
  

 

 

 

   

   

    

 

 

Korte schets kerkelijke gemeente 
 

 

Oosterhout is een Brabantse stad met ca. 56000 inwoners, waarvan 

er ruim 1200 gerekend worden tot de Protestantse Gemeente 

Oosterhout (PGO). De PGO is ontstaan vanuit de fusie van de 

Gereformeerde kerk en de Nederlands Hervormde kerk ter plaatse. 

De kerkdiensten vinden plaats in de Vredeskerk gelegen in het 

centrum van Oosterhout. Daarnaast beschikt de PGO over een 

eigentijds kerkelijk centrum “de Beuk”, dat ruimte biedt aan 
verschillende activiteiten en groepen. 

 

De identiteit van de PGO 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 

binnen eenzelfde gemeenschap. Dat komt ook tot uitdrukking in de 

zondagse liturgie en andersoortige vieringen die hier een plek 

hebben. (Taizé, Iona, Kliederkerk). In de diensten wordt gebruik 

gemaakt van beeld en geluid apparatuur. De diensten zijn ook online 

te volgen op Kerkomroep.nl of Youtube.  

 

De PGO wil een open, gastvrije en inclusieve geloofsgemeenschap 

zijn, die het Evangelie uitlegt en vertolkt in woord en daad op een 

wijze die de mensen verbindt met God en met elkaar.  

De PGO bestaat binnen een van oudsher voornamelijk Rooms-

Katholieke omgeving. Dit heeft invloed op de manier waarop het 

geloof wordt beleefd en geleefd in onze kerkgemeenschap. Door 

deze plek is de PGO ook altijd gericht op oecumenische 

samenwerking.  



 

De PGO verstaat zich als  deel van de wereldkerk en weet zich 

verbonden met christenen en kerken van andere confessies en van 

andere plaatsen. 

 

De PGO wil niet geïsoleerd kerk zijn, maar kerk zijn midden in de 

samenleving. 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. De PGO 

zoekt daarom – mede vanuit de kernopdracht het evangelie gestalte 

te geven in de samenleving -  in haar activiteiten uitdrukkelijk 

verbinding en aansluiting bij wat er in de samenleving gebeurt. Zo wil 

zij present en zichtbaar zijn. 

 

De PGO is in doorsnee een vergrijzende gemeente maar wil sterk 

(blijven) inzetten op ontmoeting van en activiteiten voor de jongere 

generaties. 

 

Er is een breed scala van activiteiten, onder meer verschillende 

gesprekskringen, open inloop, Herberg de Beuk, maaltijden voor 

alleen gaanden, meditatieve wandelingen, etc. 

Op de website www.pgoosterhout.nl is nadere informatie te vinden 

over de PGO in het algemeen, de PGO organisatie en informatie van 

de verschillende werkgroepen met haar activiteiten. 

 
 


