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2. PASTORAAT 
DE GEMEENTE IS DRAGER VAN HET PASTORAAT 
Bij de PGOM willen we het woord ‘pastor’ en ‘pastoraat’ inhoud geven. 
Het woord ‘pastor’ betekent ‘herder’. Het roept het klassieke beeld op van een herder die zorg draagt 
voor een kudde schapen. 
Enerzijds voldoet dit beeld! Er zijn bezoekers, ouderlingen en een predikant die in de gemeente 
omzien naar andere gemeenteleden, als er reden is om te vieren (bij de geboorte van een kind 
bijvoorbeeld), of als er moeilijke tijden zijn, en er aanleiding is voor crisispastoraat als 
gezinsproblemen, rouwverwerking, ernstige ziekte, geloofscrisis. 
 
Anderzijds voldoet dit beeld tegenwoordig niet meer. Mensen nemen ook in pastorale zin zelf 
verantwoordelijkheid op zich, leven met elkaar mee in lief en leed, delen blijdschap en zorgen, zonder 
dat daar een ‘officiële’ pastor of iemand van het wijkteam bij betrokken is. 
Uitgangspunt voor het beleid inzake pastoraat is: de gemeente is drager van het pastoraat, waarbij  de 
leden een pastorale verantwoordelijkheid voor elkaar hebben. Het gaat hierbij om een actief 
meeleven, meebidden en ondersteunen, waarbij de gemeenteleden datgene ‘oppakken’ wat zij op hun 
weg tegenkomen. Terecht wordt binnen de gemeente van Christus het omzien naar elkaar en de 
ander als de gewoonste zaak van de wereld gezien, ook in deze tijd van verregaande 
individualisering.  
 
Het is daarbij belangrijk dat gemeenteleden zelf, of via een ander, aangeven of zij prijs stellen op 
pastorale aandacht van andere gemeenteleden of van ambtsdragers: dat kan per telefoon of e-mail. 
Het is niet (meer) zo dat men er van uit mag gaan, dat er bij een voorval ‘vanzelfsprekend’ wel iemand 
van de PGOM op de hoogte is en op bezoek komt. 
Deze attitude zal moeten wortelen in de gemeente. De Pastorale Raad ziet het als haar taak het 
bewustwordingsproces in de gemeente op dit punt te bevorderen 
- door het steeds weer te noemen in pastorale contacten (o.a. tijdens de ontmoeting na de viering 
- door het te noemen in de verkondiging in de viering, waar dat gepast is 
- door het te noemen in het kerkblad Drieluik, met een vaste formulering, in de colofon 
- door het te noemen op de website 
- door het op te nemen in de folder voor nieuw-ingekomenen 
 
PASTORALE RAAD PGOM 
Het beleid t.a.v. pastorale zaken in de PGOM wordt besproken in de Pastorale Raad, die bestaat uit 
de pastorale ouderlingen, predikant en een voorzitter. Er zijn drie wijken, met een wijkteam. De 
actuele gegevens en adressen en telefoonnummers kan men steeds terug vinden in het kerkblad 
‘Drieluik’ en op de website http://www.pknparkstad.nl.   
 
Een bijzondere vorm van pastoraat wordt verzorgd door de ouderling vluchtelingenpastoraat. Deze 
begeleidt en ondersteunt enkele in het nauw gedreven vluchtelingengezinnen die met uitzetting 
worden bedreigd en daar aan onderdoor gaan. 
 
Aan de PGOM is een ouderling verbonden die het pastoraat (en vieringen) verzorgt in enkele 
zorgcentra in Parkstad.  
 
Het jeugd- en jongerenpastoraat wordt verzorgd door de jeugdouderling, en met name door de leiding 
van de groepen kinderen en jongeren in de gemeente. 
 
