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1. Beleidsplan  kerkenraad  

De kerkenraad richt zich in eerste instantie – met als leidraad de vastgestelde MISSIE - op besturen en krijgt in 

het bijzonder de volgende taken:  

a. Waken over de identiteit van de gemeente. Dat is bezig zijn met de vraag: “Hoe zijn we gemeente van 

Jezus Christus, hoe zijn we kerk?” En daarnaast het toetsen van activiteiten van de ambtsgroepen aan 

de koers zoals die is uitgezet in de gemeentevergadering.  

b.  Mensen en groepen ondersteunen en de eenheid en gemeenschap bevorderen. 

• Zorg dragen voor een adequate coördinatie en integratie van activiteiten verricht door de 

ambtsgroepen, met inbegrip van de coördinatie voor ambtsgroepen en oecumene. In verband 

hiermee maakt elke ambtsgroep van haar vergadering schriftelijk verslag dat ook aan de scriba van 

de kerkenraad wordt verzonden.  

c. Voorwaarden scheppen voor het goed functioneren van de gehele gemeente. 

• Gemeentevergadering voorbereiden.  

• Mee zoeken en de coördinatie bij de te vervullen vacatures (zie plaatselijke regeling). 

• Zorg dragen voor continuïteit. 

d. Naar buiten toe bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen voor heel het reilen en zeilen van de 
gemeente, inclusief het taakveld communicatie dat dicht bij de kerkenraad is gepositioneerd. 

e. Vertegenwoordiging van de gemeente naar buiten toe (meerdere vergaderingen, samenleving ) 

De kerkenraad legt evenals de ambtsgroepen zijn werk-/beleidsplan jaarlijks voor aan de 

gemeentevergadering (gemeenteberaad). De kerkenraad zal daarna de deelplannen samenvoegen tot een 

totaal beleids-/werkplan wat de kerkenraad vaststelt.  

De kerkenraad vergadert ongeveer zes maal per jaar. Deze vergaderingen gaan meestal gepaard met 

momenten van bezinning. Deze momenten van bezinning ervaren we als erg waardevol.  

De kerkenraad organiseert daarnaast 2x per jaar een gemeentevergadering (gemeenteberaad). 

Jaarlijks trekt de kerkenraad zich samen met de ambtsgroepen zich terug om zich te bezinnen op een thema of 

voor aantal zaken die de volle aandacht vereisen. Meestal gebeurt dit in een abdij of klooster, of in ons eigen 

gebouw. De stilte en mystiek van de locatie hebben een inspirerende werking. Daarnaast verstevigt het de 

onderlinge band als team. 

Voor het komende jaar moeten we antwoorden vinden op de volgende vragen: 

1. Hoe kunnen we de continuïteit van de PGBOB waarborgen? (meerjarenvisie relateren aan krimp)  

2. Hoe gaan we verder in de samenwerking met Antonius in Beweging?  

3. We zoeken een predikant (0,8 Fte) 

4. Hoe kunnen we samenwerken met protestantse gemeenten in de regio/ring/werkgemeenschap? 

5. Hoe vervullen we vacatures in het kerkenwerk? 
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2. Beleidsplan Ambtsgroep Pastoraat   -   versie  12-11-2019 

 

De Ambtsgroep Pastoraat hecht veel waarde aan omzien naar elkaar zoals ook genoemd in de visie van onze 

gemeente. Het concept  de “Gemeente als Herberg” is het uitgangspunt van ons beleid. 

Wij geven hieraan gestalte door het organiseren van: 

- Ouderen- en ziekenbezoek en bezoek aan mensen in de knel 

- De bezoekkring : “In het Oog in het Hart” 

- Crisis pastoraat 

- Huiskamerbijeenkomsten 

- Nieuw-in-gekomenen bezoek 

- Openkerk  en Openkerk met thema-middagen 

-    Het Senioren gesprek 

-    Bezoek en doopvoorbereiding bij de doop van vluchtelingen/asielzoekers 

-    Samen aan Tafel            

                                                                                                                                                                                      

Daarnaast houden we ons bezig met de toekomst van de kerk. We geven hier o.a. invulling aan door een  

maandelijkse Open kerk op donderdagmiddag en Samen aan Tafel.  Tevens wordt nagedacht en 

gesproken over de mogelijkheden en kansen van kerkzijn in de toekomst in een veranderende 

maatschappij.                                                                                                                                                                         

Er is contact met de andere ambtsgroepen om van gedachten te wisselen en om zaken op elkaar af te 

stemmen. 

