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1. Inleiding 
De PGO in haar context 

Oosterhout is een Brabantse stad met ca. 56000 inwoners, waarvan er ruim 1400 gerekend worden 

tot de Protestantse Gemeente Oosterhout (PGO). Onze Protestantse Kerk staat te midden van een, 

kerkelijk gezien, “rooms katholieke” stad in een “rooms katholieke” provincie. Dit heeft invloed op de 

manier waarop het geloof wordt beleefd en geleefd in onze kerkgemeenschap.  

Door haar plaats in de overwegend rooms-katholieke omgeving is de PGO 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 

ook in sterke mate is geseculariseerd. Die secularisatie raakt ook de kerk. Het is niet meer 

vanzelfsprekend dat leden van onze gemeente zich ook werkelijk actief verbinden met onze 

geloofsgemeenschap.  

In dit alles wil de PGO een christelijke geloofsgemeenschap zijn, die het Evangelie uitlegt en vertolkt in 

woord en daad op een wijze die de moderne mens van de 21e eeuw oproept tot ontmoeting met God 

en geloofsgenoten. Haar bronnen zijn de schriften van het Oude- en het Nieuwe Testament.  

De PGO maakt deel uit van de wereldwijde kerk en weet zich verbonden met christenen en kerken van 

andere confessies en van andere plaatsen. 

Visie en missie van de PGO 

Als Protestantse Gemeente Oosterhout geloven we dat we door God tot gemeenschap van gelovigen 

geroepen zijn. Hierbij is “ontmoeting” een kernwoord dat bij onze gemeente past. Ten eerste is het 

ons verlangen om in onze samenkomsten God te ontmoeten door samen te komen rond Woord en 

sacrament, en op die manier in ons geloof te worden opgebouwd. Daarnaast is het voor ons van even 

groot belang dat wij elkaar kunnen ontmoeten in allerlei andere verbanden om zo te ervaren dat wij 

als een geschenk van God aan elkaar gegeven zijn. In onze gemeenschap beseffen wij dat we elkaar 

niet uitgekozen hebben, maar door God met elkaar verbonden door ons gedeeld geloof. Daardoor is 

de roeping tot het vormen van een geloofsgemeenschap zowel een gave als een opgave. We willen 

dat ieder mens zich in ons midden thuis voelt en de kans krijgt om zich waardevol lid te weten door 

onderlinge betrokkenheid en meeleven in vreugde en in verdriet. 

Binnen de PGO hebben we diverse groepen die gestalte en uitvoering geven aan de visie en missie. 

Hierna volgt per groep de nadere uitwerking en in de bijlagen is terug te vinden welke concrete 

activiteiten daaraan zijn gekoppeld. Die worden jaarlijks geëvalueerd om steeds dat te doen wat in het 

belang is van de PGO. 
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2. Visie en Missie PGO 
Visie: 

1. God verbindt zich met mensen en zo zijn wij in de Protestantse Gemeente Oosterhout (PGO) 

door het geloof met elkaar en met de wereld verbonden.  

2. De PGO biedt een plek waarin de ontmoeting met God en met elkaar als geschenk wordt 

ervaren.   

Missie: 

1. De Protestantse Gemeente Oosterhout weet zich vanuit het evangelie geroepen tot een 

gemeente waar uit erkenning van en respect voor elkaar én voor de verschillen van 

geloofsbelevingen wordt gedacht, gesproken en gehandeld. Samen willen we een levende 

gemeente van Christus zijn, waarin iedereen welkom is. De basis daarvoor is om een lerende, 

vierende en dienende gemeente te zijn met aandacht voor iedereen, van jong tot oud. Samen 

werken we aan de taak om het evangelie te vertalen voor onze omgeving en voor de wereld 

waarin wij leven.  