SAMENWERKING IN PARKSTAD 
De tekst van dit beleidsplan is besproken met de pastorale raden van onze zustergemeenten in de 
combinatie Protestantse Gemeenten Parkstad, het zal uitgangspunt zijn voor een gezamenlijk beleid 
met betrekking tot pastoraat. Dit gezamenlijk optrekken in Parkstad-verband zal de komende jaren 
geïntensiveerd worden in een Pastorale Raad Parkstad die in oktober 2012 voor het eerst bijeen is 
geweest. De predikanten van de combinatie maken deel uit van deze Pastorale Raad Parkstad. Ons 
beleid in deze gemeenschappelijke vergaderingen is erop gericht de 1e helft van de vergadering te 
bestemmen voor de problematiek in de eigen gemeente en de 2e helft voor gemeenschappelijke 
problematiek en aanpak. Het gesprek in deze Pastorale Raad Parkstad zal ook o.a. tot onderwerp 
hebben de inzet van de andere predikanten in de combinatie Protestantse Gemeenten Parkstad op 
het gebied van (crisis)pastoraat in het gebied van de PGOM. 
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Na het emeritaat van de predikant van de PGOM in juni 2014 zal naar verwachting nog 0,25 fte (ca. 
10 uur per week) predikant ter beschikking staan van de PGOM. De Pastorale Raad PGOM wil 
daarvan 0,15 fte (ca. 6 uur per week) inzetten voor crisis pastoraat.  
Het ‘gewone’ pastoraat zal door de ouderlingen en de gemeenteleden ingevuld worden.  
Bij het overlijden van een gemeentelid zal voor het begeleiden van de familie en het leiden van de 
uitvaartdienst een beroep gedaan worden op 

a. predikanten van de combinatie 
b. predikanten uit de bredere kring van predikanten in Zuid-Limburg 
c. ouderlingen die zich dit op dit gebied bekwaamd hebben (in de PGOM Ada Hagreis-v.d.Berg) 

 
‘De gemeente is drager van het pastoraat’. Zowel principieel als praktisch is dit het uitgangspunt van 
het pastoraat. Professionele ondersteuning bestaat er uit aan dit uitgangspunt handen en voeten te 
geven.  

3. DIACONAAT  
De diakenen hebben als opdracht om in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad de gemeente op te bouwen met het oog op haar dienst in de wereld. In ordinantie 3 – II: 
artikel 11 van de kerkorde wordt genoemd wat tot opbouw van de gemeente aan de diakenen is 
toevertrouwd. Het college van diakenen onderschrijft dit van harte. 
 
De diaconie bestaat in 2013 uit drie personen: 2 diakenen en 1 jeugddiaken. De functies van voorzitter 
en secretaris worden op dit moment vervuld, voor de functie van penningmeester is een vacature. Er 
wordt qua bezetting van het college niet voldaan aan dat wat in de kerkorde vereist wordt, dit is 
meer dan zorgelijk. 
 
De diaconie heeft naast de algemene taken een bijzonder aandacht voor: 
- individuele hulpaanvragen door armen, asielzoekers en/of vluchtelingen. 
- ondersteuning van ouderenactiviteiten, financieel en zo mogelijk ook met menskracht. 
- ondersteuning van het bezoekwerk van de pastorale raad in onze gemeente. 
- deelname aan Kerk in Actie, landelijk en wereldwijd 
- het beheren van geld bestemd voor jeugd- en jongerenwerk binnen onze gemeente. 
- betrokkenheid bij de activiteiten van de stichting Harteklop waaronder ‘Open Tafel Harteklop’ en 

‘Samen koken - samen eten’. 
 
Met een team van vrijwilligers organiseert de diaconie maandelijks de ‘Open tafel Harteklop’. 
Samen koken - samen eten wordt wekelijks georganiseerd in de koffiezaal van het kerkgebouw De 
Ark. De PGOM ziet deze activiteit als een van haar kerntaken om dienend (diaconaal) aanwezig zijn in 
onze naaste leefomgeving. 

 
In de jaarlijkse begroting wordt vastgelegd hoeveel geld te besteden is aan goede doelen en wordt 
een verdeling gemaakt over de binnengekomen aanvragen. De afgelopen jaren is een financiële 
buffer opgebouwd, die groter is dan nodig om een gelijkmatige uitgavenstroom mogelijk te maken. Het 
niveau van deze buffer zal in de komende jaren worden teruggebracht.  
De jaarrekening van de diaconie wordt aan de kerkenraad voorgelegd. Nadat de jaarrekening door de 
kerkenraad is vastgesteld wordt de diaconie gedechargeerd voor het door hen gevoerde beheer. 
 
Al vele jaren werkt de diaconie samen met de diaconieën van de PGH en de PPB in de Triodiaconie. 
Tweemaal per jaar is er overleg over de gezamenlijke activiteiten van de diaconieën: 
- gezamenlijke collecten tijdens: 

* Parkstadzondag 
* Adventsproject  
* Hemelvaart  

     Het doel van deze collecten wordt in onderling overleg vastgesteld. 
- gezamenlijke kerstviering met PGH. 
 