2.1 Ouderen- en ziekenbezoek en bezoek aan mensen in de knel                                                                            

Met onze  oudere gemeenteleden proberen we regelmatig contact te houden (75+). Dit doen we met 

behulp van een aantal pastorale medewerkers, door het afleggen van  bezoekjes en het verzenden van 

kaarten. Dit onder regie van de ouderlingen. Bij ziekte en overlijden verzorgt de ouderling 

ziekenpastoraat het contact via een bezoekje of via een kaart.                                                                                

Er is een ouderling met bijzondere opdracht voor het zieken pastoraat.                                                                  

2.2 De bezoekkring : “In het Oog in het Hart” 

Een van de ouderlingen is beheerder/webmaster en regelt de verdeling van de bezoeken van de kring. De 

kring is open; wie wil kan zich aanmelden om te bezoeken of om bezocht te worden (of beiden).  Elke 

twee maanden wordt een bezoek afgelegd, dan wel ontvangen. Alle bezoekers worden begeleid: zij 

worden in principe 1 à 2 keer per jaar bij elkaar geroepen om ervaringen uit te wisselen en te bespreken 

of we op koers liggen. Ook bezoekers van hen die vaste bezoekadressen hebben, worden hierbij 

betrokken. Daarnaast kunnen prangende individuele vragen altijd met de ouderling besproken worden. 

Het betreft hier vooral bezoekwerk in het kader van het “Omzien naar elkaar” 

2.3 Crisispastoraat                                                                                                                                                                          

Het crisispastoraat wordt voornamelijk door de predikant verzorgd.  Dit is in situaties van overlijden en 

overige ernstige zaken, meestal  vraag gestuurd. 

 

2.4 Huiskamerbijeenkomsten (1xper jaar in drie verschillende wijken)                                                                     

Eén maal per jaar worden er huiskamerbijeenkomsten  georganiseerd  in de wijk. Het doel is om elkaar als 
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gemeenteleden op een informele, ontspannen manier te ontmoeten en/of beter te leren kennen. Dit 

wordt  gedaan aan de hand van een thema dat raakt aan religieuze beleving. 

2.5 Nieuw-in-gekomenen bezoek 

Bezoek aan mensen die nieuw in de gemeente zijn komen wonen heeft onze aandacht. Onder leiding van 

een ouderling en in samenspraak met de ledenadministratie zijn een paar gemeenteleden aktief met het 

bezoeken en verwelkomen van nieuwe gemeenteleden. Een pastorale ouderling blijft dit begeleiden. 

Mensen die nieuw in onze gemeente zijn komen wonen worden z.s.m. benaderd en krijgen drie maal een 

kerkblad in de brievenbus . Tegelijkertijd met het verzenden van het kerkblad  volgt, als men daar prijs op 

stelt en van buiten Best of Oirschot komt, een bezoek door een nieuw ingekomene bezoekster met een 

informatiepakket en een welkom. 

2.6 Openkerk met thema-middagen 

Open kerk 

Op de eerste donderdag middag van de maand is de kerk in Best tussen 14.00 en 16.00 uur open voor 

iedereen die wil komen. Er is geen vast progamma. Contact met elkaar is het hoofddoel, laagdrempelig en 

koffie en thee staan klaar.  

Open Kerk Themamiddagen                                                                                                                                           

In de periode van september tot april wordt er 4x een Open Kerk Themamiddag georganiseerd, dit naast 

de reguliere maandelijkse openkerk middagen. Net als de andere open kerk middagen zijn ook deze 

middagen voor iedereen vrij toegankelijk. De onderwerpen zijn laagdrempelig en worden t.z.t. 

gepubliceerd via kerkblad en Nieuwsbrief.   

2.7 Het Senioren gesprek                                                                                                                                                                   

Er zijn maandelijkse Ontmoetingsochtenden voor senioren. Deze groep richt zich vooral op ontmoeting en 

verdieping. Naast thema’s die raakvlakken hebben met bijbelverhalen zijn het vooral ook levensthema’s 

die aan de orde komen. 

2.8 Bezoek en doopvoorbereiding bij de doop van vluchtelingen/asielzoekers                                                        

Er is in onze gemeente aandacht voor asielzoekers. In de eerste plaats door de contactpersoon die  

mensen  in AZC’s opzoekt en hen ondersteunt, waar nodig en mogelijk. Daarnaast  is er altijd een 

mogelijkheid dat asielzoekers die daaraan behoefte hebben bezocht worden door een ouderling.           