2. In alle activiteiten die binnen onze gemeenschap plaatsvinden wordt ontmoeting vanuit ons 

gedeelde geloof in God een vanzelfsprekende kernwaarde. God wordt ervaren, zowel in de 

wekelijkse ontmoeting rondom Woord en Sacrament, als in de onderlinge samenkomsten in 

allerlei verbanden binnen onze gemeenschap. 
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3. Pastoraat 
Doel 

De pastoraatsgroep van de PGO bestaat uit mensen die de gemeenteleden willen ondersteunen in hun 
roeping om naar elkaar om te zien.  

Middelen 

Voor de ondersteuning van het onderling omzien naar elkaar onderscheiden we twee zaken.  

1. Het stimuleren van onderlinge contacten tussen gemeenteleden.  
2. Het pastoraal aanwezig zijn bij belangrijke levensmomenten van gemeenteleden 

 

Het stimuleren van onderling contact 

Binnen de PGO zijn er verschillende momenten waarop gemeenteleden elkaar op ongedwongen wijze 
kunnen ontmoeten. Elk moment van ontmoeting in kerkelijk verband heeft ook een pastorale kant. 
Een aantal voorbeelden van die momenten (voor de beeldvorming) zijn het koffiemoment na de 
eredienst, een bijeenkomst van een groeigroep en een vergadering (van één van de gremia) van de 
kerkenraad. Elk moment waar wij elkaar ontmoeten heeft een pastorale dimensie. Om de 
gemeenteleden daarvan bewust te maken is een taak van het pastoraat. Dit kan zij doen door bij 
dergelijke activiteiten aanwezig te zijn of door daar tijdens gesprekken op te wijzen. De 
pastoraatsgroep streeft ook naar het organiseren van ontmoetingsmomenten in de secties, zodat 
gemeenteleden weten wie in hun eigen woonomgeving lid van de kerk zijn en elkaar zo leren kennen.  

Belangrijke levensmomenten 

Vanuit onze liefde van en voor God leven we met elkaar mee in zowel goede als slechte tijden. Door 
op belangrijke levensmomenten met elkaar mee te kunnen leven wordt de onderlinge band versterkt, 
en hopen we vooral dat we iets van Gods liefde met elkaar kunnen delen. Tot opbouw en steun van 
elkaar. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat we op de hoogte zijn van het wel en wee van elkaar. 
Hiervoor is het nodig dat wij ons bij elkaar thuis voelen en ook bereid zijn om te delen wat er speelt in 
vreugde en ook in verdriet. We zijn hierin dus van elkaar afhankelijk. Belangrijk is daarom dat we goede 
kanalen van communicatie hebben naar elkaar toe. De kringen en ontmoetingen zijn daarvoor heel 
belangrijk. Op die manier is het mogelijk dat op spontane wijze, maar altijd met wederzijdse 
instemming wordt doorgegeven als iemand iets te vieren heeft of als sprake is van minder goede 
omstandigheden. Het liefst stimuleren we echter direct contact met de wijkbezoeker, ouderling of één 
van de pastores. Dit kan zowel telefonisch of via andere moderne communicatiemiddelen zoals e-mail 
of appje. Tegelijkertijd is er ook altijd nog de mogelijkheid om een briefje in te vullen als geen van de 
andere opties haalbaar zijn. 
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4. Kerkdiensten en vieringen 
De kerkdienst is een centraal moment in het samenkomen van de gemeente. In woord en teken, met 
muziek en verbeelding viert zij dat God naar mensen omziet. Elke zondag, en op alle kerkelijke 
feestdagen, vindt er een kerkdienst plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Meestal 
gaan eigen predikanten voor. Voor de overige zondagen wordt een beroep gedaan op gastpredikanten. 

Zes keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. De vieringen van het Heilig Avondmaal zijn 
toegankelijk voor een ieder, ook kinderen en gasten, die zich in geloof in Christus onze Heer verbonden 
voelen met de PGO. Op verzoek kan er worden gedoopt of een zegen over een huwelijksrelatie worden 
gevraagd. 