De periode tot 2018 moet door PGOM samen met de Parkstad gemeenten gebruikt worden om 
zoveel mogelijk taken van de diakenen te delen / samen te voegen met als doel om ook op lange 
termijn een levende gemeente in Parkstad mogelijk te maken. 
De diakenen van de PGOM streven naar: 
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- intensieve samenwerking met de andere diaconieën van Parkstad  
- de middelen (financiën) van de drie gemeentes samenvoegen, zodat deze ten goede komen aan 

het geheel.  
- een structuur en bestuur die zorg draagt voor goede leiding op het gebied van mensen en 

middelen voor het geheel, en tegelijk zorgt voor, zoveel en zolang mogelijk, lokale kernen van 
gelovigen  

- steun door gebruik te kunnen maken van elkaars sterke kanten.  

3.1. ZWO (ZENDING, WERELDDIACONAAT EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING) 
De ZWO-groep binnen de PGOM is een zelfstandige commissie onder de verantwoordelijkheid van de 
diaconie en houdt zich bezig met vraagstukken als honger, armoede, geweld, onderdrukking en 
uitbuiting in de wereld. 
 
De commissie bestaat uit drie leden, heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester en komt tien 
keer per jaar bijeen.  
 
De doelstelling van de ZWO-commissie is:  
Door middel van informatie proberen gemeenteleden bewust te maken van de situatie in de wereld en 
te motiveren tot (meer) inzet voor medemensen in nood (materieel en geestelijk) wereldwijd.  
 
Tijdens de 40-dagentijd krijgt het jaarlijkse ZWO-project speciale aandacht en tijdens een kerkdienst 
waarbij gecollecteerd wordt t.b.v. het werelddiaconaat, wordt deze collecte door de commissie nader 
toegelicht.  
Er wordt eenmaal per jaar een solidariteitsmaaltijd georganiseerd, in samenwerking met de Heilige 
Familieparochie in Landgraaf. 
Verder worden regelmatig schrijfacties voor gevangenen en mensenrechten gehouden. 
 
Bij afwezigheid van diakenen tijdens de eredienst, neemt één van de leden van de ZWO-commissie 
de taken over! 
 
In de komende jaren zal de ZWO-commissie steeds vaker samenwerken met de twee andere 
gemeenten binnen de combinatie Protestantse Gemeenten Parkstad. Op dit moment krijgt dit al vorm 
in de publicatie vanuit de commissies in het kerkblad ‘Drieluik’. 

4. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS / FINANCIËN 
De kerkrentmeesters hebben als opdracht om, in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad, de materiële en financiële voorwaarden te scheppen voor het leven en werken van de 
gemeente. In ordinantie 3, artikel 10, lid 2 van de kerkorde wordt genoemd wat tot opbouw van de 
gemeente aan de ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester, samen met 
de andere kerkrentmeesters, is toevertrouwd. Het college onderschrijft dit van harte. 
 
Het college van kerkrentmeesters bestaat in 2013 uit vier personen: een voorzitter, een 
penningmeester en twee leden van het college. Eén kerkrentmeester heeft als opdracht de 
kerkwebradio. Er zijn meerdere vacatures. Er wordt qua bezetting van het college niet voldaan aan 
dat wat in de kerkorde vereist wordt, dit is meer dan zorgelijk 
 
Voor de Aktie Kerkbalans geldt voor de PGOM dat het aantal betalers sinds 1991 met ca. 3,5% per 
jaar afneemt. In 2011 werd 50% van de inkomsten betaald door gemeenteleden ouder dan 72 jaar. 
Met als conclusie: een sterk vergrijsde gemeente, die krimpt.  
 
De PGOM teert sterk in op het vermogen. Het vermogen is aanwezig door de verkoop van twee 
kerken, pastorie en een kosterswoning. Dit betekent dat de huidige situatie van een zelfstandige 
gemeente met een fulltime predikantsplaats in het kerkgebouw “De Ark” niet gecontinueerd kan 
worden. 

 
Om voor de langere termijn een levende gemeente in stand te houden is per 1 december 2011 de 
combinatie Protestantse Gemeenten Parkstad gevormd. De drie predikanten van de drie gemeenten 
zijn in dienst van de combinatie. De predikanten worden in gemeenschappelijk overleg, ingezet voor 
het werk in de gemeenten. 
In 2013 is de verdeling als volgt: 
PGH     0,8 predikant,                     PPB     1,2 predikant,           PGOM     1,0 predikant. 
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De kerkbalansinkomsten in Parkstad zullen naar verwachting in de periode 2010-2020 halveren. 
Voor de PGOM is dat een afname van nu € 40.000 naar € 20.000 per jaar in 2020.  Voor de PGOM 
betekent dit dat, na het emeritaat van de huidige predikant in juni 2014, door de combinatie van 
gemeenten geen nieuwe predikant beroepen zal worden. Naar verwachting zal er in de periode 
2014 - 2020 wel een financiële ruimte zijn voor 0,25 predikant, om zich in te zetten voor het werk in 
de PGOM. 
 
