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Beleidsplan 2015 – 2019: DIENEND BEZIELEN 
  
Visie en missie 

De Protestantse Gemeente Nuenen wil een kerkgemeenschap zijn met uitstraling 

naar buiten: verbonden met ons dorp en de dingen die daar gebeuren, betrokken op 

mensen, in samenwerking met de parochie Heilig Kruis. Daarbij zijn voor ons 

opgetekende woorden van Jezus de kernzin: “Alles wat je voor de minste van de 

mensen hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan”. (Matteus 25) 

 

Vanuit deze woorden willen wij de mensen op onze weg dienen en bezielen.  

Zonder schroom en in volle vrijheid willen we vertellen wat ons inspireert, ontroert en 

bezielt. Het evangelie is een kostbare schat die we koesteren, maar die we niet 

alleen voor onszelf willen houden. Ook daarin willen we anderen laten delen. 

 

Zo ervaren we dienen en bezielen als twee kanten van dezelfde medaille. We 

kunnen pas bezielend spreken als we ons ook dienend willen opstellen. En we 

kunnen pas oprecht dienen als we weten wat ons bezielt.   

 

Verbinding tussen geloof en dagelijks leven 

We zoeken hierbij naar inhoud, taal en vormen die verschillende leeftijdsgroepen 

aanspreken: in vieringen, pastoraat, diaconaat en ander werk in onze gemeente. 

Belangrijk in dit alles is de verbinding tussen geloof en ons (dagelijks) leven.  

 

Onze onderlinge verscheidenheid nodigt ons uit ons geloof in allerlei vormen steeds 

opnieuw ter sprake te brengen. Onze gemeente is een plek waar iedereen zich thuis 

mag voelen: gemeenteleden, vaste bezoekers en voorbijgangers. Kortom, voor een 

ieder die zich langdurig of bij tijd en wijle met onze gemeente verbonden wil weten.   

 

Eigentijdse vormgeving van de verschillende werkvelden 

We gaan op zoek naar eigentijdse, meer interactieve, vormen van vieringen, waar 

mooie beelden, inspirerende woorden, aansprekende muziek en zinvolle rituelen 

zorgen voor inspiratie en een gevoel van gemeenschap. We zullen verder gaan met 

het onderscheiden van verschillende vormen van kerkdiensten. De vieringen 

klassieke vorm, de vieringen plus en de vieringen vrije vorm.  

 

Naast deze vieringen zal er voor verschillende groepen en leeftijdscategorieën een 

scala aan activiteiten voor hoofd, hart en handen zijn. Bijvoorbeeld in oecumenische 

thema-avonden en gesprekskringen rond levensvragen.  

 

Pastoraat in de vorm van huisbezoek, maar ook ontmoetingen in grotere verbanden, 

is een wezenlijk onderdeel van het gemeente-zijn, om met mensen te kunnen 

meeleven en naast hen te staan als er ingrijpende dingen gebeuren in hun leven. 

 

In het diaconaat (diaconie en ZWO) staan de noden in de wereld, dichtbij en ver 

weg, op de agenda. Daaraan werken kan niet zonder samenwerking met allerlei 

plaatselijke en regionale organisaties. 
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Jeugdwerk blijft een belangrijke plek op de agenda van onze gemeente innemen. 

Zaak is om jongeren zelf bij de vormgeving van dit werk te betrekken. 

 

De wens om gastvrij, open en betrokken te zijn op de omgeving van onze gemeente, 

zal vertaald worden in concrete activiteiten met een laagdrempelig karakter. 

 

Het is ons streven om de goede samenwerking die we in de loop der jaren hebben 

opgebouwd met de R.K. Parochie te continueren in de Raad van Kerken. 

 

Gunnen en (toe)vertrouwen 

Om dit alles te verwezenlijken zullen we de gunnende houding moeten hebben die 

hierboven beschreven staat. Daarbij past een mentaliteit van vertrouwen, 

samenwerking en bereidheid om nieuwe wegen te gaan. Leren van ervaringen in 

andere gemeenten zal daarbij behulpzaam kunnen zijn. Ook is van groot belang ons 

voortdurend rekenschap te geven van (geestelijke) ontwikkelingen in kerk en 

samenleving. 

 

Vooral zijn echter mensen nodig die geïnspireerd zijn en willen geloven in de 

toekomst. Dat geldt zowel voor de beroepskrachten, predikant en kerkelijk werker, 

als voor de vele vrijwilligers die onze gemeente levend houden en een warm hart 

toedragen.   

 

De kerkenraad zal in nauwe samenspraak met de ambtsgroepen, die zich richten op 

specifieke werkvelden, de inhoud en de financiën van dit geheel leiden, toerusten, 

stimuleren en initiëren. 

 