Bij uitvaarten waar we als kerk bij betrokken worden heeft de kerkdienst een officieel karakter waarbij 
naast de predikant/kerkelijk werker ook een ouderling en diaken is vertegenwoordigd. 

De kerkdienst heeft in zijn opzet een bepaalde eigenheid waarbij doorgaans gebruik gemaakt wordt 
van de orden van dienst die worden voorgesteld in het dienstboek van de PKN. 

Samenzang hoort tot het DNA van de Protestantse Kerk. Het nieuwe Liedboek vormt de basis voor de 
samenzang, daarnaast worden vaak ook andere liederen gebruikt. Medewerking aan de diensten 
wordt verleend door een vast aantal organisten, en incidenteel door een zanggroep en een 
jongerenensemble. Ook is er in onze diensten een speciaal kinderlied dat elke maand gekozen wordt 
door de leiding van de Kindernevendienst. Dit lied wordt meestal met de beamer meegezongen. Het 
gebruik van de beamer wordt soms ook ingezet om liederen te zingen die niet helemaal geschikt zijn 
voor begeleiding met het orgel. 

Met enige regelmaat zijn er oecumenische diensten in samenwerking van de Catharinaparochie (week 
van de eenheid/Vredesweek). 

In de Adventstijd en in de Veertigdagentijd worden aan de hand van een project door de 
kindernevendienst de kinderen bij de dienst betrokken. De goede vrijdag dienst is de laatste jaren een 
kerkdienst geweest waarbij jongeren een actieve rol hebben in de lezing van het lijdensverhaal. 
Hiernaast is er eens per jaar een overstapdienst voor kinderen die de lagere school verlaten en naar 
de middelbare school gaan. Zij verlaten de kindernevendienst en worden uitgenodigd om mee te doen 
aan de tienerkerk en het catecheseproject eten is weten. Verder streeft de PJR ernaar om minstens 
eens per jaar ook een jeugddienst te organiseren. 

Naast de reguliere zondagsdiensten zijn er ook andere vormen van vieren. De predikanten en pastoraal 
werker draaien mee in het rooster van vieringen in enkele tehuizen. Maar we denken ook aan andere 
kerkdiensten met een speciaal karakter zoals de jaarlijkse Taizé- en Iona vieringen en 
zangbijeenkomsten (bv. adventszang) die op zondagmiddagen plaatsvinden. 

Beleidsvoornemens 
a) Met behoud van wat goed is willen wij de betrokkenheid bij de diensten vergroten, in het bijzonder 

van de jonge gezinnen en de nog aanwezige jeugd; 
b) Met behoud van de waardevolle elementen uit onze traditie willen we steeds weer op zoek gaan 

naar vernieuwende vormen van viering, waarbij ook een actieve deelname van de gemeente 
centraal staat. (gemeenteleden betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van 
kerkdiensten). Bezoekers van kerkdiensten zullen met enige regelmaat middels enquêtes gevraagd 
worden om hun mening of ideeën te geven over de vorm en inhoud van de eredienst; 

c) Het gebruik maken van moderne middelen zoals de beamer en projectie geeft nieuwe 
mogelijkheden en maakt het bijvoorbeeld ook mogelijk op een andere wijze op de actualiteit in te 
spelen. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van beeld/kunst, filmpjes en video’s in de 
kerkdiensten. 
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5. Diaconie 
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 is gericht op het opbouwen van de gemeente door middel van 
vertegenwoordiging tijdens diensten en in de breedste zin van het woord het inzamelen van gaven en 
het met behulp van deze gaven nemen en ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het 
bevorderen van sociaal en maatschappelijk welzijn zowel binnen onze gemeente als daarbuiten, 
plaatselijk, landelijk en wereldlijk alsmede het dienen van de gemeente en de Christelijke kerk in haar 
bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de 
samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande. 
 