De periode tot 2020 moet door PGOM samen met de PGH en de PPB gebruikt worden om alle 
taken van de kerkrentmeesters rond geldwerving en beheer te delen / samen te voegen met als doel 
om ook op lange termijn een levende gemeente in Parkstad mogelijk te maken. 
 
De kerkrentmeesters van de PGOM willen op de kortst mogelijke termijn: 
- intensieve samenwerking met de kerkrentmeesters van PGH en PPB  
- de middelen (financiën, gebouwen) van de drie gemeenten samenvoegen, zodat deze ten goede 

komen aan het geheel.  
- een structuur en bestuur die zorg draagt voor goede leiding op het gebied van mensen en 

middelen voor het geheel en tegelijk zorgt voor, zoveel en zolang mogelijk, lokale kernen van 
gelovigen  

- een tijdsplan uitwerken voor de beperking van de personele bezetting en besluiten welk 
kerkgebouw als eerste afgestoten zal worden 

- steun door gebruik te kunnen maken van elkaars sterke kanten.  
 
Belangrijk hierbij is het regelmatig informeren van de gemeenteleden over: 
- de plannen en de vorderingen rond de samenwerking in Parkstad 
- financiële situatie van de PGOM en de staat van onderhoud van De Ark 

5. VORMING EN TOERUSTING 
Woorden die het werk in de gemeente karakteriseren zijn: vieren, leren, dienen. 
 
Bij Vorming & Toerusting gaat het om dat leren. 
 
“De gemeente is geroepen een lerende gemeenschap te zijn. De vorming en toerusting van haar 
leden, krijgt gestalte in onderricht en bezinning, in meditatie en gebed, in beraad en daadwerkelijke 
inzet.” 
(Kerkorde, artikel XI) 
 
Er is momenteel geen commissie Vorming en Toerusting in de PGOM en ook geen ouderling Vorming 
en Toerusting, zoals die er vele jaren wel is geweest. Maar er is wel Vorming en Toerusting. Dat vindt 
vooral plaats in gespreksmomenten, ’s avonds en overdag, meer of minder frequent:  
 
- Leerhuis ‘Bijbelse grondwoorden’ – begeleid door ds Jan H.Soethoudt 
- Gespreksgroep 30plus – begeleid door ds Hans Kling 
- Belijdeniscatechese – begeleid door ds Jan H.Soethoudt 
- Vragen staat Vrij: ds Jan H.Soethoudt spreekt met jongeren tijdens Jong Leren 
 
Het beleid in de PGOM is er op gericht ook het leren een plaats in het gemeenteleven te doen 
innemen. Samenwerking met de drie Parkstadgemeenten heeft geleid tot een gezamenlijk aanbod van 
Vorming & Toerusting in Parkstad en één gezamenlijke commissie Vorming & Toerusting. 
 
Een eerste initiatief daartoe zijn de zes gespreksavonden ‘Geloven, dat moet toch kunnen’ in het 
seizoen 2012-2013, verzorgd door ds Jan H.Soethoudt op drie locaties in Parkstad: Pelgrimskerk, de 
Ark en de Brug. Het besef leeft dat het geloofsgesprek belangrijk is voor de onderlinge kennismaking 
en samenwerking van gemeenteleden uit de drie Parkstadgemeenten. 

6. VIEREN 
Kernwoord in onze liturgie is ‘gedenken’. Gedenken verbindt verleden, heden en toekomst met 
elkaar. Wij gedenken wat God, de ENE heeft gedaan in Israël, in Jezus, in de leerlingen van Jezus. 
Wij gedenken hoe, wat God begonnen is, doorwerkt in ons eigen bestaan, in onze eigen tijd. Wij 
gedenken hoe dat ons inspireert vooruit te kijken naar Gods toekomst: een rijk van vrede voor alle 
mensen. 
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De PGOM komt elke zondag, op de feest- en gedenkdagen en ook wel op andere momenten bij 
elkaar om de liturgie te vieren. 
 
