er een beroep worden gedaan op functionarissen buiten de eigen 

kerkelijke gemeente. 

 
9.1 Commissie Vorming en Toerusting 

De commissie Toerusting en vorming is ingesteld door de kerkenraad. Zij bestaat uit een zestal leden, 

inclusief de beide predikanten. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van Toerusting 

en Vorming. Zij ziet als haar taak het stimuleren van de toerusting en vorming van de gemeente in 

haar volle breedte.  

De commissie is bedoeld als denktank die de uitvoerende organen, commissies of personen de hand 

reikt in het uitvoeren van hun taken. Zij denkt mee in bestaande vormen van kerkenwerk, en reikt 

ideeën en werkvormen aan voor nieuw initiatieven. Het uitgangspunt is verbinden. Het verbinden van 
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de verschillende groeperingen, geloofsopvattingen en activiteiten die bestaan. Het verbinden van de 

gemeente met mens en maatschappij buiten de kerkgemeenschap en het verbinden van onze kerkge-

meenschap met andere kerken en geloofsgemeenschappen in Oosterhout.  

De commissie zal Vorming en Toerusting aanbieden aan een breed publiek, met een breed en interes-

sant programma over kerkgrenzen heen. Zij zal activiteiten stimuleren die mensen aanraken, aanspre-

ken, aan het denken zetten, contacten tussen mensen stimuleren, dialogen over geloof bevorderen, 

maar ook ieder in zijn waarde laat en ruimte geeft aan houvast en twijfel. Zij zal een programma aan-

bieden dat vanuit haar visie en missie inspeelt op wat er leeft in onze gemeente en ontwikkelingen in 

de samenleving. Zij streeft naar de ontwikkeling van doelgroep gerichte activiteiten, terwijl men zoekt 

naar verbinding tussen de verschillende doelgroepen en activiteiten zodat hokjes-denken wordt tegen-

gegaan. Zij streeft naar een positief kritische reflectie op lopende en te plannen activiteiten en het initi-

eren van nieuwe activiteiten waarbij men zal stimuleren dat de activiteiten georganiseerd worden. De 

commissie ziet als haar taak de verschillende activiteiten in een jaarplanning in te passen waardoor op 

tijd te organiseren activiteiten worden opgepakt nadat er eveneens op tijd mensen gevraagd zijn om de 

organisatie op zich te nemen. Daarbij wordt in het oog gehouden dat niet steeds dezelfde actieve men-

sen op allerlei manieren ingezet worden, maar dat gezocht wordt naar een breed draagvlak van betrok-

ken gemeenteleden die afgebakende, en overzichtelijke taken toegespeeld krijgen.  

Men denkt bij Toerusting en Vorming aan de volgende speerpuntgebieden:  

 Het brede interactieve geloofsgesprek door middel van catechese, gesprekskringen, Bijbel-

kringen, gemeentegroeigroepen en gemeenteavonden, die ook betrokken worden bij de the-

ma’s van de kerkdiensten door het jaar heen.  

 Het interactieve geloofsgesprek tussen de generaties in eigentijdse vormen van jeugdwerk 

(JOPeace), kindernevendienst, bijzondere diensten inclusief het betrekken van ouders, groot-

ouders en betrokkenen bij de activiteiten.  

 Het draagvlak zoeken en verbreden voor maatschappelijke betrokkenheid in te ontwikkelen 

activiteiten die aansluiten bij maatschappelijk relevante thematiek. Natuurlijk wordt daarbij 

uitgegaan van de continuering of vernieuwing van bestaande activiteiten.  

 In ander opzicht wordt gezocht naar het geloofsgesprek door middel van oecumenische activi-

teiten en het aansluiten bij wat onder andere geloofsgroeperingen leeft en geactiveerd wordt.  

 

9.2 Gemeente Groei Groepen 

 

9.2.1 Het idee achter de Gemeente Groei Groepen 

Om te groeien in geloof en daarin sterk te staan moet je zorgen dat je stevig geworteld bent in goede 

grond. Daarom gaan mensen naar de kerk: om te zingen, te bidden, te luisteren naar de Bijbel. Ook 

Jezus gaf vaak onderwijs aan grote groepen mensen. Toch trok Hij het meeste op met een kleine kring 

van zo’n twaalf volgelingen. Juist in die kleine kring van de discipelen van Jezus zien we geestelijke 

groei gestalte krijgen. 