Het diaconale werk wordt uitgewerkt in een werkplan dat periodiek wordt herzien.  
 
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. Alle diakenen maken 
deel uit van de Kerkenraad. 
 
De diaconie krijgt haar inkomsten uit opbrengsten van collecten en giften en de rente van haar 
beleggingen (vermogensbeheer). De diaconie draagt zelf zorg voor de verdeling van de 
binnengekomen gelden. 
 
Onder de diaconie vallen de Protestantse Vrijwilligersdienst (PVD) en de commissie Zending 
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). De financiële plannen van de diaconie en de 
mutaties van bezittingen en schulden alsmede de inkomsten en uitgaven worden periodiek herzien en 
jaarlijks verantwoord. 
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6. Jeugdwerk 
Visie 
Het jeugdwerk in onze gemeente inspireert kinderen en jongeren om de liefde van God voor henzelf 
en de ander te ontdekken. 
 
Doel 
We willen jongeren laten ervaren dat het waardevol is om samen kerk te zijn. Door deel te zijn van die 
kerk willen we hen helpen begrijpen wie ze mogen zijn in relatie tot God, tot elkaar en tot de wereld 
om hen heen.  
 
Middelen 
Om het bovengenoemde doel te bereiken is het belangrijk dat de jeugd elkaar ontmoet op eigentijdse 
wijze. Door de Protestantse Jeugdraad (PJR) worden er verschillende activiteiten ontplooit zowel 
rondom de kerkdienst als doordeweeks.  Deze activiteiten worden ruwweg op leeftijd tussen 0 en 18 
jaar aangeboden, maar voor de doorstroming van de ene groep naar de andere geldt de ontwikkeling 
van het kind/jongere als leidraad. Op die manier wordt gewaarborgd dat zij zich deel van de kerk 
kunnen blijven voelen.  
 

Organisatie van het Jeugdwerk 
Het jeugdwerk binnen de onze kerk wordt gecoördineerd en met elkaar afgestemd door de 
Protestantse Jeugdraad (PJR) die enkele keren per jaar vergaderen. Naast alle bovengenoemde 
geledingen neemt ook de jeugdouderling en een predikant deel aan deze bijeenkomsten. De 
geledingen vergaderen daarnaast ook zelfstandig door het jaar heen. 
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7. College van Kerkrentmeesters 
Binnen de Kerkenraad, die als geheel verantwoordelijk is, zijn het de Kerkrentmeesters die in het 
bijzonder met het beheer van geld en goederen zijn belast. Zij ontwikkelen beleid voor een gezonde 
financiële positie, zodat de gemeente zich kan toeleggen op haar roeping “Vieren en Verbinden” en 
als kerk aanwezig zijn in de wereld. Dat vraagt om personele en materiële voorzieningen: een predikant 
die (in) de gemeente voorgaat, een pastoraal medewerker die speciale opdracht heeft voor aandacht 
aan ouderen en gebouwen die ruimte bieden voor eredienst en activiteiten.  

 
De volgende aspecten spelen daarbij een rol:  
 

 Geldwerving en geldbeheer  

Het belangrijkste deel van de inkomsten komt van de jaarlijkse kerkelijke bijdrage (Kerkbalans). Het 
College initieert en stuurt het jaarlijkse proces voor deze geldwerving. Aangezien deze inkomstenbron 
langzaam maar zeker afneemt, zullen er andere bronnen van inkomsten moeten worden gegenereerd 
om de jaarlijkse begroting zo sluitend mogelijk te krijgen.  

Jaarlijks stellen de kerkrentmeesters een begroting en jaarrekening op die ter goedkeuring wordt 
voorgelegd aan de kerkenraad. Voorstel over de verdeling van de ter beschikking staande middelen 
wordt voorgelegd aan de kerkenraad. 
Aan de hand van meerjarenramingen geeft het College inzage in de financiële toekomst van de 
gemeente en wordt zichtbaar welke effecten personele en/of materiële keuzes tot gevolg hebben. 
 