Dit “vieren” doen we met grote vreugde, met jong en oud, met de klassieke inzet van het 
Oecumenisch Ordinarium (een orde van dienst, gebaseerd op brede internationale oecumenische 
overeenstemming over de basiselementen van de liturgie, zoals die door de eeuwen heen is 
ontwikkeld en gegroeid), maar ook met ruimte voor experiment, creativiteit, variatie. 
Wij vieren de liturgie gaande de gang door het kerkelijk jaar: van de eerste advent tot en met de 
zondag van de Voleinding. 
Onze vieringen zijn divers van opzet: vieringen van Schrift en Tafel, ook met de kinderen, een 
drempeldienst voor brugklassers, jongerenvieringen, vieringen met de ZWO-groep, vieringen met 
medewerkers en bewoners van Op de Bies (een instelling voor mensen met een verstandelijke 
beperking), vieringen met de doop, Taizé-vieringen, vieringen met de cantorij of andere koren en/of 
instrumentalisten, vieringen met andere Parkstadgemeenten, oecumenische vieringen, enz. 
Ieder is in onze vieringen bij dat gedenken welkom, ook als de Maaltijd van de Heer wordt gevierd. 
Volwassenen, kinderen en jongeren, mensen van allerlei achtergrond, huidskleur, seksuele 
geaardheid, burgerlijke staat is welkom, niemand wordt geweerd. 
 
Dopen.  
Wie zich door God geïnspireerd weten kunnen de doop aanvragen, voor zichzelf, of voor hun 
kind(eren). De PGOM vraagt niet per sé dat de aanvragers belijdend lid van de kerk zijn. Ook is er 
ruimte voor de kinderzegen in plaats van de kinderdoop. 
 
Werkgroep Liturgie PGOM 
Binnen de gemeente is een Liturgiegroep, die zich bezig houdt met beleidsmatige aspecten. Daarbij 
is een belangrijk uitgangspunt dat de vieringen ‘bij de tijd’ (ontwikkelingen in kerk en samenleving) 
en ‘bij de mensen’ (herkenbaar voor alle betrokkenen) zijn. 
In de liturgie wil de Liturgiegroep de veelkleurigheid van onze gemeente in vieringen tot uitdrukking 
brengen. Zij stimuleert daarom de actieve deelname van zoveel mogelijk gemeenteleden. Dat betreft 
beurtspraak, beurtzang, woord en antwoord in de liturgie zelf. Dat betreft ook gezamenlijke 
voorbereiding van vieringen. 
 
Mensen én middelen. 
Bij het ‘liturgie vieren’ verlenen enthousiaste gemeenteleden hun medewerking; een vierende 
gemeenschap. Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van vieringen kan de Werkgroep 
Liturgie ook beschikken over financiële middelen van de gemeente, beschikbaar gesteld door het 
College van Kerkrentmeesters.   
 
Toekomst 
In het kader van de samenwerking met de PGH en de PPB hecht de PGOM eraan dat onze 
inspanning voortzetting krijgt in breed verband, waarbij de eigen accenten per gemeente bewaard 
kunnen blijven. Wij willen bewaren wat in de afgelopen jaren op het gebied van de liturgie is 
opgebouwd, ook als de PGOM geen eigen fulltime predikant meer zal hebben.  
Het beleid zal er de komende jaren op gericht moeten zijn de voorwaarden voor die continuïteit te 
scheppen.  
Voor de Liturgiegroep PGOM geldt in het bijzonder de wens om binnen de combinatie Protestantse 
Gemeenten Parkstad de samenwerking met liturgiegroepen in Brunssum en Heerlen in gang te 
zetten. 

7. JEUGD 
Er is een jeugdouderling voor jongeren pastoraat en een jeugddiaken voor jongeren diaconaat, zij zijn 
samen met een aantal vrijwilligers enthousiast aan het werk met de jongeren uit de gemeente. 
De PGOM is een streekgemeente met relatief grote afstanden en de jongeren moeten veelal gebracht 
en gehaald worden. In 2013 staan er in de PGOM 35 gedoopte kinderen onder de 20 jaar in de 
ledenregistratie. Dit geeft aan dat het gaat om een kleine groep jongeren en uiteraard neemt een nog 
kleinere groep deel aan de activiteiten. 
De predikant geeft ondersteuning bij het opzetten van het programma voor de jeugd en bij het gebruik 
van Kind op Zondag. Na het emeritaat juni 2014 wil het jeugdteam voor de begeleiding door een 
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predikant aansluiting zoeken bij de combinatie Protestantse Gemeenten Parkstad op dit moment krijgt 
dit gestalte in de Werkgroep Samenwerking Jeugd. 
In 2012 zijn een aantal activiteiten in Parkstad verband uitgevoerd, dat is heel goed bevallen en dat 
zal in de toekomst zeker vaker gebeuren. 
 
