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Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Eindhoven
A) Visie van de PGE
Wij willen een geloofsgemeenschap zijn waarin de betrokkenheid op God, de betrokkenheid op
elkaar en de betrokkenheid op de wereld vorm krijgt en nadrukkelijk geoefend wordt.
De gemeente is Gods initiatief. God zelf roept mensen bijeen. Mensen worden geraakt en zo komen
mensen in beweging. Jezus Christus is fundament en richting voor de gemeente. Mensen reageren op
Gods aanbod van liefde. De relatie met God speelt in alle activiteiten van de gemeente een rol.
Wij willen een gemeente zijn die steeds nieuwe wegen zoekt om de relatie van mensen met God
vorm te laten krijgen en deze te stimuleren en te voeden. Wij willen ontvangen om daarna door te
kunnen geven. Het onderlinge geloofsgesprek is daarbij van belang.
De gemeente wil een gemeenschap zijn waarin mensen naar elkaar omzien en elkaar van dienst zijn.
De gemeenschap is geen doel in zichzelf. Gemeente te zijn is niet vrijblijvend, wij willen een appel
op elkaar doen om op de een of andere wijze een bijdrage te leveren aan de toekomst van de
gemeente van de Heer. Er zal niet alleen naar taken maar vooral ook naar gaven van mensen
gekeken worden. Gemeente te zijn betekent ruimte bieden aan veelkleurigheid in geloofsbeleving
zonder de ware identiteit te verliezen. Mensen met verschillende geaardheid en uit alle
leeftijdsgroepen, sociale lagen en culturele achtergronden moeten een plek kunnen krijgen.
Wij willen als gemeente gericht zijn op de wereld door dienst, gerechtigheid en verkondiging. Wij
willen in diaconaat bondgenoot zijn van de “zwakke” en opkomen voor hen die geen “helper”
hebben en willen door extra menskracht daar specifiek invulling aan geven (geloven doen!). Immers
een gemeente die niet dient, dient tot niets. In onze dienst van gerechtigheid willen we de stem
versterken van hen die niet “rechtop” door het leven kunnen. In onze verkondiging en apostolaat en
evangelisatie willen we zo goed mogelijk verwoorden wat ons ten diepste beweegt.

B) Missie van de PGE
De PGE wil haar kleiner wordende geloofsgemeenschap sterker en vitaler maken. In een vruchtbare
samenwerking tussen AK en de wijkgemeenten wordt bewust geïnvesteerd in versterking en
vernieuwing van de geloofsbeleving en de daarbij behorende menskracht. Dit wordt mogelijk
gemaakt door nieuwe initiatieven en een efficiënter gebruik van gebouwen, met als leidraad een
verdere integratie van de wijkgemeenten.

C) Organisatie en Verantwoordelijkheden van AK en Wijkgemeenten
De PGE heeft gekozen voor een aantal wijkgemeenten waardoor gemeenschapsbeoefening en
pastoraat goed te realiseren zijn en de diaconale en missionaire betrokkenheid op de wijk en de
samenwerking met andere kerken in de wijk gemakkelijker gestalte kunnen krijgen. Daarom nemen
de wijkgemeenten in de kerkorde en ordinantiën een belangrijke plaats in waar het gaat om het
invullen van de opdrachten aan de kerk. Daarmee is de wijkgemeente primair verantwoordelijk voor
de invulling van die opdracht.
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De PGE bestaat momenteel (2013) uit vier wijkgemeenten: de Johannesgemeente in Noord, de
Ontmoetingskerkgemeente en Adventskerkgemeente beiden in Zuid en de per 1 juli 2007 gestarte
missionaire Kruispuntgemeente. Op dit moment is de verkoop van de Johanneskerk aanstaande en
wordt huisvesting van de Johannesgemeente en de Kruispuntgemeente in De Morgenster onderzocht.
De beide wijkgemeenten van de Adventskerk en Ontmoetingskerk continueren hun beleid van
verdere samenwerking en integratie. Dit krijgt onder andere gestalte in het pastorale team Zuid
(bestaande uit twee predikanten en een kerkelijk werker) dat beide wijkgemeenten gezamenlijk als
werkterrein heeft. Op termijn zal dit kunnen leiden tot één wijkgemeente in Zuid. Hierbij wordt
opgemerkt dat het aantal wijkgemeenten onafhankelijk is van het aantal beschikbare kerkgebouwen.
Behalve in de wijkgemeenten participeert de PGE onder andere in de oecumenische Eindhovense
Studenten Kerk, ‘Jongerenhuis Eindhoven’, Begijnhofgesprekken en als zendende kerk voor diverse
werkers in Eindhovense zorginstellingen.
De wijken zullen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid dragen voor het eigen beleid en maken een
eigen beleidsplan en begroting. De AK zal de wijken bij die zelfstandige verantwoordelijkheid
optimaal ondersteunen. De solidariteit tussen de wijkgemeentes zal zoveel mogelijk worden
bevorderd conform de plaatselijke regeling. In geval één of meerdere wijkgemeenten aan de andere
wijkgemeenten aangeeft niet zelfstandig in staat te zijn haar taken te vervullen dan weten de andere
wijkgemeenten zich geroepen solidariteit te bewijzen. Wel zal in dat geval een structureel verbeterresp. aanpassingsplan aan de AK dienen te worden voorgelegd.
De AK is een plaats waar de wijkgemeenten hun zorgen over het eigen functioneren en over het
gezamenlijk functioneren naar voren kunnen brengen. Het is de taak van de AK zich in te spannen
voor het functioneren van de PGE als geheel. De AK zal daarbij vooral verantwoordelijkheid dragen
voor taken die boven de wijken uitstijgen of die gemakkelijker gezamenlijk opgepakt en uitgevoerd
kunnen worden. Deze taken zijn verwoord in de plaatselijke regeling. De AK zal de samenwerking
tussen wijken stimuleren daar waar gezamenlijkheid positief bijdraagt aan het vervullen van de taken
in de wijken.