 Personeelsbeleid 
Het College draagt zorg voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden voor de personen die binnen de 
gemeente een arbeidsovereenkomst hebben. Het College is verantwoordelijk voor het door het 
personeel en de door haar aangestuurde vrijwilligers uitgevoerde werkzaamheden.  

 

 Beheer van gebouwen, terreinen en orgel 
Om alle functies te kunnen blijven vervullen, is het beleid erop gericht gebouwen en terreinen in goede 
conditie te houden. Reparatie, aanpassing en onderhoud worden zo efficiënt en duurzaam als mogelijk 
verricht. De beschikbare middelen zijn daarbij leidend. Het College werkt met een meerjaren 
onderhoudsplan voor de Vredeskerk, waarbij het inspectierapport van de Monumentenwacht een 
belangrijk uitgangspunt is. In de Vredeskerk bevindt zich een Moreau-orgel uit 1753. De kosten van dit 
orgel worden grotendeels gedekt door gelden die we van externe subsidieverstrekkers ontvangen.  
 
De verhuur van gebouwen voor allerlei evenementen zal worden gecontinueerd, mits dit niet ten koste 
gaat van het gebruik door de PGO zelf.  
 
De exploitatie van de begraafplaats blijft de verantwoordelijkheid van de Stichting Protestantse 
Begraafplaats Oosterhout. Daarnaast wordt het beheer en de verhuur van gebouw De Beuk uitgevoerd 
door Stichting De Beuk. 
  

 Organisatie 
Het College bestaat uit 5 personen (2019). De mogelijkheid wordt onderzocht, omdat het steeds 
lastiger is om voldoende menskracht te krijgen voor het ambt van ouderling kerkrentmeester, om het 
aantal leden te verminderen. Het College kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en 
penningmeester. De voorzitter heeft zitting in het Moderamen. De ouderling kerkrentmeesters nemen 
deel aan de kerkenraadsvergaderingen. Binnen het College zijn de hiervoor genoemde 
aandachtsgebieden verdeeld en daar waar nodig ondersteunen de leden elkaar bij de werkzaamheden.  



 

 
9 

8. 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 
gemeente 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 dient 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?  

De kerkenraad zal er op toezien dat de communicatie gestroomlijnd verloopt en degenen die 
verantwoordelijk zijn voor onderdelen van de communicatie goed geïnformeerd worden. 

De PGO kent verschillende communicatiemiddelen: 

- Het kerkblad Ontmoeting 

- Website www.pgoosterhout.nl 

- De Nieuwsbrieven 

- Brieven aan alle gemeenteleden (incidenteel) 

- Aankondigingen in de pers. 

Voor deze communicatiemiddelen zijn verschillende redacties verantwoordelijk. Ook hebben we een 
communicatiemedewerkster die met name de externe communicatie voor haar rekening neemt. Deze 
medewerkster kan ingeschakeld worden om mee te denken over de vorm en inhoud van de 
communicatie. 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. 
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BIJLAGEN – WERKPLANNEN 

Werkplan Pastoraat 
 Het bezoeken van mensen in de verschillende secties, zowel spontaan als tijdens belangrijke 

levensmomenten (bijv. geboorte en jubilea of bij overlijden); 

 Maandelijks vergaderen op de laatste maandag van de maand. Doel: onderlinge 
bemoediging en toerusting voor het werk; 

 Het ondersteunen van verschillende groepen in de kerk door daar aanwezig te zijn (van 
koffieochtend en gesprekskring tot gemeentegroeigroepen); 

 Het organiseren van wijkavonden (mogelijk eens in de twee jaar); 

 Wekelijks open kerk/ pastoraal spreekuur in de Beuk op woensdagen (daarbij zijn met name 
de kerkelijk werker en de predikant(en) aanwezig; 

 Het regelmatig aanbieden van ontmoetingsmomenten rondom verlies en rouw; 

 Het organiseren van een jaarlijks etentje voor nieuw ingekomenen. Doel: kennismaking met 
de kerkelijk werker en predikanten en over de drempel te stappen van het kerkgebouw. Op 
deze manier faciliteren we dat zij elkaar ontmoeten en leren kennen. Het is soms lastig om in 
bestaande groepen ingang te vinden. 