Daarom is het goed om, naast de samenkomsten in de grote groep, ook in kleine kringen samen te 

komen. Net als de eerste christenen: gewoon in de huiskamers van mensen. De sfeer in de huiskamer 

is anders dan in de kerkzaal. In de kerk leer je door te luisteren naar de prediking, in de huiskamer 

neemt het onderlinge gesprek een centrale plaats in en leer je elkaar kennen en in vertrouwen te ne-

men. Deze huisbijeenkomsten zijn dus van grote pastorale waarde. Zij vallen hierbij binnen het kader 

van kerkgroepen. We verwijzen hiervoor naar het beleid van het pastoraat binnen dit beleidsplan.  

In de huiskamer ontmoeten we elkaar als onderdeel van de kerk op een ontspannen manier. Iedereen is 

welkom. Je mag gewoon jezelf zijn. Niet vromer dan je bent, niet (on)geloviger dan je bent. Je kunt 

het een “gezamenlijke zoektocht” noemen naar de betekenis van de Bijbel en het geloof voor ons in 

deze tijd. 

 

9.2.2 Doel van de Gemeente Groeigroepen 

Een keer per maand komt zo’n kleine huiskamergroep samen. Gemeente Groei Groepen vormen een 

netwerk van kleine groepen in de gemeente met als doel: 

- Groeien in geloof: we gaan op ontdekkingsreis in de Bijbel en leren God beter kennen; 

- Groeien in gemeenschap: we delen wat ons bezig houdt. Leren van elkaar en de onderlinge band 

versterken; 
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- Groeien in getuigenis: we nodigen anderen uit om mee te doen aan deze zoektocht. 

 

Gemeente Groei Groepen willen dus groeien in geloof, gemeenschap en getuigenis. Daarom wordt de 

naam vaak afgekort naar GGG’s. Inmiddels draaien er al ruim tweeduizend van deze GGG’s binnen de 

Protestantse Kerk in Nederland en de reacties zijn overwegend positief. Het blijkt dat ook buiten- en 

randkerkelijken zich thuis voelen in de GGG. Wij geloven dat systematische aandacht voor kleine 

groepen goed zal zijn voor onze gemeente. De kleine groep is een belangrijke bouwsteen voor onder-

linge gemeenschap en zorg voor elkaar. 

 

 

10. Beleid voor het Jeugdwerk 
 

10.1 Visie en missie 

 

Visie 

Het jeugdwerk in onze gemeente inspireert kinderen en jongeren om de liefde van God voor henzelf 

en de ander te ontdekken. 

 

Missie  

We willen jongeren laten ervaren wie ze zijn in relatie tot God, tot zichzelf, tot de ander en tot de we-

reld. 

 

10.2 Taakomschrijving jeugdouderling 

 

 Draagt mede zorg voor het jeugdwerkbeleid van de PGO. 

 Contactpersoon tussen PJR en kerkenraad. 

 Toont betrokkenheid bij de werkvelden en is een aanspreekpunt voor de jeugd. 

 Is naar vermogen aanwezig bij overleg van verschillende werkvelden en activiteiten voor de 

jeugd. 

 Is ambtelijk vertegenwoordiger van de kerkenraad bij bijzondere diensten voor de jeugd. 

 

 

10.3 De Protestantse Jeugdraad (PJR) 

 

De Protestantse Jeugdraad van de PGO wordt gevormd door één van de predikanten, één of meer 

jeugdouderlingen en een vertegenwoordiging van de verschillende geledingen binnen het jeugdwerk. 

Dit zijn:  

 de crèche  

 het herfstvakantieproject (voorheen verteldriedaagse)  

 de kindernevendienst (KND) 

 JOPeace  

 de catechese 

 

Taakomschrijving PJR 

De PJR valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en is als coördinerend, signalerend, advise-

rend en uitvoerend orgaan verantwoordelijk voor het jeugdwerkbeleid binnen de PGO. 

De PJR stelt zich als doel om een aansprekende vorm van jeugdwerk te organiseren, te stimuleren en 

zo nodig te initiëren. Tevens waakt ze ervoor dat waardevolle activiteiten voor de jeugd worden be-

houden, waar de jeugd spelenderwijs met het evangelie in contact kan worden gebracht. Op deze ma-

nier wordt ook beoogd om jonge gezinnen bij de kerk te betrekken. 