Jong Leren 
Iedere dinsdagavond van 18.30 tot 20.00 uur komt de jeugd van 10 jaar tot 18+ van Jong Leren in 
kerkgebouw De Ark samen. De avond wordt geleid door de enthousiaste leiding m.m.v. de 
jeugdouderling en de jeugddiaken. Iedere avond zijn er een klein aantal jongeren, die over het 
algemeen trouw komen. Op een ontspannen manier proberen we de jeugd iets bij te brengen over het 
geloof en wat dat voor iemand betekent en ook praten we wel over persoonlijke dingen of over wat in 
de wereld gebeurt. 
 
Tweemaal per jaar wordt, met veel plezier en enthousiasme, een jeugddienst voorbereid. 
 
In de Classis Limburg wordt tweemaal per jaar, bij toerbeurt door een jeugdgroep van een gemeente, 
een zogenaamde Carrouseldag georganiseerd. De PGOM probeert met de jeugd deze 
Carrouseldagen te bezoeken.  
 
Kindernevendienst 
De kinderen tot 12 jaar zijn iedere week tijdens de kerkdienst welkom in de koffiezaal van De Ark. De 
kindernevendienst wordt geleid door (jong-) volwassenen, die volgens een rooster dienst hebben. 
Voor het programma wordt gebruik gemaakt van het blad “Kind op Zondag”. Speciale aandacht krijgt 
het Kerstproject, waarbij kinderen ook actief betrokken zijn bij de kerkdienst op Eerste Kerstdag. Ook 
wordt elk jaar aan het 40-dagenproject en aan de Witte Donderdag viering ondersteuning verleend 
door activiteiten van de jeugd in de kerkdienst. 
 
Tijdens de avondmaalsvieringen helpen de kinderen de diakenen en regelmatig doen de kinderen 
mee met het bidden van de voorbeden. 
 
De jongeren onder de 12 jaar worden op aanwijzing van de predikant of naar aanleiding van een 
doopgesprek persoonlijk benaderd. De ervaring leert dat het elk jaar aanschrijven van de jeugd geen 
extra kinderen oplevert.  
 
Taizé busreis 
In de jaren 2006 t/m 2011 is er jaarlijks door de leiding van Jong Leren een busreis naar Taizé in 
Frankrijk georganiseerd. In 2012 was er onvoldoende belangstelling om de Taizé-reis door te laten 
gaan. Voor de komende jaren wordt geprobeerd door intensiever samen te werken met de 
Protestantse Gemeenten Parkstad meer jeugd te interesseren voor de reis. 
 
Financiën van het jeugdwerk 
Er is een speciaal jeugdfonds. Deze financiën voor jeugd- en jongerenwerk binnen de PGOM, worden 
beheerd door de diaconie en daar ook in de jaarrekening verantwoord. Binnen de leiding is er een 
penningmeester voor het jeugdwerk.  
 

    Werkplan voor de komende jaren: 
1 Elke week de jeugd van 10 tot 18 jaar in De Ark een ontspannen avond geven. 
2 Twee maal per jaar een jeugddienst voorbereiden en houden. 
3 Meedoen aan de Carrouseldagen, georganiseerd in de Classis Limburg. 
4 Meedoen aan de operatie Schoenendoos. 
5 Eenmaal per jaar een uitstapje met de kindernevendienst. 
6 Een bijdrage leveren in kerkdiensten, waar mogelijk of nodig. 
7 Een presentje met Kerst voor elke jongere. 
8 Ieder jaar aan het begin van het seizoen een kamp organiseren. 
9 Ieder jaar een busreis organiseren naar Taizé. 

10 Intensiever samenwerken met de Protestantse Gemeenten Parkstad 
11 De kinderen de aandacht geven die ze verdienen. 
12 

 
Twee tot drie maal per jaar is er een door de predikant geleide activiteit “vragen staat vrij”, 
waar iedereen mag vragen wat hij wil of we nemen een thema onder de loep 

13 Jaarlijks is er de drempeldienst voor jongeren rond de overgang van de lagere school naar 
het middelbaar onderwijs. De kinderen krijgen een rugzakje vanuit de gemeente mee. 
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8. OECUMENE / KERK EN SAMENLEVING, PUBLICITEIT 
 
OECUMENE / KERK EN SAMENLEVING 
De PGOM voelt zich geroepen tot het zoeken van de eenheid met christenen van andere kerken met 
het oog op een geloofwaardig getuigenis als volgelingen van Jezus in de wereld. Waar mogelijk wordt 
dan ook samengewerkt aan oecumenische contacten en activiteiten. In onze omgeving komt dat met 
name neer op oecumene met parochianen van de Rooms-katholieke Kerk, dekenaat Heerlen en 
dekenaat Kerkrade. 
 
