
BELEIDSPLAN van de PROTESTANTSE GEMEENTE ROERMOND 2015 - 2018 
 
1) Gemeentevisie 
  

Onze visie is een kerk waarin onze verhouding met God, met de medemens en de wereld 
samen centraal staan. Welke we uitdrukken met onze geloofbelijdenis. Een kerk waarin er 
ook ruimte is voor minder traditionele ideeën. Een kerk waarin er aandacht is voor de 
naaste dichtbij en in de wereld. Een kerk met pastorale aandacht voor vreugdevolle en 
verdrietige gebeurtenissen. Een kerk waarin de leden met een gemeenschap vormen, die 
ook naar elkaar omzien los van de kerk op zichzelf. Een kerkelijke gemeente die open en 
transparant is, waarin de actieve gemeenteleden nauw betrokken zijn bij de besluitvorming, 
waarin ieder gemeentelid geïnformeerd kan worden, mede met inzet van de moderne 
media.  
 
2) Belangrijkste Kerkelijke activiteiten 

 
a. In de eredienst volgen we het ritme van het kerkelijk jaar zoals aangegeven in het 
Dienstboek met accent op de grote feestdagen (Kerst, Pasen, Pinksteren), de zondagen in 
de advents- en 40 dagentijd, de diensten in lijdensweek (Paascyclus), en de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar.  
b. Minimaal 6x per jaar vieren we als gemeente de maaltijd van de Heer in aansluiting op 
de woorddienst. (o.a. op witte donderdag en in de paaswake)  
c. Daarnaast besteden we aandacht aan de zondagen voor het Werelddiaconaat (1ste 
zondag van febr. en tweede zondag van okt.). 
d. Bij voorkeur eenmaal per jaar, maar in elk geval eens in de twee jaar is er een dienst 
samen met de jongerenkerk. Deze wordt gehouden in het Ontmoetingscentrum. Deze 
dienst wordt voorbereid door de jeugdouderlingen en de leiding van de jongerenkerk en 
volgt in grote lijnen het model van de jongerenkerk (Young Thomas vieringen)  
e. In de maand september vindt de startzondag plaats. Deze dienst is de opening van het 
winterwerkseizoen en is bedoeld voor alle leeftijden. Aansluitend aan de dienst wordt een 
aantrekkelijk programma aangeboden. De voorbereiding daarvan is in handen van de 
commissie voor de startzondag, die daarvoor elk jaar in het leven wordt geroepen.  
 
3) College van Diakenen 

Onder diaconaat verstaan we alle activiteiten in onze kerkgemeenschap, die te maken 
hebben met (het ontwikkelen van) betrokkenheid en solidariteit met de minst bedeelde 
mensen en het meest bedreigde deel van de schepping. De Diaconale Raad streeft er 
naar om op systematische en voortdurende wijze inhoud te geven aan een aantal 
activiteiten. 
Sinds kort zijn de inspanningen van gemeenteleden voor asielzoekers in het AZC te 
Baexem onder de vlag van het diaconaat gebracht.  
 
4) College van Kerkrentmeesters (CvK) 
Het beleid van de CvK richt zich op: Gerichte acties naar groepen gemeenteleden om hun 
tot betaling van hun vrijwillige bijdragen en/of verhoging daarvan te bewegen;  Activiteiten 
gericht op het werven van middelen voor de bestrijding van de kosten van groot 
onderhoud en restauratieve maatregelen voor het behoud van het kerkgebouw. Het 
onderzoeken van mogelijkheden om de budgettering van de diverse ambten en 
werkgroepen efficiënter op elkaar af te stemmen en daardoor kostenbesparend te werken 
(b.v. centrale inkoop kantoorbehoefte, verlaging van de kopieerkosten e.d.); In 
samenwerking met de Stichting “Vrienden van de Minderbroederskerk” te Roermond.” de 
exploitatiemogelijkheden van het kerkgebouw onderzoeken en ter hand nemen om 



daarmede neveninkomsten te verwerven.  
 
Momenteel vervult de CvK een belangrijke rol om de financiën van de Protestantse 
Gemeente Roermond op orde te brengen in nauwe samenwerking en samenspraak met 
het RCBB. Belangrijk onderdeel hierin is te voorzien in voldoende financiën voor een 
predikant in voltijd en/of deeltijd. Hiertoe is gezocht naar aanvullende financieringsvormen 
via de Solidariteitskas en Maatschappij voor Welstand. Uiteindelijk dient dit te leiden tot 
een 'Verklaring van Solvabiliteit' voor het kunnen en mogen vervullen van de 
predikantsvacature. 
 
