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Dromen, Wensen, Doen
Beleidsplan Protestantse Gemeente Deurne 2018 - 2022
Missie
Werken aan een open en levende gemeenschap van christenen,
waarin ruimte is om te zoeken naar de zin van het leven
en persoonlijk geloof vorm te geven in vieringen,
aandacht voor elkaar en in dienst aan de samenleving.
1. Inleiding
1.1. Aanleiding
Eens per vier jaar moet de kerkelijke gemeente een beleidsplan overleggen. Voor dit beleidsplan zijn
vanuit het moderamen onder meer voorstellen gedaan die zijn besproken tijdens een
kerkenraadsvergadering met de gemeente en een gemeenteavond. Het centrale thema is “Dromen,
Wensen, Doen”, gericht op de toekomst van onze Deurnese kerkgemeenschap. Het resultaat daarvan
is verwerkt in dit beleidsplan.

1.2. Doelen en achtergronden
Laten wij samen onze dromen en wensen waarmaken!
Laten wij doen wat we zeggen
Onmacht met elkaar opheffen
Vol proberen te houden: dat lukt in en door de Geest
Zorgen voor een leefbare omgeving.
Misschien komen we samen het dichtst bij elkaar in het zingen, bijvoorbeeld in het lied:
Behoed en bewaar Gij ons, lieve God,
en geef geloof en vertrouwen:
een vlam die niet dooft,
in vrede gelooft,
Geef dat wij daar zelf aan bouwen

Behoed en bewaar Gij ons, lieve God,
omgeef Gij ons met Uw zegen.
Wil in de woestijn
een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen

We zullen in onze activiteiten die bezielende, richtinggevende kracht nodig hebben om écht een
christelijke gemeenschap te zijn in onze tijd en situatie.
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1.3. De burgerlijke gemeente Deurne
De Protestantse Gemeente Deurne maakt deel uit van de burgerlijke gemeente Deurne, waartoe ook
de kerkdorpen Liessel, Neerkant, Vlierden en Helenaveen behoren. Met een oppervlakte van 11.800
hectare is Deurne de grootste gemeente in de provincie. Het aantal inwoners bedraagt 31.933
(2017).

1.4. De Protestantse Gemeente Deurne
Onze gemeente telt 394 personen. Gerekend naar belijdende leden, doopleden en zij die met de
gemeente verbonden zijn (blijkgevers van verbondenheid), is de situatie respectievelijk 170, 207 en
17. Buiten deze aantallen om kent de gemeente nog de groep mee-geregistreerden, ongedoopten en
namen van niet gedoopte kinderen.
De komende jaren moet gerekend worden met een verdere teruggang in het ledental. Vooral
vergrijzing en het feit dat de kerk de jongeren niet meer aan lijkt te spreken ligt aan de terugloop ten
grondslag.
Een aantal gemeenteleden woont in de burgerlijke gemeenten Gemert-Bakel en Horst aan de Maas.
De ledenadministratie verloopt via het landelijke LRP systeem (Leden Registratie Protestantse Kerk).
In de Gemeentelijke Basis Administratie Persoonsgegevens van de burgerlijke gemeente Deurne
staat van welke personen mutaties mogen worden doorgegeven aan de SILA (Stichting Interkerkelijke
Leden Administratie), waardoor ze in LRP terecht komen.
Het systeem voor de ledenadministratie is de basis voor allerlei acties, zoals Kerkbalans,
Solidariteitskas, Ouderenbezoekgroep, felicitaties bij jubilea en verjaardagen, 75-plussers, bezoeken
nieuw ingekomenen, lijst jeugd voor uitnodigen Kerstviering, lijst overleden leden aan het einde van
het kerkelijk jaar en statistieken ten behoeve van de jaarrekening. Adressen worden gebruikt voor de
verzending van “De Schakel” en e-mailadressen voor toezending van het kerkblad.
Nog steeds is een groot aantal geregistreerden niet of nauwelijks betrokken bij de kerk. We streven
er naar deze groep extra aandacht te geven en proberen hun betrokkenheid te vergroten.

