
1 Definitieve versie 07-07-2018 (Anke Limburg/Wim van der Linden) 

 
 

 

 

 
1. Inleiding 

Kiezen voor Groei 
Beleidsplan Protestantse Gemeente te Parkstad 2018 - 2022 

Dit is het eerste beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Parkstad. De Protestantse Gemeente te Parkstad 
bestaat uit de voormalige Protestantse Pelgrimsgemeente te Brunssum, de Protestantse Gemeente te Heerlen en de 
Protestantse Gemeente Oude Mijnstreek. Er zijn 3 kernen: Brunssum, Heerlen en Landgraaf (Oude Mijnstreek). 
Wij zijn een geloofsgemeenschap in Parkstad, die haar oorsprong koestert en nieuwe wegen gaat. 

 

Het leven in Zuid-Limburg is voor een groot deel bepaald door de mijnindustrie. Veel “immigranten” kwamen uit 

Drenthe, Overijssel, Friesland en Groningen en brachten hun Protestantisme mee naar het zuiden. Na de 

mijnsluitingen viel de drie-eenheid van kerk, mijn en overheid uit elkaar en hielden de zuilen op het bindwerk van de 

samenleving te zijn. De ledentallen van onze protestantse kerken liepen terug. En doordat de beloofde nieuwe 

werkgelegenheid na de mijnsluiting uitbleef, vertrokken ook nog eens veel, relatief jonge, gemeenteleden naar 

elders. Binnen Parkstad werden daarom in de loop van de tijd een aantal protestantse gemeentes samengevoegd tot 

de drie gemeentes die nu samengevoegd de Protestantse Gemeente te Parkstad vormen. 

De nieuwe gemeente telt per 1 januari 2018, volgens de kerkelijke statistiek, in totaal 2062 leden: 
 

Leeftijd Doop Belijdend 

0-19 97 0 

20-39 257 13 

40-64 523 214 

65-75 219 369 

80-99 79 291 

Totaal 1175 887 

 

In Parkstad wonen ruim 245.000 mensen, 0,85% zijn leden van onze nieuwe gemeente. 

De Protestantse Gemeente te Parkstad kent een relatief grote groep actieve leden die samen de schouders zet onder 
het kerkenwerk en vorm geeft aan het geloof in Parkstad. In deze tijden van krimp willen wij kiezen voor groei. Groei 
niet zozeer in kwantiteit, maar in kwaliteit. Groei van onszelf, van onze talenten, van onze betekenis in deze 
gemeente en in deze regio. 
Dit beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig van actiepunten voorzien en/of bijgesteld. 

 

2. Missie (waar staan we voor) 
We willen de liefde van God als één gemeente zichtbaar maken in de wereld om ons heen. We willen een gastvrije 
gemeenschap zijn, waar iedereen welkom is en waar ruimte en respect is voor verschillende geloofsopvattingen. 
Als mission statement onderschrijven wij: 
Moge het geloof waarin we staan hoorbaar worden in ons spreken. Moge de hoop die leeft in ons hart zichtbaar 
worden op onze gezichten. Moge de liefde die ons bezielt tastbaar worden in ons handelen. 

 

3. Visie (waar gaan we voor) 
Onze gemeente wil een levende, hechte en toegankelijke gemeenschap in de regio Parkstad vormen. Daarmee 
willen wij een ruimte bieden waarin het Woord van God klinkt voor de gemeenteleden, voor nieuwkomers en voor 
de vele, veelal jonge, mensen in de maatschappij om ons heen. Met God gaan wij op weg en geloven wij in de 
toekomst. 
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4. Waar gaan we aan werken 
De Protestantse Gemeente te Parkstad kent drie kernen, te weten Brunssum, Heerlen en Landgraaf. Hoewel de 

missie en visie door alle drie de kernen onderschreven wordt en steeds meer overkoepelende zaken gezamenlijk 

worden opgepakt, kent elke kern zijn eigenheid. Gemeenteleden die van oudsher bij een bepaalde kern hoorden, 

blijven veelal betrokken bij juist die kern en minder bij de andere kernen. Met name de ouderen binnen de 

gemeente hechten veel waarde aan de herkenning en bekendheid binnen hun eigen kern. 

Een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren zal daarom zijn hoe we als gemeente groeien naar één 

geloofsgemeenschap. Wellicht nog steeds over drie kernen verdeeld, maar toch vanuit het bewustzijn dat we één 

gemeenschap vormen in de regio Parkstad. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in eerste instantie bij de 

Kerkenraad. Uitgangspunt bij de samenstelling van de kerkenraad is een goede vertegenwoordiging vanuit de kernen 

en werkgroepen. Dit kan betekenen dat er een overgangskerkenraad komt die in het begin wat groter is. 

Daarnaast werken alle (werk)groepen binnen onze gemeente vanuit het gezamenlijke doel, waarbij echter ook veel 

aandacht is voor wat er zich binnen de kernen afspeelt. 

Vieren 
De Commissie Erediensten Parkstad (CEP) bezint zich op vorm en inhoud van de vieringen in de gemeente. Naast het 

inhoudelijk nadenken over betekenis en vormgeving van de liturgie, stelt ze zich tot doel gemeenteleden te 

betrekken, te motiveren en te begeleiden om kerkdiensten voor te bereiden om zo een vitale gemeente te kunnen 

zijn en blijven. Concreet worden gedurende het jaar onder begeleiding van een predikant een zestal diensten door 

gemeenteleden voorbereid en uitgevoerd. 

