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Beleidsplan Protestantse Gemeente Valkenswaard 2016 – 2020 
 

1 Algemeen 

 

Dit plan is een update van het plan 2011-2015   

 

In de punten 7 en 8 van het plan 2011-2015 is aangegeven wat wij als kerkelijke 

gemeente zouden willen realiseren in die periode. We kunnen constateren dat we 

een groot gedeelte van onze voornemens gerealiseerd hebben; met name het 

invullen van de vacature Ds v.Andel en de samenwerking met andere Kempen 

gemeenten. 

 

2 Kern van ons handelen 

 

De Protestantse Gemeente Valkenswaard baseert zich op en laat zich onder 

Gods leiding inspireren door  Jezus en de Bijbel  

 

3 Doelstelling 

 

De Protestantse Gemeente Valkenswaard heeft als doelstelling gebaseerd op 

punt 2 

 

Als gemeente een stem in de samenleving te zijn door een zelfbewuste, 

assertieve en fiere houding als het gaat om de christelijke identiteit. 

Een thuis te zijn; een plaats om graag te zijn, waar God gevoeld wordt en 

de Geest van Jezus heerst, voor iedereen die gelooft en/of zoekt naar 

zingeving en verdieping. 

 

4 Belanghebbenden 

 

Er zijn vier groepen belanghebbenden bij de Protestantse Gemeente 

Valkenswaard t.w. 

 

4.1 De actieve leden van de Protestantse Gemeente Valkenswaard. Zij komen 

regelmatig naar de zondagsvieringen en nemen actief deel aan de verschillende 

activiteiten in de gemeente. 

 

4.2 De kerkelijke gemeenten waarmee wij samenwerken. 

 

4.3 De niet actieve leden van de Protestantse Gemeente Valkenswaard 

       

4.4 De samenleving 
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In dit beleidsplan wordt aangegeven hoe wij als Protestantse Gemeente 

Valkenswaard van betekenis willen zijn en hun belangen willen invullen binnen 

onder punt 5 vermelde sterktes- zwaktes en randvoorwaarden. 

 

5 Sterktes – Zwaktes en  Randvoorwaarden, 

 

Het beleid voor de komende jaren zal moeten worden ingevuld binnen een 

aantal randvoorwaarden. De Protestantse Gemeente Valkenswaard kent een 

aantal sterke en zwakke punten.  

 

5.1 Sterktes 

Deze sterktes zijn o.a. 

 

- Het organiseren van specifieke éénmalige activiteiten 

- Eigen kerkgebouw, ondanks het onderhoud 

- Op middellange termijn sluitende begroting 

- Vrijwilligers die zorgen voor bepaalde essentiële zaken 

- Openheid naar de omgeving 

-  Invullen van specifieke taken 

- Het invullen van wensen van leden die niet actief zijn 

- Het samenwerken met organisaties binnen/buiten de PKN 

5.2 Zwaktes 

Onze zwaktes zijn o.a. 

 

- Leeftijdsopbouw actieve leden 

- Groep van 25 – 50 jarigen bijna niet actief 

- Geen volledige kerkenraad 

- Afname leden 2% per jaar 

- Geen partij voor de overheid 

- Bemensing op korte/langere termijn 

5.3 Randvoorwaarden 

De randvoorwaarden zijn o.a. 

 

- Behoud van plaats van samenkomst 

- Lokaal gewenste activiteiten worden lokaal verzorgd 

- Samenwerken waar mogelijk 

- Gebruikmaken van elkaars kennis en ervaring 
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6 Realisering doelstelling 

 

Het realiseren van onze doelstelling binnen de kern van handelen van 

Protestantse Gemeente Valkenswaard is gebaseerd op: 

 

Vieren, Leren, Dienen, Gemeenschap zijn 

 

7 Invulling 

 

Als Protestantse Gemeente Valkenswaard willen we dat bereiken door ons op de 

volgende zaken te richten: 

- Een thuis zijn voor iedereen die zoekt naar zingeving 

- Samenwerking met andere protestantse gemeenten in de 

Kempen 

- Betrekken van de groep 25-50 jarige die niet actief zijn 

- Hulp bieden aan de zwakke medemens 

 

8 De weg waarlangs 

 

Het beleid van de  Protestantse Gemeente Valkenswaard zal zich de komende 

jaren op de onderstaande punten richten. Deze punten worden, indien nodig, 

nader uitgewerkt in jaarplannen. 

 

8.1 Het vormen van een combinatie met de andere Kempen gemeenten. In deze 

combinatie zijn de krachten gebundeld van de professionele werkers. 

  

8.2 Het vastleggen van de combinatie in een bindende overeenkomst. 

 

8.3 Het opzetten van de organisatie structuur van de combinatie. 

 

8.4 Het installeren van overlegorganen binnen het samenwerkingsverband op 

gebieden van o.a. pastoraat, college van beheer, diaconie etc. 

 

8.5 Het actief benaderen van de groep 25-50 jarigen. 

 

8.6 Een thuis zijn voor een ieder die zoekt naar zingeving. 

 

8.7 Het revitaliseren van de gemeente, waarvan het toekomstbestendig maken 

van ons kerkgebouw deel uitmaakt, om het ook langs deze weg mogelijk te 

maken onze doelstelling (geformuleerd bij punt 3) en de invulling daarvan zoals 

we die in dit beleidsplan aangeven, te realiseren.   
 

Valkenswaard, juni 2015.  