De PJR signaleert knelpunten en zoekt naar oplossingen. De PJR heeft – gevraagd en ongevraagd - 

een adviserende taak naar de verschillende geledingen binnen het jeugdwerk die onder haar verant-

woordelijkheid vallen. 
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10.4 Aandachtspunten en uitgangspunten voor beleid 

 

Het kerkelijk jeugdwerk staat voor een grote uitdaging. De behoeften van jongeren en jonge gezinnen 

veranderen snel. Het inspelen op die behoeften en veranderingen is van wezenlijk belang voor het 

jeugdwerk. 

Het teruglopende kerkbezoek van de ouders, kinderen en jongeren is een zorg.  

Bij een aanzienlijk deel van de PGO leden is er sprake van onregelmatig kerkbezoek. Dat heeft ook 

consequenties voor de aanwas van de jongste groepen. 

Een belemmerende factor voor een deel van het jeugdwerk is het feit dat door de PGO twee kerkge-

bouwen worden gebruikt. Het is een belemmerende factor waar het gaat om de continuïteit van het 

jeugdwerk, en binding – het groepsgevoel - tussen de kinderen onderling. Want ze komen elkaar niet 

regelmatig tegen. Door het wisselen van kerk (door de ouders) wordt het groepsgevoel doorbroken. 

Kinderen zien hun leeftijdsgenootjes niet regelmatig doordat ze in het andere gebouw zitten. 

De “gewone” diensten worden door jongeren als saai beschouwd en er zijn teveel diensten die te lang 

zijn voor jongeren en jonge gezinnen.  

Kinderen vinden het fijn als ze niet elke week de kaarsen hoeven aan te steken of aan bod komen bij 

het praatje met de predikant. 

Soms zijn er meerdere speciaal op de jeugd gerichte diensten en/of activiteiten op dezelfde zondag of 

in hetzelfde weekend. Een tussenoplossing is dat momenteel bij speciale gelegenheden alle kinderen 

van de gemeente verzamelen in één gebouw. 

Dat vraagt om een goede coördinatie van de kerkdiensten. 

Continuïteit in het jeugdwerkaanbod is van groot belang. Hiermee wordt bedoeld dat er voor elke leef-

tijdsgroep een aanbod is: activiteiten die op deze leeftijdsgroep zijn afgestemd. Maar elke leeftijd is 

belangrijk. Als er een gat valt in de leeftijdsopbouw, dan merk je dat jaren lang. De PJR pleit voor een 

brede visie op het jeugdwerk met aandacht voor alle leeftijdsgroepen. 

Gebruik van de moderne communicatiemiddelen. Communicatie is de smeerolie in alle geledingen 

van de PGO en dus ook in het jeugdwerk. Het is zaak om daarbij gericht gebruik te maken van de mo-

derne communicatiemiddelen (bv. Facebook, WhatsApp-groepen) in de benadering van mensen, in de 

planning en in de uitvoering van activiteiten. De website is een onderdeel daarvan. Binnen de website 

van de PGO heeft de jeugd een eigen hoek waarin nieuws, aankondigingen en terugblikken van allerlei 

activiteiten vermeld staan. Ook het lied van de maand kan men hier zeker terugvinden. 

Binnen de PGO wordt veel in doelgroepen gevierd: gezinsdiensten, dienst voor de allerjongsten, 

jeugddiensten, etc. Hier liggen kansen, maar we moeten ook bedacht zijn op de inbedding van deze 

activiteiten binnen de gemeente.  

Het is belangrijk om bestaande jeugdwerkactiviteiten kritisch onder de loep te nemen. Daarbij moeten 

we durven om activiteiten los te laten als dat nodig is. Het ontmoedigt om tegen heug en meug door te 

gaan met dezelfde activiteiten die we al jaren en soms decennia organiseren, als deze niet meer ‘wer-

ken’.  

Een van de grootste belemmeringen in de tijd is de drukke agenda van zowel kinderen, jongeren als 

hun ouders. De kerk is een van de vele mogelijkheden (en niet de eerste) naast vele andere. Het 

jeugdwerk van de kerk moet concurreren met sportclubs, muziekles, school, bijbaantjes, enz. Dat be-

paalt de betrokkenheid bij de kerk en kerkelijke activiteiten.  

Het is belangrijk met de activiteiten aan te sluiten bij leef- en belevingswereld van jongeren. 