Verder is er een doopvoorbereiding van een halve dag, voorafgaand aan de doop. Dit doet de predikant in 

samenwerking met een gemeentelid. 

2.9 Samen aan Tafel                                                                                                                                                               

Iedere derde donderdag van de maand met een uitzondering rond de zomer, Kerst en Pasen is er een 

mogelijkheid om samen te eten in de ontmoetingsruimte van de kerk. Samen eten doen we met iedereen, 

dus met mensen van binnen én van buiten de kerk.  We zorgen voor een drie-gangen menu en met 

dieetwensen kunnen we rekening houden. Er wordt gekookt met vrijwilligers, zij dekken ook de tafel  en 

zorgen voor de afwas. We proberen de kosten laag te houden en vragen voor de maaltijd een vrijwillige 

bijdrage.                                                                                                              

In dit geheel is het belangrijk te onderkennen dat de zorg voor pastoraat een opdracht en 

verantwoordelijkheid is voor alle gemeenteleden en natuurlijk van de pastorale raad in het bijzonder. 

Echter zonder de hulp van de gemeenteleden lukt het niet.  
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3. Beleidsplan Ambtsgroep Diaconaat 

Organisatie van de ambtsgroep: De ambtsgroep bestaat op dit moment uit 6 leden en 1 vacature. 

Gezamenlijk  vormen de leden van de ambtsgroep het College van Diakenen.  

Alle leden verrichten de vastgestelde taken binnen de erediensten. Daarnaast hebben sommige leden een 

bijzondere taak binnen de ambtsgroep (financieel beheer, verslaglegging en andere taken).  

Een lid vertegenwoordigt de ambtsgroep in de Kerkenraad. Er zal gestreefd worden naar een tweede 

diaken in de kerkenraad. Gemiddeld wordt er 1 x per 6 weken overleg gevoerd. 

3.1 Financieel beleid 

De hoofdlijnen van het financieel beleid zijn: 

3.1.1 “Diaconaal geld” is bestemd voor de zwakkeren en minder draagkrachtigen in onze samenleving. 

3.1.2  Het vermogen van het College van Diakenen dient zodanig beheerd te worden, dat er voldaan kan 
worden aan onze verplichtingen. De ambtsgroep streeft naar een bescheiden positief resultaat, dat 
minimaal de inflatie dekt.  

Bij uitzondering, b.v. bij een onverwacht grote steunaanvraag, kan met instemming van de 
ambtsgroep diaconaat, in een bepaald jaar een negatief resultaat ontstaan. Dit negatieve resultaat 
dient dan in het volgend begrotingsjaar weer gecompenseerd te worden. 

3.1.3 De inkomsten van de Diaconie komen uit 2 stromen: 

A. Collectes. Van de eerste collecte is 30% bestemd voor het College van Diakenen. (70% is bestemd 
voor het College van Rentmeesters.) De tweede collecte is voor 100% bestemd voor diaconie. 

B. Inkomsten uit Ad hoc - projecten  

3.1.4. De ambtsgroep diaconaat wil bij de besteding van de opbrengst de volgende spelregels hanteren: 

3.1.4.1 De basis voor de besteding van diaconaal geld is het collecterooster van “Kerk in Actie -PKN”.  

De Avondmaalcollecte is bestemd voor het Werelddiaconaat met een concreet doel. Van deze 
bestemming kan altijd afgeweken worden bij calamiteiten, wanneer ons een verzoek om een 
bijdrage bereikt. 

Bij voorkeur deelnemen aan de campagne “Veertigdagentijd” van  “Kerk in Actie”. 

Van de collecte-opbrengsten wil de ambtsgroep diaconaat een evenredige verdeling van 33,3% 
over plaatselijke/regionale -, landelijke – en wereldwijde goede doelen nastreven. 

Binnen bovenstaande verdelingen wil ambtsgroep diaconaat bij het vaststellen van prioriteiten  
de “Behoeften-hiërarchie van Maslow” als uitgangspunt gebruiken. 

De ambtsgroep diaconie beoordeelt potentiële goede doelen op hun betrouwbaarheid en 
kwaliteit, wanneer deze doelen buiten het collecterooster om worden aangedragen. 