1.5. De organisatie van de Protestantse Gemeente Deurne als ‘kleine gemeente’
De lijn van de afgelopen jaren is die van een kleiner wordende kerkelijke gemeente. Dit heeft,
ondanks het groot aantal vrijwilligers, gevolgen voor de organisatie. Het kost steeds meer moeite om
sommige taken ingevuld te krijgen. Vooral de invulling van de functies in de kerkenraad gaat
moeizaam.
Een mogelijke oplossing voor dit probleem ligt in de manier waarop de taken in de gemeente zijn
georganiseerd. Mede met het oog op de wijzigingen in de Kerkorde per 2018 zal beoordeeld moeten
worden of en in hoeverre de verschillende taken verder in kleinere, meer overzichtelijke eenheden
kunnen worden ondergebracht. Het voordeel van zo’n opzet is dat de verdeling van taken en
verantwoordelijkheden over méér mensen plaatsvindt. Zo kan de draagkracht in de gemeente
vergroot worden. Daarnaast is het nodig om als gemeente kritisch te kijken welke taken en
activiteiten de gemeente wil en kan behouden en welke niet.
Binnen de kerkenraad zal gepraat moeten worden over de herinrichting van de organisatie. Daarbij
mag niet uit het oog verloren worden dat een dergelijke herinrichting slechts een middel is om de
gemeente te kunnen blijven zijn, zoals is beschreven in bovenstaande missie.
Als consequentie van de herschreven Kerkorde in 2018 zal de zogenaamde ‘plaatselijke regeling’
moeten worden geactualiseerd. In deze regeling staat toegelicht hoe onze gemeente – binnen de
mogelijkheden die de Kerkorde biedt – omgaat met zaken zoals het benoemen kerkenraadsleden en
dergelijke.
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2. Werken aan een open en levende gemeenschap van christenen, waarin
ruimte is om te zoeken naar de zin van het leven
2.1. Inspiratie - bezinning - ontmoeting (Vorming en Toerusting)
De gemeente als “lerende gemeente” is de inzet van de activiteiten. Toerusting op hun werkterrein
wordt gegeven aan gemeenteleden, die een bepaalde taak verrichten. Sinds een aantal jaren bestaat
de intergemeentelijke Werkgroep Vorming en Toerusting (V&T), waarin per gemeente 2
afgevaardigden zitten, en één predikant.
In de werkgroep wordt samengewerkt tussen Venray, Boxmeer, Gemert-Boekel (Elsendorp), Deurne
en Asten-Someren. De werkgroep organiseert een vijftal avonden in het jaar, steeds in een ander
dorp, bedoeld voor alle leden uit de vijf gemeenten. De kosten en opbrengsten worden onder de
deelnemende gemeenten gedeeld.
De plaatselijke activiteiten in het kader van Vorming en Toerusting in Deurne worden georganiseerd
met de Rooms-katholieke Parochie. Het lokale overleg wordt gevormd door predikant en
gemeentelid van protestantse zijde en door pastoor en diaken van Rooms-katholieke zijde.
Vanaf begin 2018 zijn de bezinningsavonden, die bedoeld zijn voor en door de Kerkenraad, uitgebreid
naar vier per jaar. Tegelijkertijd is het aantal ontmoetingsavonden bij de gemeenteleden thuis
uitgebreid naar drie. Op deze wijze wordt de betrokkenheid bij actuele en/of geloofsonderwerpen
verhoogd.
Belangrijk vinden we de vrijwilligers van en in onze gemeente. Door continu oog te hebben voor het
grote belang van het hebben ervan willen we hun betrokkenheid blijven stimuleren. Een
tweejaarlijkse informele bijeenkomst voor vrijwilligers moet dit onderstrepen.