 
Werkplan kerkdiensten 

 Overstap dienst 

 Gezin in de kerkdiensten 

 Goede Vrijdag met jongeren 

 Jeugddienst 

 Taizé en Iona vieringen 

 Oecumenische vieringen 

 Oogstdienst (medewerking diaconie) 

 Kunst en geloof 

 Laatste zondag kerkelijk jaar 

 Startzondag  
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Werkplan Diaconie 
Het werkplan van de diaconie is uitgewerkt in opbouw, hulp aan speciale doelgroepen (ouderen, zieken 
en gehandicapten), diaconale hulp, Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 
 
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. 

 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 
maatschappelijk welzijn.  

 Het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale 
vraagstukken 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 uit de kerk  

 Kerkdiensten uitzending beeld en geluid 

 Stichting Inloophuis Poppy’s 
 
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 
ondersteuning.  
 
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO): 
De wereldproblematiek in verband brengen met de kerkelijke opdracht door het vormen van een 
diaconale gemeente.  
Activiteiten:   

 Ontwikkelingssamenwerking  

 Zending en werelddiaconaat  

 Contacten in derdewereldlanden 

 Jaarlijks aan een project van Kerk in Actie of anderszins een financiële bijdrage leveren  

 Financiële acties en genereren van middelen ten aanzien van genoemde activiteiten, 
bijvoorbeeld door 
- Voorjaarsmarkt 
- Herfstmarkt 
- Kerstfair 
- Verkoop van pannenkoeken o.i.d. na de zondagsdienst 

 ZWO-zondag organiseren 

 Bijdragen aan collectes in de 40-dagentijd 
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 Onderhouden van contacten met gemeenteleden en andersdenkenden en verbinden met 
elkaar 

 
Kerk en samenleving: 
De problematiek in de samenleving onder de aandacht brengen van de kerkelijke gemeente.  
Activiteiten:  

 Samen eten is gezelliger dan alleen 

 Vluchtelingenwerk  

 Vertegenwoordiging in de Oecumenische Werkgroep Armoede  

 Contacten met de ZWO  

 Goederenbank 

 Schrijfactie Amnesty  

 Groene kerk 

 Mantelzorg 

 Gebruikte goederen markten organiseren 

 Inzetten voor opzetten Hospice in Oosterhout 
 
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.  

 Overleg met maatschappelijke en sociaal ondersteunende organisaties in 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. 

 Ambtelijke vertegenwoordiging in rouw- en trouwdiensten, oecumenische kerkdiensten en     
kerkdiensten in verzorgings- en ziekenhuizen.  

 
Activiteiten diaconaat rond de eredienst:  

 Kerkdiensten uitzending beeld en geluid 

 Maken en Bezorgen nieuwsbrieven 

 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 geaccordeerd. Het 
statuut is bedoeld om een helder en eenduidig kader (waaronder taken en verantwoordelijkheden) 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; 

 een inkomstenstroom ter dekking van de exploitatiekosten. Kostenneutrale exploitatie is geen 
verplichting. Het beleid is erop gericht om zo nodig € 10.000 per jaar in te teren. 
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Werkplan Jeugdwerk 
Rondom de kerkdienst 
Op dit moment zijn er een viertal activiteiten voor de jeugd tijdens de kerkdienst. Om hen te laten 
ervaren dat zij onderdeel van de kerkdienst zijn is er aandacht voor hen tijdens het kindermoment. 
Ook zijn alle kinderen aanwezig in de kerkzaal als de zegen wordt uitgesproken. Als er een 
avondmaalsviering is, zijn ook de tieners van de tienerkerk hierbij aanwezig. Het streven is dat ook bij 
bijzondere diensten de tieners zoveel mogelijk in de kerk aanwezig zijn om zo bijzondere momenten 
met z’n allen te vieren.  
 
