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Gemeenteprofiel PGN 

Als Protestantse Gemeente in Nuenen willen wij een gemeenschap zijn die het verhaal van God met 
mensen, concreet geworden in de weg die Jezus ging, wil lezen, verstaan en verbinden met onze 
werkelijkheid in Nuenen en in de wereld daar om heen. 

Wij zijn een pluriforme gemeente die wordt gevormd door mensen die vanuit heel verschillende 
kerkelijke herkomsten in de PGN een onderdak hebben gevonden. Wij leven met elkaar mee. Wij zijn 
actief, nieuwsgierig, onderzoekend, soms kritisch. Hoewel, zoals op zoveel plaatsen, ook bij ons het 
aantal gemeenteleden langzaam terugloopt zijn wij een energieke gemeente. Er is bij ons veel te 
doen en mee te maken.  

De kerkdiensten vormen het zichtbare centrum van onze gemeente.  Daaromheen functioneert een 
sterk en actief netwerk met een brede variatie aan initiatieven en activiteiten. De oecumenische 
samenwerking met de R.K-parochie is een vanzelfsprekend onderdeel geworden van ons kerk-zijn. 
Wij willen ruimte bieden aan allen – ‘gelovigen’, ‘anders gelovigen’, ‘niet gelovigen’ – om inspiratie te 
delen, samen naar zingeving te zoeken en elkaars kijk op het leven te leren kennen.  

Pieter Flach is als kerkelijk werker half-time aan onze gemeente verbonden. 

Wij beschikken over een ruim kerkgebouw met veel multifunctionele ruimtes. Midden in het dorp 
staat de monumentale ‘Van Gogh-pastorie’.  

Jaarthema 
 
 
 

Dromen  
voor onze 
Wereld  
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Leeftijdsopbouw en ledental  

 

 

 

Uit de cijfers blijkt dat:  
 De bevolking van Nuenen en daarmee ook de PGN, vergrijst; 
 Het inwonertal van Nuenen redelijk gelijk blijft; 
 Het aantal leden van de PGN afneemt;  
 Het aantal kerkgangers getalsmatig terugloopt maar in verhouding tot het aantal 

gemeenteleden stabiel blijft. 

 

Ambities (beleidsplan 2017-2020) 

Visie en missie 
Onze gemeente wil een kerkgemeenschap zijn in ons dorp, die in samenwerking met de parochie 
Heilig Kruis, verbonden is met wat in Nuenen en daarbuiten gebeurt, in contact en gesprek met allen 
die geïnteresseerd zijn in zingevingsvragen. Voor de PGN is leidend dat zij God ter sprake 
wil  brengen, God die spreekt uit de verhalen in de bijbel en inspiratiebron is in het dagelijks leven.  
 
Verbinding tussen geloof en dagelijks leven 
Wij zoeken naar inhoud, taal en vormen om persoonlijke ervaringen en maatschappelijke 
ontwikkelingen met elkaar te verbinden. We bespreken actuele thema’s, voeren projecten als het 
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‘levend kerstverhaal’ en de jaarlijkse plaatselijke kerstpakkettenactie uit en werken op diaconaal 
terrein nauw samen met de parochie. 
 
Eigentijdse vieringen 
In onze vieringen waarderen wij eigentijdse, interactieve vormen waar bemoedigende en uitdagende 
woorden en beelden, aansprekende muziek en zinvolle rituelen ons inspireren en met elkaar 
verbinden.   
 
Omzien naar elkaar 
Pastorale aandacht voor elkaar in de vorm van huisbezoek en ontmoeting en gesprek in 
groepsverband is een essentieel onderdeel van ons gemeente-zijn. Wij streven naar een goede 
balans tussen professionele aandacht voor mensen bij ingrijpende situaties in hun leven en 
georganiseerd onderling contact van gemeenteleden.  
 
Diaconaat 
In het diaconaat (diaconie en ZWO) staan de noden van mensen dichtbij en ver weg centraal. We 
werken samen met verschillende plaatselijke en regionale organisaties, bijvoorbeeld in “Het 
Hemeltje” in Eindhoven. 
 
Jeugdwerk 
Met jeugd en jongeren vormen ontwikkelen waarin hun vragen en ideeën aan de orde komen en 
wordt verkend hoe geloof een inspiratiebron kan zijn, vormt een belangrijk aandachtspunt. 
Uitgangspunt is om jongeren zelf te betrekken bij de vormgeving van deze activiteiten. 
 
Samen gemeente zijn 
Kerkenwerk is mensenwerk. Wie een taak op zich neemt mag er op vertrouwen dat hij/zij daarin 
wordt gesteund door de kerkenraad. Onderling vertrouwen, respect en bereidheid nieuwe wegen te 
gaan zien wij als onmisbare elementen van ‘de PGN-cultuur’. Er voor zorgen dat activiteiten een 
laagdrempelig karakter hebben is belangrijk om iedereen betrokken te krijgen en te houden.  
 
Stijl van leidinggeven 
Leidinggeven binnen de PGN bestaat primair uit dienstbaar zijn aan gemeente-zijn. Dat betekent dat 
we de vraag: “Hoe kunnen we elkaar ondersteunen in het functioneren van de PGN?”, centraal willen 
laten staan. Daarvoor is intensief contact van de kerkenraad met taakgroepen in de gemeente nodig 
en actieve, op samenwerking gerichte contacten met gemeenten in onze regio. Leidinggeven is 
gebaseerd op leren van eigen ervaringen en van ervaringen in andere gemeenten. Ook is van groot 
belang ons voortdurend rekenschap te geven van (geestelijke) ontwikkelingen in kerk en 
samenleving. 
 