Pastoraat 
Pastoraat is een verantwoordelijkheid van de hele gemeente. De Pastorale Raad ziet het als haar taak het 

bewustwordingsproces in de gemeente op dit punt te bevorderen en elkaar geestelijk te voeden door verdiepende 

gesprekken over geloofs- en levensvragen. De raad telt voor het uitvoerende werk drie kernen: Brunssum, Heerlen 

en Landgraaf. Grote zorg wordt besteed aan het horen van de geluiden vanuit de drie secties maar tevens de 

onderlinge betrokkenheid van gemeenteleden in stand houden en stimuleren. 

 

Diaconaat 
Onder diaconaat verstaan we hulp bieden aan wie dat nodig heeft, helpen waar geen hulp is en dienstbaar zijn. Het 

college van diakenen heeft tot taak vorm en inhoud hieraan te geven. Daarbij gaat het niet alleen om het inzamelen 

van geld voor goede doelen (zoals de Voedselbank, stichting Leergeld en het werk van het Werelddiaconaat) maar 

ook om de gemeenteleden bewust te maken van hun diaconale opdracht. Zowel pastoraal als diaconaal gaat 

speciale aandacht uit naar de eenzaamheid onder ouderen en alleengaanden. De Pastorale Raad en het college van 

diakenen werken op dit gebied nauw samen. 

In de vieringen staat het Avondmaal open voor iedereen. 

Jeugd 
Jongeren en kinderen hebben een volwaardige rol in onze gemeente. We hechten veel waarde aan het aandacht geven 

aan deze groep in de kerkdiensten door een klein gesprekje met de predikant, het aansteken van een kaarsje en het 

zingen van een lied. 

De Jeugdraad coördineert het jeugdwerk in de gemeente. Hieronder vallen alle activiteiten die gericht zijn op het 

actief blijven betrekken van jongeren bij de gemeente, de kerkdiensten en geloofsgesprekken. De jeugdraad richt zich 

tevens op het contact met jeugdwerkers in heel Limburg, om van daaruit elkaar te ontmoeten, bemoedigen en 

inspireren. 

 
Ontmoeting en Bezinning 
Ontmoeting is van groot belang in onze gemeente. Dat kan in de vorm van een gespreksgroep (de Bronzoekers en de 

Gespreksgroep 30+, Arkgesprekgroep) of in meer praktische vorm (Hobbyclub, Bazargroep, Vrouwengroep). 
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Daarnaast is er een werkgroep Ontmoeting en Bezinning die erop gericht is het leren een plaats in het 

gemeenteleven te doen innemen. Hiertoe organiseert zij regelmatig wandeltochten en bijeenkomsten in 

samenwerking met de Drie Ringen. 

 
Communicatie 
Communicatie is van belang om de gemeente op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen en buiten de 

gemeente. 

Het maandblad Drieluik kent een eigen redactie. In de Drieluik is uitgebreide informatie te lezen over alles wat zich 

binnen en buiten de gemeente afspeelt. 

Daarnaast is er de werkgroep Communicatie die zich bezig houdt met de website, de daaraan gekoppelde 

nieuwsbrief en de digitale informatieborden. 

De website wordt aangepast aan de nieuw gevormde Protestantse Gemeente te Parkstad. 

Om de communicatie te verbeteren is afstemming tussen de verschillende communicatiemiddelen van groot belang. 

 
Oecumene 
We willen een gemeenschap in de samenleving zijn en dragen de oecumene een warm hart toe. Waar mogelijk zoeken 

we de samenwerking met religieuze groeperingen in onze omgeving. 

 
Muziek 
Ook muziek neemt een belangrijke plaats in in onze gemeente in Parkstad. Zowel in zingen (Parkstadcantorij, Sam 

sam, Christelijk Gemengd Koor Heerlen) als in begeleiding (organisten, Harpe Davids, fluitisten). 

 

Vrijwilligers 
Naast voorgenoemde werkgroepen dragen vele gemeenteleden vrijwillig bij aan het uitvoeren van de missie en de 

visie van onze gemeente. Zonder hun inzet zouden wij niet bestaan. 

Financiën 
Het College van Kerkrentmeesters is belast met het beheer van de gebouwen en de financiën en verzorgt de 

geldwerving. Het college maakt de kerkelijke activiteiten mogelijk door het beschikbaar stellen van de financiële en 

materiële middelen. Op dit moment heeft de gemeente nog de beschikking over drie kerkgebouwen, in elke kern 

één. 

Eerste prioriteit van het college is het tot een eenheid maken van de werkwijze van de drie samengevoegde colleges. 

Dat vereist in de komende jaren een aanzienlijke inspanning. Daarnaast zijn speerpunten: 

1. zorg dragen voor, zoveel en zolang als mogelijk, lokale kernen van gelovigen 
2. in evenwicht brengen van de jaarlijkse uitgaven en inkomsten 
3. bewaken van de kosten voor de personele bezetting 
4. voorbereiden van het besluit voor welke kerkgebouwen een herbestemming gezocht moet worden. 

Het college informeert de gemeenteleden regelmatig over de plannen en de vorderingen. 
 

5. Financiële situatie 
Omdat het overgrote deel van de belijdende leden ouder is dan 65 jaar zullen de inkomsten van het levend geld in 
de komende jaren structureel blijven teruglopen. De financiën maken het mogelijk om één fulltime predikant te 
beroepen. Voor de jaren 2018 t/m 2022 kan het pastorale team versterkt worden met een tweede predikant of een 
kerkelijk werker. 

 
Dat de samenvoeging noodzaak is vanwege de krimp, valt niet te ontkennen. De uitdaging is echter of we de hiervan 
meer kunnen maken dan een reorganisatie. We moeten samen zoeken naar nieuwe wegen én antwoorden. Dit 
vraagt inzet van ons allemaal. 