Het staat de ambtsgroep diaconaat vrij om individuele ondersteuning in de regio te verlenen op 
voorspraak van een kerklid en na bespreking in het diaconieteam. 

3.1.4.2  Ad hoc – projecten worden geïnitieerd voor een bepaald doel, waarbij de initiatiefnemers 
meestal het goede doel bepalen. 

3.1.4.3  Voor alle hierboven vermelde bestedingen van € 1000,- of meer geldt, dat het goede doel 
duidelijk van te voren gepresenteerd dient te worden en dat achteraf een verantwoording van 
de besteding dient plaats te vinden.  

Zowel de aankondiging als de verantwoording van een significante donatie van € 1000,- of hoger 
kan gedaan worden aan het eind van een Kerkdienst en/ of via het Kerkblad. 
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4.  Beleidsplan Ambtsgroep Eredienst 

De Ambtsgroep Eredienst (AGE) heeft een aantal taken met betrekking tot de eredienst.  

Ten eerste gaat de AGE over de organisatie van de diensten. De AGE stelt het preekrooster 
samen in overleg met alle betrokkenen (ambtsgroepen en koren). De preekvoorziener is degene 
die gastpredikanten uitnodigt en de beurten van de organisten afspreekt. Ook de kaarsen voor 
de eredienst worden door de AGE verzorgd. 

Ten tweede bespreekt de AGE de inhoud van de diensten. De eredienst is bij uitstek de plek 
waarin de gemeente bij elkaar komt om samen God te zoeken en elkaar te ontmoeten in gebed, 
lezingen, overweging, liederen en wederzijdse bemoediging. De diensten van de afgelopen tijd 
worden geëvalueerd en er wordt steeds bekeken wat we kunnen doen om te zorgen voor 
optimale diensten. Het is onder andere van belang om een goede balans te scheppen tussen 
rust en levendigheid en om recht te doen aan de pluriformiteit van onze gemeente. 

De AGE is ook het overkoepelende orgaan van de cantorij, de werkgroep liturgisch 
bloemschikken en de lectoren. Deze groepen functioneren in de praktijk bijna volledig 
zelfstandig. 

We mogen ons gelukkig prijzen met veel mensen die zich actief inzetten om iets van de diensten 
te maken. Daarbij gaat het niet alleen om activiteiten die onder de AGE vallen, maar ook om 
activiteiten van de andere ambtsgroepen ten behoeve van de diensten. 

Er wordt gestreefd naar een aantal oecumenische diensten, zowel in Oirschot als in Best. De 
organisatie daarvan valt niet onder de AGE, maar wel wordt vaak medewerking van de AGE 
gevraagd. Regelmatig wordt een dienst georganiseerd met medewerking van 
gemeenteleden.  Het is de bedoeling op deze manier de inbreng van de gemeenteleden te 
vergroten. 

In het overleg met de het bestuur van Antonius in Beweging is voorgesteld om in 2020 het 
aantal gezamenlijke vieringen niet verder uit te breiden en te houden op max. 6 à 8 vieringen,  
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5. Beleidsplan Ambtsgroep Jeugd 
In de jeugdraad zijn de diverse groeperingen vertegenwoordigd die activiteiten organiseren gericht op 
jongeren in de leeftijd van 0-20 jaar.  

Voor ons is geloofsopvoeding een stapsgewijze inwijding in de praktijk en inhoud van de christelijke 
geloofstraditie. Vieren, dienen, leren en ontmoeten zijn daarbij de kernwoorden.  

Qua vormgeving kijken we daarbij naar:  – wat valt er te zien 
 – wat valt er te doen 

    – wat heb ik in te brengen 
    – wat valt er te lachen 

 
5.1 VERANTWOORDELIJKHEDEN/ AANDACHTSPUNTEN JEUGDRAAD 

a. Een centrale rol spelen bij: 

• Het opstellen van een begrotingsvoorstel voor alle jeugdgroeperingen 

• Het opstellen van het jeugdbeleidsplan 

• Het werven/aantrekken van leiding voor de diverse jeugdactiviteiten 

• Het op een ontspannen wijze vormgeven en stimuleren van de betrokkenheid van de jeugd m.b.t. 
geloof en kerk (veilige haven bieden/warm bad) 

• Het ondersteunen van de bagage die de jeugdgroeperingen de jongeren op geloofsgrond mee 
willen geven (indeling per deelactiviteit). 