 

Naar buiten gericht, kerk in de samenleving 
 

Technische en economische ontwikkelingen hebben in toenemende mate invloed op het dagelijks 

leven, de zorg, het werk en het onderwijs. Ondertussen leest de PGN de Bijbelse verhalen en wil van 

daaruit nadenken over de levens- en zingevingsvragen die deze ontwikkelingen oproepen. Voor de 

komende jaren legt de PGN de nadruk op actief naar buiten gericht zijn.  

Deze nadruk op kerk-zijn in de Nuenense gemeenschap richt zich op: 

- Creatieve kerkvormen 

- Aandacht voor levens- en zingevingsvragen 

- Zichtbaar zijn  
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- Oecumenische en regionale samenwerking 

- Open naar allen die zich aangesproken voelen. 

 

Met het oog op het invullen van dit zwaartepunt zoekt de PGN een predikant die het predikantschap 

invult vanuit de sterke behoefte om kerk en geloof relevant te laten zijn voor deze tijd. 

 

Het versterken van het naar buiten-gericht-zijn, midden in de samenleving functioneren, willen wij 

invulling geven vanuit de sterke interne samenhang die kenmerkend is voor de PGN-gemeente.  
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Profiel van de predikant van de PGN 

De PGN zoekt een predikant (m/v), die: 

 de gemeente graag meeneemt in zijn/haar zoektocht naar de voor deze tijd en situatie  
betekenis van de Schriften; 

 met passie met onze gemeente en met mensen daarbuiten in de Nuenense gemeenschap,  
aan de slag wil met de levens- en zingevingsvragen die mensen bezig houden.  

 goed is in pastoraat, met name in crisispastoraat. 

Ambities: 

 de ambities deelt die de PGN heeft geformuleerd. 

 
Kennis en ervaring:   

 het predikantschap invult vanuit een duidelijk eigen visie en zwaartepunt   
 theoloog is met passie voor het koppelen van bijbeluitleg aan de realiteit die mensen ervaren  
 kennis van en ervaring heeft met pastorale vragen en problemen 
 uitgesproken belangstelling heeft voor maatschappelijke en culturele ontwikkelingen 

Eigenschappen: 
 mensen weet te inspireren en mee te krijgen  
 verbindende kwaliteiten heeft 
 warme persoonlijkheid, empathisch is 
 met ideeën komt 
 creatief en innovatief is   
 teamspeler is die samenwerkt met kerkelijk werker en ambtsgroepen 
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N.B. Om goed te kunnen functioneren heeft een predikant een zwaartepunt nodig dat 

hem/haar uitdaagt en voldoening geeft. Wij stellen voor om de nadruk te leggen op het 

actief naar buiten gericht zijn van de PGN, vanuit het besef dat de kerkelijke gemeente er 

niet in de eerste plaats voor zichzelf is.  

We hadden ook andere profielen kunnen kiezen, bijvoorbeeld:  

Nadruk leggen op het bij de kerk betrekken en betrokken houden van de groep jongere 

gemeenteleden (≤ 40 jaar): in dat geval zal de predikant met name aandacht besteden aan 

begeleiden van kindernevendienstwerk,  voorbereiden en uitvoeren van jeugd- en 

jongerendiensten, (mee)leiden van catechesegroepen, opzetten en uitvoeren van 

activiteiten voor en met jongvolwassenen en jonge ouders. Motief om voor dit profiel te 

kiezen zou kunnen zijn: bij mensen ≤ 40 jaar zien we een afnemende binding en 

betrokkenheid bij kerk en geloof; in deze levensfase is voor mensen het leven doorgaans 

erg druk, zowel in hun werk als in hun privéleven; de vraag wat kerk en geloof voor hen 

betekent bij de keuzen waar zij voor staan komt niet vanzelf aan de orde; wellicht moet de 

kerk zich bij deze groep meer aanbieden dan dat zij wordt gezocht en gevraagd.  

Aandacht leggen op de pastorale zorg en aandacht voor oudere gemeenteleden. Nuenen 

en de PGN vergrijzen. De 75+ groep wordt relatief groter. Mensen in deze groep krijgen 

vaker te maken met ziekte, beperkingen, verlies van partners en vrienden. Terwijl de trend 

is dat mensen langer zelfstandig moeten blijven wonen en functioneren kunnen zij minder 

gemakkelijk meedoen met de kerkelijke activiteiten en velen hebben behoefte aan contact 

en aandacht. In het algemeen wordt naarmate de leeftijd toeneemt de specifieke aandacht 

en het contact vanuit de kerk meer gevraagd en gezocht dan dat zij wordt aangeboden. In 

dit profiel zal de predikant met name tijd besteden aan bejaardenbezoek en –pastoraat en 

het opzetten van activiteiten voor en met oudere gemeenteleden.  

Als derde alternatief zouden we de nadruk kunnen leggen op het meer traditionele 

‘domineesmodel’. In een heterogene gemeente als de PGN zijn de kerkdiensten, het 

pastoraat en de catechese de belangrijkste verbindingspunten. In dit profiel besteedt de 

predikant met name tijd aan de taken waarin predikanten vanouds het meest actief waren, 

verkondiging, pastorale bezoeken en catechese. 