 

De PGO heeft 290 leden in de leeftijd van 0–18 jaar (incl. de jongeren die in 2015 18 jaar worden). 
 

10.5 Beleidsvoornemens (algemeen) 

 

De focus van het jeugdwerk zal de komende jaren liggen op: 

 Aandacht voor aanwas van onderop en continuïteit tussen de verschillende leeftijdsgroepen. 

 Stimuleren en versterken van het groepsgevoel van de kinderen. Als zeer wezenlijk ziet de 

PJR het stimuleren van groepsvorming in en door de verschillende geledingen (en leeftijdsca-

tegorieën) van het jeugdwerk. Zonder deze groepsvorming kan het kerkelijk jeugdwerk niet 

bestaan. 
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 Het betrekken van jeugd en ouders bij activiteiten van de verschillende groepen. Te denken is 

aan de jongvolwassenen. Zij brengen veel enthousiasme met zich mee en spreken de jeugd 

ook aan. Daarom is het van belang om ook jonge ouders bij het jeugdwerk te betrekken omdat 

zij, zeker bij kinderen op jonge leeftijd, een belangrijke rol spelen bij de keuze van het wel of 

niet actief deelnemen aan de aangeboden activiteiten.  

 Sterke aandacht voor geloofsopvoeding. (doopkring en vervolg op doopkring, in samenwer-

king met KND, jonge ouders, 30 + groep). 

 Inbedding van het jeugdwerk in de hele gemeente door te werken aan ‘samen-bindende’ acti-

viteiten. Het kerkelijk jeugdwerk is en blijft onderdeel van het totale kerkelijk beleid. Dit komt 

onder meer tot uiting in de samenwerking rond de keuze en de uitvoering van projecten in de 

Adventstijd en de Veertigdagentijd (ZWO, KND, Liturgische bloemschikgroep).  

 Ontwikkelen van inter-generatieve activiteiten, zoals een dienst voor de allerkleinsten, waar 

ouders/grootouders bij worden betrokken. 

 Scholing en teambuilding. Scholing van de leiding blijft een belangrijk punt. 

 Vernieuwen en uitwerken van de contacten Kerk en School.  
 

10.6 Uitwerking van het beleidsplan: de werkplannen. 

 

Crèche 

In beide kerken bestaat de mogelijkheid om jonge kinderen naar de crèche te brengen voor aanvang 

van de zondagse dienst. 

Tijdens de collecte gaan we naar de kerkdienst toe, om de zegen mee te maken. 

Bij een doopdienst proberen we, in overleg met de ouders, aan te sluiten bij de doop. 

 

Viering voor de allerkleinsten 

Om jonge gezinnen meer bij de kerk te betrekken wordt er enkele keren per jaar op zondagmiddag een 

laagdrempelige viering georganiseerd. Peuters en kleuters worden met hun ouders uitgenodigd om 

eenvoudige liedjes te zingen en een verhaal te kijken uit de kijkbijbel. 

 

Herfstvakantie-project 

In de herfstvakantie worden kinderen gedurende één tot drie ochtenden creatief en speels bezig gehou-

den. Een Bijbelverhaal vormt deze dagen de rode draad. Rondom dat verhaal worden diverse activitei-

ten georganiseerd en leren de kinderen een aantal liedjes. 

Aansluitend aan deze week wordt er op zondagochtend een gezinsdienst georganiseerd rondom het-

zelfde thema zodat de kinderen kunnen laten zien en horen wat ze deze week gedaan hebben. De tie-

ners van JOPeace sluiten deze dagen vaak graag aan als hulpleiding. 

 

Kindernevendienst (KND) 

De KND wil kinderen in de basisschoolleeftijd tijdens kerkdiensten een eigen moment en plek geven. 

Zij worden verdeeld over twee groepen zodat ze op hun eigen niveau bezig kunnen zijn. Er worden 

verhalen verteld en uit de Bijbel gelezen, zingen liedjes en verwerken dat op verschillende manieren 

zoals puzzels, kleurplaten en spel. Als ondersteuning wordt hierbij de methode Kind op Zondag ge-

bruikt. 

Voor Advent / Kerst en Pasen worden projecten uitgevoerd in samenwerking met de gemeente. Op 

kerstavond vieren we een sfeervol Kinderkerstfeest. 