D) Activiteiten Gemeentebreed
De PGE wil Gemeentebreed actief zijn waarbij de AK zich samen met de wijkgemeenten wil blijven
inspannen voor bovenwijkse investeringen die tot een kwalitatieve verbetering van onze
geloofsgemeenschap leiden. In een tijd van terugloop van het ledenbestand is het immers des te meer
zaak om een kleiner wordende geloofsgemeenschap kwalitatief en inhoudelijk te versterken en dit in
de samenleving ook zichtbaar te maken, zoals het:
-

-

stimuleren van hedendaagse vormen van geloofsbeleving in relatie tot de maatschappelijke
ontwikkelingen;
stimuleren van hedendaagse vormen van communicatie waaronder sociale media die vooral
op jongeren een grote aantrekkingskracht uitoefenen;
aanstellen van een medewerker die geheel is vrijgemaakt voor diaconaal werk om daarmee
het diaconaat uitgebreider en in samenwerking met maatschappelijke groeperingen, evenals
met IDOE (Interkerkelijk Diaconaal Overleg Eindhoven) te kunnen invullen;
versterken van het jeugd- en jongerenwerk (JOP) samen met andere instanties;
ondersteunen van jonge gezinnen bij geloofsopvoeding en andere relevante zaken;
bieden van ondersteuning bij het sterker en vitaler maken van de wijkgemeenten;
kwalitatief ondersteunen van het functioneren van (wijk)kerkenraden;
stimuleren van een positieve relatie tussen wijkgemeenten en de in hun wijk gevestigde
zorgcentra;
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investeren in het studentenpastoraat, kerkelijk bureau, SAMEN en de website;
formuleren van een visie op Gods schepping en ons rentmeesterschap in relatie tot de 24/7
economie (en de invloed daarvan op het welzijn van mensen) ter bevordering van een
duurzame samenleving;
interreligieuze dialoog met andere godsdiensten en kerken ondersteunen en faciliteren ter
bevordering van oecumenisch denken en handelen.

Hoewel elke wijk zelf beleid maakt m.b.t. de wijkactiviteiten en de inzet van de predikanten, zullen
een aantal bovenwijkse taken zowel door vrijwilligers, kerkelijk werkers als de predikanten worden
uitgevoerd. De AK beslist na overleg met de wijkkerkenraden in redelijkheid en in overeenstemming met geldende afspraken en beleid over de aard en omvang van bovenwijkse taken.

E) Financiën Algemeen
Binnen de PGE zal worden gestreefd naar een zo groot mogelijke financiële transparantie. Daarom
hebben naast de AK ook alle wijkgemeenten een begroting op basis van een uniform format. Op alle
niveaus wordt gestreefd naar een sluitende begroting. Alle inkomsten uit kerkbalans worden via de
jaarrekening centraal verwerkt, evenals alle inkomsten uit collecten voor door de AK
gesanctioneerde doelen. Het College van Diakenen hanteert een eigen jaarrekening.
Bij een kleiner wordende kerkgemeenschap hanteert de AK als uitgangspunt dat de beschikbare
gelden bij voorkeur worden besteed aan het vergroten van de vitaliteit van de wijkgemeenten en de
daarbij behorende menskracht en in mindere mate aan gebouwen. Dat betekent dat de AK streeft
naar verlaging van de kosten die de aanwezige gebouwen met zich meebrengen ten gunste van de
opbouw en vitaliteit van de wijkgemeenten. Voor het vereiste inzicht in de exploitatiekosten van
gebouwen heeft de AK een inventarisatie opgesteld en middelen gereserveerd die nodig zijn voor het
planmatig en duurzaam uitvoeren van het noodzakelijk onderhoud, verbetering of vernieuwing.
Bij het verdelen van centrale gelden over de wijkgemeenten worden in ieder geval de volgende
uitgangspunten gebruikt:
-

De bekostiging van gebouwen en betaalde krachten verloopt lokaal en de betalingen
centraal;
Gelden uit het vermogen kunnen worden ingezet voor bovenwijkse projecten. Onder
‘bovenwijks’ wordt hier verstaan: alle projecten die tot doel hebben, en daarnaast gerede
kans hebben, de vitaliteit van de (wijk)gemeenten te vergroten (zie onder D). Onder
‘vitaliteit’ wordt hier verstaan: groei, hetzij in aantal, betrokkenheid, activiteit of
samenwerking. De AK is de vergadering die vaststelt wat bovenwijkse projecten zijn en zal
bij de toewijzing toezien op de mate van interen van het vermogen.

Tenslotte
De AK zal haar dienende taak gestalte geven door regelmatig te overleggen met de wijken en daarbij
proberen bij te dragen aan het vergroten van het vertrouwen in elkaar. Hiertoe behoort ook een
jaarlijkse toetsing met betrekking tot de implementatie van dit beleidsplan. Het is immers de
toekomst van de PGE, met al haar veelkleurigheid, waar we samen aan willen werken.
Voorzitter
K. de Heer
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