• Het bevorderen van de communicatie naar de gemeente m.b.t. de jeugdactiviteiten o.a. via 
kerkblad, nieuwsbrief en website 

• Het bewaken van de leeftijdsopbouw m.b.t. de aard van activiteiten 

b.  Een ondersteunende rol spelen bij: 

• Het bewaken van de juiste balans tussen de kernwoorden 

• De voortgang van een gezonde, doorgaande lijn van de jeugdactiviteiten 

• Het vermijden van activiteiten die elkaar mogelijk overlappen 

• Het bevorderen van eventuele samenwerking 

c.  Een luisterend oor zijn  

voor de afzonderlijke groepen, maar ook zelf pro-actief aan de slag – katalysator 

d.  Motiveren en bewaken – zorgen dat het jeugdwerk bloeit in onze kerk! 

e.  Positieve uitstraling bevorderen naar jeugd/ouders en anderen 

f.   Een draagvlak voor het jeugdwerk creëren en vasthouden 

g.  Verdere samenwerking met Antonius in Beweging 

5.2 FOCUSPUNTEN DEELGROEPEN KOMENDE JAAR: 

Kindernevendienst ( vertegenwoordiger;   Heleen Delfos)  

• Verdere verdieping van inhoudelijke kant van KND-viering (project rond de Avondmaalsviering). 

• 2 projecten ( Kerstmis en Pasen.) 

• jongerenviering met kerst 

• Werken met 1 groep 

• Gebruik Kind op zondag  

• Met het huidige aantal deelnemers zal per kwartaal gekeken worden  naar voortzetting. 

 

JeugdBOB en JeugdBOBBIES ( vertegenwoordiger Frans Strikwerda)  
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JeugdBOB is een activiteitengroep voor de jeugd vanaf groep 7 van de basisschool tot en met de 
middelbare school en is voortgekomen uit het samengaan van de Jeugdkerk en RockSolid. 

Voor deze groep jongeren organiseren we vanaf het seizoen 2016/2017 de zogenaamde JeugdBOB 
zondagochtendvieringen (v/h jeugdkerk) en JeugdBOB zondagmiddag- bijeenkomsten (v/h RockSolid). 

Door de samenvoeging streeft de (eveneens samengevoegde) leiding nog nadrukkelijker naar beleving van 
de kernwaarden: saamhorigheid, (geloofs)verdieping en maatschappelijke betrokkenheid. Om 
bijvoorbeeld de saamhorigheid te benadrukken, nodigen we de jeugd van harte uit om vrienden en/of 
vriendinnen die niet tot onze kerkgemeenschap behoren, mee te nemen. 

• JeugdBOBBIES 

Voor de jongeren vanaf groep 7 en 8 van de basisschool en de brugklassers wordt op zondagmiddag in 
het seizoen een  aantal keer een gezellig en interessant programma aangeboden. Kernpunten van dit 
programma zijn: saamhorigheid, (geloofs)verdieping en maatschappelijke betrokkenheid. 

De JeugdBOBBIES starten om 16.30 uur met het programma. Om 18.00 uur wordt samen met de jongeren 
van de JeugdBOB gegeten. De afwas is voor de JeugdBOBBIES en dan zijn ze om ongeveer half acht klaar. 

• JeugdBOB 

De JeugdBOB heeft bijeenkomsten op zondagochtend (vanaf brugklas middelbare school) tijdens de dienst 
en  op zondagavond. De avondbijeenkomsten worden begonnen met een gezamenlijke maaltijd, samen 
met de JeugdBOBBIES. 

Gedurende het seizoen gaan we een aantal ‘projecten’ doen en gaan we samen op zoek naar manieren 
om ons geloof, vanuit de Bijbel, in ons dagelijks leven en in de wereld om ons heen in de praktijk te 
brengen. Ook maatschappelijke onderwerpen komen aan bod. 

Aanvang JeugdBOB (‘s ochtend) : 10.00 uur in de BOB-ruimte van onze kerk in Best. 
Aanvang JeugdBOB (’s avonds) : 18:00 uur in de kerk in Best. 

Samenwerking met Antonius in Beweging zal verder  bekeken  worden 

 

Jeugdband More of This (vertegenwoordiger: Peter Pourchez) 

• Voorlopig ‘in ruste’ tot mogelijke nieuwe leiding gevonden is 

Oppasdienst (vertegenwoordiger: Alex Goudriaan) 

• Selectieve activiteit bij speciale vieringen. 