2.2. Communicatie
We willen letterlijk een “schakel” zijn binnen onze gemeente, door het delen van informatie tussen
de verschillende groepen in onze gemeente en als link naar buiten. Dat doen we via het kerkblad De
Schakel en via de website www.pgdeurne.nl . (zie ook 5.1 Diaconie)
Daarnaast bieden we ruimte voor publicaties in De Schakel van ideële organisaties, zoals de
Wereldwinkel. Door het publiceren van acties en bezinningsmogelijkheden kan De Schakel mensen
“oog geven” voor wat er gebeurt in de wereld om ons heen.
De redactie van De Schakel wil actief blijven zoeken naar adverteerders als één van de bronnen van
inkomsten voor De Schakel.
De werkgroep werkt steeds aan verbetering van de informatievoorziening, onder andere via de VVV.
De website wordt regelmatig aangepast en ingezet als volwaardig informatiekanaal voor de
gemeente en voor belangstellenden. Ook bieden we een nieuwsbrief per e-mail aan.
Website
De website wordt met name als het gaat om het aanbieden van de agenda, blog, informatie, het
aanbod van vorming en toerusting en na te beluisteren diensten zeer actueel gehouden. Hetzelfde
geldt voor alle informatie in het kader van ANBI. Ook gemeenteleden sturen relevante informatie
naar de websitebeheerder voor presentatie op de website.
Onderzoek moet volgen in hoeverre de communicatie tussen “website” en “kerkblad” moet verlopen
om effectief met informatie om te gaan.
Facebook
Sinds februari 2016 beschikt onze kerk over een Facebook-pagina. Deze wordt voornamelijk gebruikt
als nieuwsvoorziening, door diens link aan de website: Op de website is via een Facebook-banner de
berichtgeving van de Facebook-pagina te lezen. Met name het vestigen van aandacht op activiteiten,
maar ook het plaatsen van verslagen van speciale vieringen gebeurt hier geregeld. Als punt van
Pagina 3 van 13

Beleidsplan Protestantse gemeente Deurne 2018-2022
Definitieve versie: 11 mei 2018

bezinning voor de toekomst zou ook de rol van onze Facebook-pagina voor buitenstaanders in
overweging mogen worden genomen. Een actieve Facebook-communicatie van onder meer de
predikant kan een interessante bron van inspiratie opleveren, waardoor de PGD steeds meer een
gezicht krijgt via de persoonlijke communicatie van de predikant en anderen.
Voor alle informatiebronnen moet duidelijk worden wat de nieuwe wet op de privacy (AVG =
Algemene Verordening Gegevensbescherming, per 25 mei 2018) aan mogelijkheden c.q. beperkingen
biedt.

2.3. Oecumene
Als gemeente zijn we verbonden met allen die in Christus’ Geest inspiratie vinden voor vandaag en
de toekomst. Daarom proberen we ook concreet inhoud te geven aan die verbondenheid. We
vinden het belangrijk om in vieringen en activiteiten gezamenlijk op te trekken. Onze Diaconie werkt
samen met de Diaconie van de Rooms-katholieke Kerk. Er is een jaarlijkse oecumenische viering met
de Werkgroep Kapelvieringen. We organiseren samen jaarlijks een aantal filmavonden en enkele
thematische avonden in het kader van Vorming en Toerusting. Ook organiseren we gezamenlijk de
Wereldlichtjesdag. Er wordt stil gestaan bij overleden kinderen.
We vieren samen met de Rooms-katholieke Parochie twee keer per jaar een Taizé-viering.
Verder is er de oecumenische viering in de Week van het gebed voor de eenheid, waarbij ook de
geloofsgemeenschap van de Levensboom is betrokken en de werkgroep Kapelvieringen. De jaarlijkse
4 mei-viering hoort bij dit gezamenlijk optrekken als kerken.