Crèche 
Voor de allerjongsten van onze gemeente is deze opvang elke zondag beschikbaar. De leiding betrekt 
de aanwezige kinderen bij het kindermoment in de kerkzaal door deze samen op het scherm in de 
Beuk te volgen. 
 
Kindernevendienst 
Elke week is er kindernevendienst (knd) voor kinderen die op de basisschool zitten. In de dienst is er 
aandacht voor het Bijbelverhaal waar de kinderen mee aan de slag gaan, aan de hand van huidige 

methode “Bijbel Basics”. Met Advent/Kerstmis en de 40-dagentijd/Pasen organiseert de knd speciale 
projecten, waarbij zoveel mogelijk de gemeenteleden worden betrokken. 
 
Tienerkerk  
Tweemaal per maand wordt er Tienerkerk gehouden voor kinderen van ca. 10 jaar en ouder. Zij 
beginnen in hun eigen ruimte maar komen voor de zegen bij de gemeente in de kerk. De Tienerkerk 
maakt gebruik van de methode “Kind op zondag”.  
 
Viering voor de allerkleinsten 
Ongeveer drie à vier keer per jaar wordt op zondagmiddag een speciale viering gehouden voor ouders 
én hun kinderen tot circa zes jaar. Op een eenvoudige manier wordt een Bijbelverhaal vertelt, vaak 
met beamer, en liedjes gezongen.  Ook is er gelegenheid voor ontmoeting voor de ouders na de viering.  
 
(Ge)Zin in de kerk 
Een nieuw initiatief voor de komende periode is om gezinnen meer te betrekken bij de invulling van 
de kerkdienst door hen afzonderlijk uit te nodigen om samen met de predikant daar vorm aan te geven.  
 
Jeugdwerk door de week 
Ook buiten de kerkdiensten om zijn er activiteiten om de onderlinge band van de jongeren te 
verstevigen en hen te leren dat je niet alleen kerk op zondag bent.  
 
Herfstvakantieproject en Gezinsdienst 
In de herfstvakantie worden kinderen van de lagere school een ochtend creatief en speels bezig 
gehouden in de Beuk. Een Bijbelverhaal vormt deze dagen de rode draad. Rondom dat verhaal worden 
diverse activiteiten georganiseerd en leren de kinderen een aantal liedjes. 
Aansluitend aan deze week wordt er op zondagochtend een gezinsdienst georganiseerd rondom 
hetzelfde thema zodat de kinderen kunnen laten zien en horen wat ze deze week gedaan hebben. De 
tieners van Church en Chill worden gevraagd als hulpleiding. 
 
Kinderdoedagen 
Circa drie keer per jaar wordt een Kinderdoedag (KDD) georganiseerd waarbij een creatieve activiteit 
wordt gekoppeld aan een bijbels thema. Rondom een Bijbelverhaal of –persoon worden liedjes 
geleerd, geknutseld en gegeten.  
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Het thema wat in de herfstvakantie wordt gebruikt, wordt doorgetrokken naar de Gezinsdienst waarbij 
de kinderen kunnen laten zien wat ze gedaan hebben.  
 
Church & Chill 
Voor de jeugd van 14 jaar en ouder is er eens per maand de mogelijkheid om met elkaar te chillen in 
de jeugdruimte op het podium van de Beuk. Deze vinden op een zondag plaats van 19:00 – 21:00 uur. 
Er is geen programma, maar het biedt de mogelijkheid tot ontspanning en soms ook een onverwacht 
goed gesprek.  
 