Er zijn in de praktijk verschillende vormen van oecumene binnen de PGOM: 
 
- Er is de persoonlijke oecumene, er zijn gemeenteleden met een katholieke achtergrond, er zijn 

gemengde huwelijken, er zijn parochianen die bij ons zijn gaan meedoen, er zijn op allerlei 
momenten (bij huwelijksvieringen, uitvaarten) katholieke kerkgangers in de Ark. In deze zin is 
oecumene een integraal onderdeel van ons bestaan als PGOM. 

 
- Er zijn de formele, officiële oecumenische contacten – dan worden we geconfronteerd met de 

grenzen en barrières die worden gevormd door regels, standpunten, de kerkelijke leer, de 
kerkelijke gezagsdragers 

 
- Er zijn de oecumenische contacten die ontstaan uit persoonlijke goede contacten en ontmoetingen 

met een mentaliteit van goede oecumenische wil – hoewel ook dan rekening gehouden moet 
worden met de grenzen als hierboven genoemd, kan toch hartelijke samenwerking tot stand 
komen.  

 
Het beleid van de PGOM is om energie te steken in met name die oecumenische contacten die 
ontstaan door goede persoonlijke verhoudingen en vertrouwen in elkaar, en die resulteren in 
vieringen, herdenkingen, diaconale activiteiten die vreugde brengen en inspiratie opleveren. 
 
De oecumenische contacten die er momenteel zijn, zijn: 
- contacten met de Andreasparochie Heerlerbaan: 

* viering van de week van gebed voor de eenheid van de christenen 
* viering van de Aswoensdag 
* de paaspelgrimage in de paasnacht 
* maatjesproject 
* begeleiding van asielzoekers 

- contacten met de Parochie H.Familie te Landgraaf-Schaesberg 
      De werkgroep Oecumene Lichtenberg onderhoudt deze contacten: 

* oecumenische viering halverwege de veertigdagentijd en solidariteitsmaaltijd verzorgd door 
ZWO en MOV 

* gespreksavond en oecumenisch avondgebed in de vredesweek 
* gemengde deelname aan het leerhuis ‘bijbelse grondwoorden’ 

- contacten met het dekenaat Kerkrade: 
* oecumenisch morgengebed op de Koninginnedag in de Lambertuskerk Kerkrade 
* eucharistieviering op de dag van de dodenherdenking in de Vredeskapel Kerkrade 

- contacten met de parochie St.Petrus en Paulus te Landgraaf-Schaesberg: 
* gezamenlijke dodenherdenking op 4 mei 
* deelname aan de denktank van de Stichting Harteklop 
* betrokkenheid bij activiteiten van de stichting Harteklop: o.a. wijkontmoetingspunten, Open 

Tafel Harteklop, Samen koken - samen eten, kersthuiskamer en paashuiskamer 
 
Binnen de PKN heeft de PGOM hartelijke contacten met de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-
Limburg: 

* gezamenlijke thema-avonden 
* gezamenlijke vieringen in de stille week 

 
De PGOM heeft een vertegenwoordiger in de Raad van Kerken Parkstad. 
 
Het beleid van de PGOM behelst voortzetting van deze oecumenische contacten, zolang deze niet 
alleen energie kosten, maar ook energie brengen. 
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We hechten aan oecumenische samenwerking, waar we daardoor als gezamenlijke kerken beter 
present in de samenleving kunnen zijn, dan dat we dat alleen zouden moeten doen. 
 
PUBLICITEIT 

  DRIELUIK 
Sinds mei 2011 is Drieluik het gezamenlijk kerkblad van de Protestantse Gemeenten Parkstad. Het 
verschijnt tien keer per jaar. In Drieluik staan de aankondigingen van kerkdiensten, activiteiten van 
en voor werkgroepen en commissies, interessante artikelen, reacties van gemeenteleden op 
activiteiten en dergelijke. 
Drieluik is een koploper in het samenwerkingsproces en vervult hierin een zeer belangrijke rol. Door 
het gezamenlijke gedeelte in het blad, wordt iedereen binnen de gemeente zich bewust van de 
samenwerking. In de toekomst zal dit gezamenlijke gedeelte optimaal worden benut. 
De uitgeversfunctie is opgestart in 2012 en er is een concept redactiestatuut. 
De uitgever en de redactie zullen naar behoefte overleggen met vertegenwoordigers van de drie 
kerkenraden. Hiervan wordt verslag gedaan in de kerkenraad.  

WEBSITE 
De gezamenlijke website van de Protestantse Gemeenten Parkstad is van start gegaan in november 
2011: www.pknparkstad.nl  
De site is ontworpen en wordt onderhouden door de webmasters van de drie gemeenten. 