De leiding van de KND denkt actief mee met andere PGO-activiteiten zoals Startzondag, Kunst en 

Geloof, Samen aan tafel (Avondmaal met kinderen) en doopdiensten. 

Kleinschaliger zijn de activiteiten waarbij wordt aangesloten bij landelijke acties zoals Sirkelslag 

(vanuit JOP/PKN) en de Vredesweek. 

In een overstapdienst nemen we afscheid van de oudsten van de KND en begeleiden we ze in een 

dienst naar de overgang naar JOPeace. Momenteel vindt deze dienst plaats rond februari. De toekomst 

moet uitwijzen of dit een goed tijdstip is. Voorgaande jaren was deze dienst aan het eind van het 

schooljaar. 
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De mensen van de KND zijn ook betrokken bij het herfstvakantie-project (voorheen de ‘verteldrie-

daagse’) dat in de herfstvakantie georganiseerd. De lijn van dit project komt terug in de aansluitende 

gezinsdienst.  

Eind 2014 is er gestart met de kind-op-schoot diensten voor de allerjongsten. 

Het is nu nog te vroeg om te weten hoe dit verder gaat lopen. 

De leiding is in 2014 ook begonnen met het feestelijk uitnodigen van de 4-jarigen door middel van een 

persoonlijke kaart om deel te nemen aan de KND.  

De leiding werkt met een “draaiboek”. Daarin staat beschreven hoe de verschillende activiteiten vorm 

gegeven worden. De continuïteit van de projecten wordt hierdoor gewaarborgd. 

Op diverse manieren wordt geprobeerd de kinderen te bereiken. Met persoonlijke uitnodigingen, flyers 

maar ook via het eigen email-adressenbestand dat helaas nog niet geheel volledig is.  

Daarnaast zijn er bijdragen in Ontmoeting (o.a. de rubriek Jeugdpraat) en de Nieuwsbrieven. 

 

JOPeace 

Twee keer per maand wordt gelijktijdig met de kerkdienst een aparte bijeenkomst georganiseerd voor 

de jeugd. Dit gebeurt afwisselend een halfjaar in de Ark en in de Beuk. In deze dienst wordt een the-

matisch onderwerp besproken. Buiten creatieve en speelse elementen komt ook Bijbelstudie aan bod. 

Doelgroep is de leeftijd van 12 t/m 14 jaar. 

Deelname is ca. 10 jongeren per keer.  

JOPeace Jeugdhonk. In het najaar 2014 is er gestart met een 2
e
 JOPeacegroep voor de leeftijd van 14,5 

tot 20 jaar. Hiermee is gestart omdat deze groep in de kerk buiten de boot valt en we deze groep drei-

gen kwijt te raken. Maandelijks is er op zondag van 17 tot 20 uur een informeel samenzijn met deze 

jongeren. Kerkelijke onderwerpen worden ook aangekaart. Nadrukkelijk doel van deze bijeenkomsten 

is deze leeftijd bij de kerk betrokken te houden. 

Deelname ligt tussen de 8 en 12 jongeren per keer. 

 

Catechese 

Catechese wordt maandelijks aangeboden van september t/m juni met uitzondering van de maanden 

december en april. De catechese vindt plaats in huiselijke setting rondom een gezamenlijke maaltijd. 

Het streven is om voor verschillende groepen van de middelbare school catechese aan te bieden: Klas 

1 en 2 als één groep. Klas 3 en hoger voor een volgende groep. We streven er naar om de komende 

periode ook catechese aan te bieden voor jongeren na de middelbare schoolleeftijd. Dat zou een 18+ 

groep worden. 

Uiteindelijk doel van de catechese is om jongeren toe te rusten tot het doen van belijdenis van hun 

geloof. 

  

Beleidsplan en activiteitenplannen 

Dit beleidsplan is het uitgangspunt voor de jaarplannen tot 2018. In het voorjaar van ieder kalenderjaar 

zal op basis van het beleidsplan een jaarplan en een begroting worden gemaakt door de verschillende 

groepen. 

         

 

11. Communicatie 
 

Voor het uitdragen van de visie van de gemeente en voor het bekendmaken van de activiteiten is goede 

communicatie erg belangrijk. Maar daarnaast verbindt goede communicatie ook de leden van de ge-

meente doordat kennis genomen kan worden van wat er speelt in de gemeente en ook van lief en leed 

van gemeenteleden.  