3. Persoonlijk geloof vormgeven in vieringen
3.1. Vieringen
De Eredienst is het hart van het kerkelijke gemeenteleven. In verhalen, liederen, gebeden, de doop
en aan tafel vieren we het Heil van Christus. Het zoeken naar de zin van het leven en het vormgeven
aan persoonlijk geloof proberen we te verbeelden en te verwoorden in de liturgie.
De diensten worden ingevuld door de eigen predikant, soms mede voorbereid voor gemeenteleden,
door de Themawerkgroep en door gastvoorgangers.
In die diensten is er ruimte voor liederen uit andere tradities. Het nieuwe liedboek wordt sinds de
uitgave daarvan gebruikt om naast de vertrouwde liederen en teksten ook nieuwe te laten klinken.
Er werken altijd een koster, organist en ambtsdrager mee. Er is een groep lectoren, die bij toerbeurt
de lezing tijdens de Eredienst verzorgen. De dienst wordt opgenomen, zodat gemeenteleden die
later kunnen beluisteren. We willen nadenken over nieuwe mogelijkheden / invulling van de
kerkdienst.
We maken gebruik van een beeldscherm ter ondersteuning van de vieringen. Daarnaast is er vanaf
2014 een viertal diensten + Hemelvaartsdag die samen met de PG Elsendorp worden gehouden. De
zogenoemde “carrousel diensten” staan los van de samenwerking met Elsendorp (toelichting
carrouseldiensten).
Viering van de Tafel van de Heer in onze gemeente
Als het mogelijk is qua aantal aanwezigen, vieren we het Avondmaal in de kring rond de tafel. De
aloude verbinding tussen het Avondmaal en de diaconie (de diakenen hebben al vanuit de eerste
gemeente de verantwoordelijkheid voor de tafeldienst), willen we duidelijker uit laten komen door in
een Avondmaalsdienst één diaconale collecte te houden. Na de collecte is een lied of gebed over de
gaven. En daarna wordt de tafel klaargemaakt. Zo is er aandacht voor de diaconale collecte én voor
het klaarmaken van de tafel.
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Op het moment dat wij samen het ‘Onze Vader’ hebben gebeden, volgt een uitnodiging om met een
handdruk de vredeswens te geven aan de persoon die links en rechts staat. In die handdrukken
wordt elkaar als gemeenschap de vrede toegewenst. Bij het staan in een kring ligt het accent op het
gezamenlijk vieren. Dat wordt ook tot uitdrukking gebracht in het doorgeven van de schaal met
brood aan elkaar. Zo wordt zichtbaar dat het brood met elkaar wordt gedeeld .
Het is mogelijk om bij iemand thuis het Avondmaal te vieren in de beslotenheid van een kamer en
in een heel kleine kring. Deze mogelijkheid bestaat als iemand niet in staat is om naar de kerk te
komen, maar wel het verlangen heeft om het Avondmaal te vieren .

3.2. Bloemengroep liturgisch bloemschikken / bloemendienst
Doelstellingen
 Het verzorgen van bloemen in de viering, die later met een groet van de gemeente
gebracht worden naar iemand, die een bloemetje kan gebruiken.
 Het maken van liturgische schikkingen ter ondersteuning van de viering en
schikkingen bij bijzondere gelegenheden.
 via de wekelijkse bloemendienst het contact van de gemeenteleden onderling
bevorderen.
o
o

bloemen zijn een extra element in de erediensten en andere vieringen.
bloemengroeten bemoedigen mensen of schenken een extra feestelijk gevoel en zijn
daarmee onderdeel van het pastoraat.