5) Pastorale Arbeid. 
Doel van het pastoraat is: het omzien naar elkaar, als leden van de kerkgemeenschap, 
geïnspireerd door de Bijbelse boodschap van geloof, hoop en liefde. Doelgroepen 
Pastorale doelgroepen zijn gemeenteleden, de jongeren, de ouderen, eenzamen, zieken, 
mensen in crisissituaties, nieuw-ingekomenen en rouwenden. Iedereen dient de aandacht 
te krijgen die hij of zij op dat ogenblik nodig heeft.  
 
Organisatie en structuur:  Tezamen met de predikanten zijn ouderlingen verantwoordelijk 
voor de herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente en 
het opzicht over de leden van de gemeente. De zorg voor de jongeren is daarin 
toevertrouwd aan de jeugdouderlingen. In de herderlijkje zorg worden ouderlingen en 
predikanten bijgestaan door contactpersonen, die in elke wijk van onze stad en elk dorp 
contact onderhouden met de gemeenteleden. Samen met de ouderlingen vormen zij de 
pastorale raad. De pastorale raad vergadert driemaal per jaar. Daarnaast is er de 
Protestantse Seniorenwerkgroep Roermond (PSW), dat zich richt op het bezoeken van op 
leeftijd gevorderden.  
 
6) Jeugd en Jongerenwerk 

Iedere zondag worden de kinderen betrokken bij de eredienst en gaan daarna verder in 
hun eigen kindernevendienst. De mate waarin deze betrokken zijn bij de gemeenschap 
verschilt sterk met de leeftijd. Veel kleine kinderen komen regelmatig, maar zeker niet 
wekelijks, mee naar de eredienst. Voor alle kinderen in de basisschool leeftijd is er twee-
wekelijks (behoudens in de grote vakantie) kindernevendienst. Vanaf de middelbare 
school leeftijd zijn ze minder duidelijk zichtbaar voor de gemeente. Doelstelling van het 
jeugd- en jongerenwerk is het overbrengen van de beleving van het geloof, waardoor het 
geloof en de kerkgemeenschap een blijvend onderdeel kunnen worden van het leven van 
jongeren. We bieden hiervoor op diverse tijdstippen een aantal kerkgebonden activiteiten 
aan jongeren, waarnaast spirituele/geestelijke onderwerpen ook tijd en plaats is voor 
nader kennismaken met elkaar en vriendschapsbanden.  
 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren worden gecoördineerd door de PJR. De 
jeugdouderlingen maken deel uit van de PJR en vanzelfsprekend geschied alles in overleg 
met de predikant.  
 
7) Toerusting 

De kerkenraad wil de leden van de gemeente en andere belangstellenden stimuleren in de 
omgang met geloofskennis en informatie over geloof, kerk en samenleving door vormings- 
en toerustingsactiviteiten aan te bieden. De predikant en de Commissie Vorming en 
Toerusting bieden in onderling overleg en in onderlinge samenwerking deze activiteiten 
aan. De toerustingactiviteiten zijn gericht op de eigen leden of op de eigen leden en 
andere belangstellenden, afhankelijk van de activiteit. Voor vorming en toerusting van 
vrijwilligers kan een beroep worden gedaan op landelijke kerkelijke organisaties. Ook voor 
de predikant is een taak weggelegd bij de vorming en toerusting. 



 
8) Oecumene 

Onder oecumene verstaan we het onderhouden van relaties met de R.K.-kerk en met 
overige geloofsgenootschappen/organisaties. Het betreft hier vooral een 
geestverwantschap zonder dat er een formele bemoeienis is, maar de gemaakte 
onderlinge afspraken scheppen wel een verplichting over en weer. Dit vindt zijn beslag in 
het overleg met de Roermondse Raad van Kerken. Dit komt tot uiting in de volgende 
activiteiten: a) Oecumenische contacten via de Raad van Kerken Roermond , 
Oecumenische avondgebed, Oecumenische Pinksterdienst, Oecumenische 
Oudejaarsdienst, Oecumenische dienst in de week van gebed voor de eenheid van de 
Christenen en het festival of lessons in de adventstijd. b) Oecumenische dienst in 
verpleeghuis Camillus op de 3e of 4e Advent. c) Interreligieus contact met de Turkse- en 
Marokkaanse moskeeën via de werkgroep Geloven in Dialoog. Tot nu toe is er één 
gebedsdienst geweest. Het voornemen bestaat om in het kader van het 5-jarig bestaan 
wederom een gebedsdienst te houden .Het zou verder goed zijn als de contacten in de 
toekomst geïntensiveerd zouden kunnen worden. d) Oecumenische doop, oecumenisch 
huwelijk en oecumenische uitvaart.  
 