Het geheel van de communicatie geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Iedereen 

moet daarom doordrongen zijn van het belang van goede communicatie. Daarom zal door allen die iets 

organiseren in de gemeente de vraag gesteld moeten worden: Wat is van belang voor de gemeente of 

de omgeving van de gemeente en wat willen / moeten wij via de kanalen van de gemeente doorgeven 

aan anderen?  
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De kerkenraad zal er met name op moeten letten dat de communicatie gestroomlijnd verloopt en dege-

nen die verantwoordelijk zijn voor onderdelen van de communicatie goed geïnformeerd worden. 

 

De PGO kent verschillende communicatiemiddelen: 

- Het (maandelijkse) kerkblad Ontmoeting 

- Website www.pgoosterhout.nl 

- De (wekelijkse) Nieuwsbrieven 

- Brieven aan alle gemeenteleden (incidenteel) 

- Aankondigingen in de pers. 

 

Voor deze communicatiemiddelen zijn verschillende redacties verantwoordelijk. Daarom is een goede 

coördinatie en informatie-uitwisseling van groot belang. De verantwoordelijken overleggen regelmatig 

met elkaar en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de kerkenraad over het communicatiebeleid. 

De kerkenraad zal in de komende tijd het initiatief nemen om daarvoor een structuur te ontwerpen. 

 

 

12. College van Kerkrentmeesters 

 
12.1 Taken 

Het College van Kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de 

gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De verantwoordelijkheid hierover heeft 

de kerkenraad aan het college gedelegeerd. Het college is verantwoordelijk voor: 

- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening; 

- het zorg dragen voor de geldwerving; 

- het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente; 

- het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente; 

- het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever; 

- het beheren van de verzekeringspolissen; 

- het beheren van de financiën van de gemeente. 

 

Naast het opstellen van de begroting, het bijwerken van de meerjarenbegroting en het maken van de 

jaarrekening ziet het College toe op de goede verwerking van alle financiële handelingen. Het College 

initieert en stuurt het jaarlijkse proces voor de geldwerving (Kerkbalans). Verder heeft het college, 

door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het college voor de be-

handeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3). 

 

12.2 Meerjarenbegroting 
De Protestantse Gemeente Oosterhout heeft, net als veel andere gemeenten, te maken met een teruglo-

pend ledenaantal. Door de aanhoudende vergrijzing neemt het aantal actieve leden al jaren af. Gevolg 

daarvan is dat de jaarlijkse inkomsten ook steeds minder worden. De uitgaven daarentegen nemen 

steeds verder toe, het jaarlijkse begrotingstekort neemt daardoor steeds meer toe. De oorzaak van de 

kostenstijging zijn terug te vinden in loongerelateerde uitgaven. Deze laatste zullen tijdens de beleids-

plan periode jaarlijks vrij autonoom stijgen met 3 à 4%. Een sluitende begroting is gedurende langere 

tijd niet mogelijk en er zal een groot beroep op het eigen vermogen van de PGO gedaan worden om de 

kosten te kunnen betalen. 

 

Op grond hiervan benadrukt het College van Kerkrentmeesters (hierna het College) dat er blijvend 

hoge prioriteit gegeven dient te worden hoe we inkomsten kunnen verhogen en de kosten beheersbaar 

houden. Door het opstellen van een adequate meerjarenbegroting geeft het College inzicht in financiën 

op lange(re) termijn en is zichtbaar welke effecten personele en/of materiële keuzes tot gevolg hebben. 

Een actieve meedenkende houding om zorgvuldig met financiële middelen om te gaan is een taak van 

alle geledingen binnen de PGO. 

 

http://www.pgoosterhout.nl/
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De berekeningen leverden de volgende (voorlopige) conclusies op: 

- De inkomsten dalen naar verwachting de komende jaren verder als gevolg van het aantal afne-

mende gemeenteleden (1998: 2700, 2007: 2100, 2014: 1678); 

- Er is al een aantal jaren sprake van vergrijzing van de gemeente. De oudere leden geven per 

hoofd meer aan de kerk dan jongeren en leden van middelbare leeftijd. Zorgelijk is dat met het 

doorschuiven van de generaties, de ‘nieuwe’ ouderen het geefgedrag van de ‘vroegere’ ouderen 

niet overnemen; 

- Een deel van de leden van de PGO geeft geen vaste vrijwillige bijdrage. 