LOKALE MEDIA 
Via persberichten in de lokale media worden de activiteiten binnen de PGOM onder de aandacht van 
de plaatselijke bevolking gebracht en de protestantse gemeente op de kaart gezet. Deze publicaties 
zijn van groot belang voor o.a. de oecumenische samenwerking.   

9. OMLIGGENDE GEMEENTEN, CLASSIS EN WERKGEMEENSCHAP VAN PREDIKANTEN 

9.1. OMLIGGENDE GEMEENTEN (WERKGROEP SAMENWERKING PARKSTAD) 
Al vele jaren zijn er contacten met de protestantse gemeenten in Parkstad Limburg die wisselden in 
intensiteit. In 2007 heeft vanuit de Werkgroep Samenwerking Parkstad Fase 1 de samenwerking van 
de drie Parkstadgemeenten meer gestalte  gekregen. Het rapport van de werkgroep met daarin de 
financiële stand van zaken en demografische gegevens van de drie gemeenten zijn in de kerkenraden 
aan de orde geweest en daar ook volstrekt serieus genomen en aanvaard. De conclusies waren: Alle 
drie de gemeenten teren in op het vermogen en de komende jaren zal dit interen toenemen. Er zijn 
zorgen over het aantal leden en vrijwilligers, met name jongere leden. 
 
In 2008 is de Werkgroep Samenwerking Parkstad Fase 2 gestart die de samenwerking verder 
inhoudelijke gestalte gaat geven. In één korte formule is onder woorden gebracht waarom we gaan 
samenwerken: 
 
We willen een geloofsgemeenschap zijn, die ‘kerk-naar-buiten’ is.  
Daartoe moet de geloofsgemeenschap 

• in stand blijven 
• bestuurbaar zijn 
• efficiënt werken 
• lerend zijn 
• een minimumgrootte hebben. 

 
Veel is al gemeenschappelijk: 
- Protestantse Gemeenten Parkstad (combinatie per 1 december 2011), de drie predikanten zijn in 

dienst van de combinatie. 
- Parkstadzondagen, samen de liturgie vieren in één kerkgebouw de andere twee gebouwen zijn 

gesloten. 
- Gemeenschappelijke website. 
- Drieluik, gezamenlijke kerkblad vervangt De Koepel en De Pelgrim. 
- Werkgroep Samenwerking Jeugd: Overleg van de jeugdleiding van de drie gemeenten om 

gezamenlijk op te trekken in het kinder- en jeugdwerk. 
- Parkstad-predikantenoverleg, de predikanten komen maandelijks samen. 
- Overleg tussen de werkers in het pastoraat, het diaconaat (Trio-Diaconie) en ZWO. 
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- Eén gezamenlijk programma Vorming en Toerusting, er is een Parkstad-commissie Vorming en 
Toerusting geformeerd. 

- Gezamenlijk informatieboekje 
 
In het eerste halfjaar 2012 is door de drie kerkenraden van de Parkstadgemeenten een tijdspad 
aanvaard als leidraad voor de stappen in de samenwerking.  
 
De PGOM wil een intensieve bijdrage aan de samenwerking leveren, niet in de laatste plaats omdat 
halverwege 2014 de huidige predikant met emeritaat gaat. Ondersteuning door een predikant en de 
pastorale hulp moet dan in de combinatie gevonden worden. 

9.2. CLASSIS LIMBURG 
De PGOM neemt volgens het rooster deel aan de vergaderingen van de classis. De PGOM waardeert 
de ontmoetingen in classis-verband. 
Het moderamen van de classis geeft actief inhoud aan haar ondersteunende rol voor de gemeenten 
en stimuleert de onderlinge samenwerking van gemeenten.  

9.3. WERKGEMEENSCHAP VAN PREDIKANTEN 
De werkgemeenschap van predikanten is een kostbare ontmoetingsplek, waar collegialiteit en 
uitwisseling van ervaringen van de predikanten plaatsvindt.  
Er zijn pogingen gedaan van het totale aantal predikanten van de classis meer een team te maken, 
maar de geografische afstanden zijn daarvoor een belemmering. 
 
Het werken in teamverband vindt dan ook meer plaats in de clusters/combinaties, Maas-Heuvelland, 
Parkstad, Sittard-Geleen, dan in classisverband. 
 
Desalniettemin wordt de regelmatige ontmoeting van predikanten in de werkgemeenschap als positief 
ervaren en zijn de predikanten van de combinatie Protestantse Gemeenten Parkstad bij de 
werkgemeenschap betrokken. 