• Leeftijdsgroep: kinderen van 0 tot 4 jaar. 

• Er is oppasruimte beschikbaar op de 1e etage. 

• Data worden vooraf gecommuniceerd in het kerkblad 
 
Jeugdouderling (Dirand van Wijk) 

• interne afstemming met ambtsgroepen diaconaat, pastoraat en kerkenraad. 
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6. Beleidsplan Ambtsgroep V&T 

De taak van Vorming en toerusting kan omschreven worden als ondersteunend voor de overige 
ambtsgroepen. Daartoe heeft de ambtsgroep van de kerkenraad onderstaande opdracht gekregen. 

A. Jaarlijks verzorgen van een aanbod aan gemeente van gesprekskringen, cursussen, catechese, 
leerhuizen e.d. 

B. Toerusting van de kerkelijke werkers 

Ad. A Jaarlijks wordt aan de gemeente een aanbod gedaan van kringen, cursussen, gespreksavonden e.d.  

Ad. B De kerk wordt wel genoemd de grootste vrijwilligersorganisatie van het land. Toerusting van deze 
vele vrijwilligers is dan ook een ‘must’. 

De toerusting van deze vrijwilligers bestaat uit: 

• Organisatie van cursussen en trainingen, d.w.z. de verschillende groepen attenderen op 
provinciaal en landelijk aanbod en waar nodig het zelf organiseren; het programma wordt zo veel 
mogelijk afgestemd op de behoeften van ambtsgroepen, kerkenraad en gemeente. 

• Materiaalvoorziening voor de verschillende groeperingen. 

Samenstelling V&T 
De taakgroep bestaat bij voorkeur uit 3 à 4 leden, evenals op ad hoc basis de predikant en een 
vertegenwoordiger vanuit de verschillende ambtsgroepen. 
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7. Beleidsplan Ambtsgroep Beheer 

7.1. Taken van het College van Kerkrentmeesters 

De hoofdtaak van het College van Kerkrentmeesters (CvK) is het verzorgen van de materiële zaken om de 
Kerkelijke gemeente optimaal te laten functioneren. Als uitzondering op deze regel gelden de diaconale 
zaken. 

De volgende taken zijn een afgeleide van deze hoofdtaak: 

• De werving van de jaarlijkse kerkelijke vrijwillige bijdragen (Actie Kerkbalans) 

• Het eenmaal per jaar opstellen van een kerkelijke begroting voor het komende jaar en het opstellen 
van een jaarrekening van het afgelopen jaar 

• Het volgens de gestelde richtlijnen en gemaakte afspraken voeren van een deugdelijke financiële 
administratie en een verantwoord financieel beheer 

• Het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen op deze gebieden aan de Kerkenraad en andere 
onder de verantwoording van de Kerkenraad opererende ambtsgroepen 

• Beheer van gebouwen en inventaris (kerkgebouw te Best, Boterkerkje te Oirschot en de protestantse 
begraafplaats te Oirschot) 

• Het voeren van een deugdelijke ledenadministratie 

• Het vervullen van de kosterdiensten bij kerkelijke vieringen 

7.2.  Plannen Seizoen 2020-2021  College van Kerkrentmeesters en aan haar gelieerde groeperingen. 

Ledenadministratie LRP 
Het gebruik ervan zal de komende periode gestimuleerd blijven worden, zodat alle ambtsgroepen 
hetzelfde actuele bronbestand gebruiken. 
Protestants Kerkelijk Centrum BestEr wordt een inventarisatie van wensen gemaakt voor een 

verbouwing van de keuken. Het streven is om deze verbouwing voor aanvang van het seizoen 2010-

2021 gereed te hebben. Ook zullen er t.b.v. de vele activiteiten lichtere tafels aangeschaft worden. 

 

Boterkerkje 
In deze periode wordt er verder gewerkt aan het oprichten van een Stichting, die het beheer en de 
exploitatie van het Boterkerkje gaat uitvoeren.  

Predikantsplaats 
In september 2020 is  onze predikantsplaats vakant.  Als kerkelijke gemeente hebben we 
toestemming nodig van de PKN voor het beroepen van een nieuwe predikant.  