 

12.3 Geldwerving 

Zoals eerder aangegeven lopen de inkomsten uit geldwerving (Kerkbalans) al enige jaren terug. Daar-

om blijft het College van Kerkrentmeesters op zoek naar mogelijkheden om de bijdragen uit zgn. ‘Le-

vend Geld’ te verhogen. Voor de actie Kerkbalans 2014 is voor het eerst gebruik gemaakt van een 

lokaal gemaakte folder waarin leden van de PGO aangeven waarom zij actief lid zijn van de kerk. Dit 

maakt de communicatie directer en de reacties daarop zijn positief. Alle PGO leden zullen zoveel mo-

gelijk persoonlijk worden benaderd. Ook het pastoraat wordt actief ingeschakeld bij kerkbalans. Daar-

naast hebben collegeleden in 2014 workshopbijeenkomsten van de PKN bijgewoond waarin zij geïn-

formeerd zijn over de mogelijkheden om de fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden voor geldgevers 

actiever in te zetten binnen de Protestantse Gemeente. De verwachting is dat er in 2015 gestart kan 

worden met deze nieuwe geldwerving. 

 

12.4 Gebouwen en orgels 

Momenteel beschikt de PGO over 2 kerkgebouwen. In 2012 is na rijp beraad en het houden van een 

gemeenteavond het principebesluit genomen om kerkgebouw De Ark te sluiten. Wel is het voorbe-

houd opgenomen dat er bij voldoende inkomsten een heroverweging van het besluit aan de orde is. 

Omdat De Ark wel beschikte over voldoende nevenruimtes, maar de Vredeskerk niet, is er besloten 

om gebouw De Beuk te verbouwen. Door deze verbouwing (2014), waardoor onder meer een verbin-

ding met de Vredeskerk tot stand is gebracht, is het aantal (neven-) ruimtes bij de Vredeskerk aanzien-

lijk uitgebreid. Hiermee is er bij de voorziene sluiting van De Ark voldoende ruimte voor de gemeen-

teleden om kerkdiensten bij te wonen. 

Daarnaast is de multifunctionele ruimte van De Beuk te benutten voor andere exploitatiedoeleinden 

waarmee de inkomsten voor de PGO kunnen worden uitgebreid. Dit is momenteel studie van het col-

lege en naar verwachting wordt begin 2015 hiertoe een voorstel ingediend bij de kerkenraad. 

Het College is verantwoordelijk voor de verhuur van ruimten van de PGO. 

 

In de Vredeskerk bevindt zich een Moreau-orgel uit 1753. De kosten van het onderhoud van dit orgel 

worden grotendeels gedekt door gelden die we van externe subsidieverstrekkers ontvangen. Het orgel 

in De Ark voldoet voor de begeleiding van de gemeentezang. In deze kerk worden twee keer per 

maand praise-diensten gehouden, waarbij de gemeentezang wordt begeleid met andere muziekinstru-

menten. 

 

12.5 Personeelsbeleid 

Het College draagt zorg voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden voor de personen die binnen de 

gemeente een arbeidsovereenkomst hebben. Het College is opdrachtgever van de kosters. Daarnaast is 

het College verantwoordelijk voor het door het personeel en de door haar aangestuurde vrijwilligers 

uitgevoerde werkzaamheden. 

 

12.6 Organisatie 

Het College bestaat uit tenminste 7 personen, hiervan zijn minimaal 4 ouderling. Momenteel bestaat 

het College uit 8 leden (4 zijn ouderling). Het College kiest uit haar midden een voorzitter, een secre-

taris en een penningmeester. De voorzitter heeft zitting in het moderamen. Twee ouderling-

kerkrentmeesters nemen deel aan de kleine kerkenraadsvergadering. Bij de grote kerkenraadsvergade-

ring zijn alle ouderling-kerkrentmeesters aanwezig. Binnen het college zijn er de volgende taakgebie-

den:  
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- De voorzitter ziet toe op het beleid en de organisatie van het College. Hij zit de vergaderingen 

voor en is vertegenwoordiger naar de kerkenraad; 

- De secretaris voert het secretariaat van het College; 

- De penningmeester draagt zorg voor het dagelijks financieel beheer en stelt de begroting en de 

jaarrekening op (momenteel is dat belegd bij een ander lid van het College). 

 

 

 

 

-------------------------------------- 
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