Eten is Weten 
Eén keer per maand wordt voor verschillende groepen Eten is Weten georganiseerd. De leeftijd van 
de jongeren varieert tussen de 11 en 18 jaar. Zij zijn verdeeld in drie groepen waarbij niet zozeer de 
leeftijd van belang is, maar er gekeken wordt in welke groep zij zich het meest op hun gemak zijn. Eten 
is weten wil laagdrempelig jongeren met elkaar verbinden tijdens een maaltijd. Aansluitend aan de 
maaltijd komt door middel van diverse werkvormen verschillende geloofsthema’s aan de orde.  
 
Spontane verbindende jeugdactiviteiten 
Op verschillende manieren proberen we door het jaar ook alle jeugd te betrekken bij een gezamenlijke 
activiteit. Dit kan gaan over activiteiten die eens per jaar terugkomen zoals het meekijken naar de 
Passion op Witte Donderdag, het meedoen aan de speciale viering op Goede Vrijdag, of met z’n allen 
naar de EO Jongerendag gaan. Ook kan gedacht worden aan andere uitjes die spontaan bedacht 
worden vanuit een thema waar zij mee bezig zijn of voortkomen vanuit het contact met de Catharina 
Parochie. Dit laatste om ook de oecumenische gedachte bij de jeugd te stimuleren.  
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Werkplan College van Kerkrentmeesters 
Geldwerving en geldbeheer  

Hiertoe dienen de volgende initiatieven: 

 Oprichting van de stichting “Vrienden van de Vredeskerk” om ook buiten de kerkelijke gemeente 
gelden te halen voor de instandhouding van de monumentale Vredeskerk; 

 Waar mogelijk aanvragen van subsidies voor te verrichten werkzaamheden aan de gebouwen en 
terreinen; 

 Onderzoek naar duurzame beleggingen om het rendement op het aanwezige vermogen te 
vergroten en daarnaast de financiële middelenstroom via duurzame instellingen te laten verlopen; 

 Onderzoeken of investeren in Pastoraat, zoals kerkelijk werker, mogelijk blijft ook al biedt het 
jaarlijkse exploitatieresultaat daar wellicht geen ruimte toe. 

 

Personeelsbeleid 

De huidige kerkelijk werker is tot 1 februari 2021 in dienst. Verlenging van deze termijn is afhankelijk 
van de financiële situatie op dat moment. Vrijwilligers krijgen betaling volgens de regelingen van PKN 
en belastingdienst. De vrijwilligers zijn volgens de geldende voorschriften verzekerd en zullen de 
voorgeschreven scholing krijgen om te voldoen aan alle voor ons geldende vereisten van de ARBO-
wetgeving. 

 

Activiteitenplan 

Het College maakt ieder jaar een plan welke activiteiten het jaar uitgevoerd gaan worden. De termijnen 
lopen van augustus tot juli. Daar waar nodig wordt op basis van ervaringen het beleidsplan tussentijds 
aangepast. 
 

Gebouwen 

Op dit aandachtsgebied zorgt het CvK voor goed beheer van de in het bezit zijnde gebouwen van de 
PGO. In 2020 zijn dat de volgende gebouwen in Oosterhout: De Ark (Arkendonk 98), Waterskerslaan 
28 (per 4 september 2020 verkocht), Laan 12 (inmiddels verbouwd tot pastorie waarin dominee is gaan 
wonen), De Beuk (Rulstraat 4) en Vredeskerk (Rulstraat 6). 
Voor het onderhoud van de Vredeskerk is een meerjarig onderhoudscontract afgesloten met 
aannemer De Bonth van Hulten, die uitvoering geeft aan het opgestelde meerjarig onderhoudsplan. 
Voormalig kerkgebouw De Ark is onder voorwaarden verkocht, in afwachting van de ontwikkeling van 
het gebied Arkendonk. Tot het moment van de verkoop wordt het gebouw tijdelijk verhuurd. 
Onderhoud aan de Ark wordt tot een minimum beperkt. 
 