In de begroting voor 2020 rekenen we voor kosten in de begroting met een ambulant predikant (12 

uur/wk) voor het eerste halfjaar en een nieuwe predikant (0,8 fte ) in het tweede halfjaar. 
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8. Beleidsplan PR & Communicatie 
 

Op het gebied van PR & Communicatie maken we onderscheid in doelgroepen: 

1. INTERN: De leden van onze plaatselijke kerkgemeenschap 

2. EXTERN: Inwoners van Best, Oirschot en de Beerzen 

Voor de interne en externe communicatie gebruiken we  een aantal instrumenten/communicatiemiddelen. 

Middel/Instrument Omschrijving INTERN 

gericht 

EXTERN 

gericht 

Kerkblad verschijnt 10x per jaar ,  oplage  650 ex.  Redactie Kerkblad, 

drukkers, verdelers en bezorgers. Redactiestatuut. 

Drukwerk zelf wordt vanaf aug.2019 uitbesteed. 

x  

Digitale Nieuwsbrief wekelijks verzenden naar lijst met e-mailadressen door de 

Redactie Nieuwsbrief 

x  

Weekbladen Aankondiging plaats en aanvangstijd kerkdiensten en 

uitnodigingen (PR) voor open activiteiten in lokale 

weekbladen en kabelkrant in Best. 

 x 

Kerkdienst Gemist  kerkdienst in Best via internet te beluisteren.  x  

Kerkagenda, we proberen een Kerkagenda in lokale pers te realiseren, 

samen met overige christelijke geloofsgemeenschappen 

(AiB, RKK en GKv ) in Best en Oirschot.  

 x 

Website www.pknbob.nl, deels toegankelijk via ‘inloggen gemeente’  x x 

Facebook  Voornamelijk voor foto’s van activiteiten van de jeugd x  

WhatsApp-groep  ‘Deel je leven’ circa 40 deelnemers  x  

http://www.pknbob.nl/
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Bijlage: Missie 

MISSIE (doelstellingen) 

De Protestantse Gemeente te Best, Oirschot en de Beerzen 

- wil een open geloofsgemeenschap van de Protestantse Kerk Nederland zijn waarin 

gelovigen zich laten inspireren door de woorden van het Evangelie, zoals die tot 

uitdrukking worden gebracht in de verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Verhalen 

die worden opgevat als een verzameling zeer verschillende geloofsgetuigenissen en 

waarbinnen – als consequentie daarvan – ruimte is voor een veelheid aan geloofsuitingen. 

- komt wekelijks samen om het bevrijdende verhaal van God met de mensen te gedenken 

en te vieren, als een weg die mensen ook vandaag bevrijden mag en doet opstaan tot 

leven. Ervaart verkondiging daarbij niet als iets dat opgelegd wordt, maar als iets dat 

mensen ondersteunt in hun zoektocht. Is daarbij telkens weer op zoek naar vormen van 

geloofsbeleving en liturgie die voor jong en oud verstaanbaar zijn en herkenning oproepen 

(vieren). 

- wil een gemeenschap zijn waar mensen in het spoor van Jezus de Goede Herder omzien 

naar elkaar, een naam hebben en gekend worden, samen vreugde en zorgen delen, een 

luisterend oor en meeleven ontvangen en zich zo gedragen weten. Vindt het daarbij 

essentieel dat ook jongeren in de gemeenschap een plekje vinden waar zij zich met hun 

vragen en hun twijfels gekend weten en zich thuis voelen. Wil laagdrempelig zijn voor al 

haar leden, vrienden van de gemeenschap en zij die nieuw binnen komen 

(gemeenschap). 

- wil een gemeenschap zijn waarin mensen in een open communicatie naar elkaar 

luisterend, op zoek zijn naar Gods bedoeling met deze wereld. Wil daarbij haar 

gemeenteleden toerusten en helpen om zich bewust te worden van wat het betekent om 

zelf en samen met anderen te geloven (leren). 

- wil een gemeenschap zijn die dienend in de wereld staat, samenwerkend met anderen, 

derhalve naar buiten gericht is en omziet naar diegenen die hulp nodig hebben. Voert 

daarbij een actief beleid en biedt daadwerkelijk hulp (dienen). 

- zoekt in dit alles een weg tussen traditie en vernieuwing. Dat wil zeggen: zij verliest niet uit 

het oog wat de kerk van eeuwen haar vandaag nog te zeggen heeft, maar zij heeft 

eveneens een open oog voor nieuwe en andere vormen van geloven. 
 

Gehoord de gemeentevergadering 15 april 2009 definitief vastgesteld 
 op de kerkenraadsvergadering van 13 mei 2009 

 

 