9) Communicatie en publiciteit 
Met het oog op gerichte en doelbewuste informatieoverdracht heeft de kerkelijke 
gemeente en de kerkenraad een aantal instrumenten tot haar beschikking; deze 
instrumenten zijn te rangschikken naar doelgroep en reikwijdte.  
 
Voor interne informatieoverdracht:  
a. mondelinge zondagse mededelingen voorafgaand aan de dienst doelgroep: leden die 
op die bewuste zondag in de kerk aanwezig zijn; reikwijdte: interne groep binnen bepaald 
verband  
b. kerkblad: Contact. (maandblad) doelgroep: leden van onze gemeente; reikwijdte: alle 
leden die zich op het kerkblad geabonneerd hebben  
c. website: doelgroep:leden van de gemeente; reikwijdte: de informatievoorziening voor 
alleen leden van onze gemeente is afgeschermd van het algemeen toegankelijk deel van 
onze website: www.Protestantsegemeenteroermond.nl  
d. winterwerkboekje: jaarlijkse uitgave; doelgroep: alle leden van de gemeente; reikwijdte: 
idem. Dit winterwerkboekje wordt tezamen gemaakt voor Roermond en voor Maasbracht. 
 
Voor externe informatieoverdracht:  
a. lokale media: kranten, huis-aan-huisbladen, beeldkrant, lokale omroep; doelgroep: 
lezers van plaatselijke en regionale kranten, televisiekijkers; reikwijdte: roermond en 
directe omgeving  
b. website: www.Protestantsegemeenteroermond.nl; doelgroep: internetgebruikers; 
reikwijdte: wereldwijd allen die het Nederlands passief beheersen en over internetgebruik 
beschikken  
c. aankondigingen in mededelingenkast en op campings; doelgroep: voorbijgangers en 
vakantievierders; reikwijdte: onbekend. In de zomer zijn er tal van gasten, die laten 
merken langs deze weg geïnformeerd te zijn over onze kerkdiensten  
 
In het kader van de vernieuwing zal er een zogenoemde bedrijfsfacebookpagina worden 
aangemaakt, waarin aankondigingen van activiteiten kunnen worden gedaan, waarin 
verslag door middel van foto's en tekst gedaan kan worden van activiteiten en waarin 
verder andere algemene informatie kan worden gedeeld. Verwacht wordt dat begin 2016 
deze pagina in de lucht kan zijn. 
 



10) Commissie Ontwikkeling & Vernieuwing 

Gelijkertijd het aantreden van een nieuwe (voorlopige) Kerkenraad is ook de nieuwe 
Commissie Ontwikkeling & Vernieuwing ingesteld. Deze commissie heeft als taak om zich 
te verdiepen in de inhoudelijke en planmatige ontwikkeling en vernieuwing, dit vorm te 
geven in stukken ten behoeve van besluitvorming in de Kerkenraad, en activiteiten richting 
gemeente te uit te voeren op verzoek van de Kerkenraad.  
 
Zo is de Commissie Ontwikkeling & Vernieuwing betrokken in de voorbereiding voor het 
beroepingsproces, bij het gaan voeren van de zogenoemde toekomstgesprekken voor 
groepen gemeenteleden en verder nieuwe ontwikkelingen. 
 
Belangrijk voor deze commissie is dat al deze activiteiten plaats vinden onder auspiciën 
van de Kerkenraad, maar er op gericht zijn dat de gemeenteleden zélf kunnen bijdragen 
aan het nieuwe kerkzijn. 
 

 
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van van de landelijke Protestantse 
Kerk:   'Met Hart en Ziel: beleidsplan 2013 - 2016 voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland' 
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http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/AZ-12-16-Beleidsplan-Dienstenorganisatie-2013-2016.pdf