Leden
De bloemengroep bestaat uit drie personen. Er is een groep vrijwilligers (bloemendienst), die
(volgens rooster) de bloemen na de viering persoonlijk brengen.
De activiteiten / taken
 de bloemengroep verzorgt de bloemen rond Advent, Kerst, 40-dagentijd, Pinksteren en de
laatste zondag van het kerkelijk jaar. De groep maakt liturgische schikkingen, waarbij de
kleuren van het kerkelijk jaar worden gebruikt. (zie bijlage 1 –antependia)
 bij doop schikt de bloemengroep, bloemen rond het doopvont en maakt zij een bloemstuk
voor de doopouders.
 bij huwelijk kan de bloemengroep de kerk versieren en een symbolisch bloemstuk maken.
 bij overlijden van een gemeentelid zorgt de bloemengroep voor bloemen.
 wekelijks staat er een boeket op de tafel, dat na de viering persoonlijk door een vrijwilliger
(volgens rooster) bij iemand* wordt gebracht.
*In overleg met de predikant en/of een tip van de gemeente wordt door de bloemengroep
een keuze gemaakt.
Middelen en verantwoording
Er is een eigen bankrekening van de bloemengroep. De gelden komen in principe uit het
bloemenbusje dat in de kerk staat. Er zijn volgens rooster een aantal extra collecten voor het
bloemenfonds. Indien nodig kan gevraagd worden aan de kerkvoogdij voor extra aanvulling van het
saldo.
Overleg
Bij liturgische en bijzondere schikkingen verdiept de bloemengroep zich vooraf in het thema en de
teksten waaruit een liturgische schikking wordt gevormd.
De bloemengroep heeft bij liturgische en bijzondere schikkingen de vrijheid te kiezen om te
schikken, soms komt het niet uit en is het niet mogelijk.
Verbeter -en aandachtspunten
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Een bloemetje als groet van de PG Deurne voor zomaar een inwoner van Deurne. Over de
criteria wordt nog nagedacht en later besloten.

3.3. Cantorij
De Cantorij ondersteunt de Eredienst en breidt haar repertoire verder uit door nieuwe liederen in te
studeren. De Cantorij wordt geleid door een dirigent en telt ongeveer 20 leden. De Cantorij wil meer
doen met het gericht naar buiten toe gaan (zingen in een dienst elders en dergelijke). Bij de verdere
kennismaking met nieuwe liederen kan de Cantorij ondersteuning bieden aan de gemeente. De
Cantorij ondersteunt eveneens de Taizé diensten. Ook hiertoe is een voorbereidingsgroep aanwezig.
Werkgroep Repertoire
Zorgt voor een jaarschema van repetities en optredens. De predikant reikt het desbetreffende thema
aan en stemt met de dirigent de te zingen liederen af.

3.4. Kosters
De kosters ondersteunen de Eredienst en werken samen in de Werkgroep Kosters. De werkgroep telt
vijf vrijwilligers. De werkgroep wil dat alle vrijwilligers breed opgeleid zijn, respectievelijk opgeleid
worden voor het ‘begeleiden’ van uitvaarten en het bedienen van audio en digitale apparatuur. De
digitale opname van de kerkdiensten is te beluisteren via de website en wordt op verzoek middels
een e-mailbericht toegestuurd. De werkgroep wil, in overleg met de Werkgroep Publicatie, zich
oriënteren op het gebruik van visueel ondersteunend materiaal in de kerkdienst. Dit onderdeel zal
dan ook worden opgenomen in de opleiding.

3.5. Themawerkgroep
De Themawerkgroep bestaat uit drie leden (een onderdeel van de dienst wordt soms ingevuld door
een vierde gemeentelid). Zij streven naar de invulling van zo’n vier vieringen per jaar. (twee in het
voorjaar en twee in het najaar). Het thema is meestal gebaseerd op een actuele ontwikkeling met
een duidelijke link naar Bijbelverhalen en -boodschappen. Zij volgt zelden het preekrooster. De
werkgroep wil vernieuwend zijn en maakt gebruik van creatief beeldmateriaal.

4. Aandacht voor elkaar
4.1. Pastoraat
Pastoraat is omzien naar en aandacht hebben voor elkaar om samen een goede weg te zoeken in het
leven, in het licht van het Evangelie van Christus.
In het licht van deze visie op pastoraat is er vanuit de ouderlingen bijzondere aandacht bij ziekte,
ziekenhuis- en verpleeghuisopnamen, geboorten, jubilea en voor mensen, die aan huis gebonden
zijn.
Ook van belang is de zichtbaarheid van de kerk bij nieuw ingekomen gemeenteleden. Het streven is
om wie nieuw is in de gemeente welkom te heten en informatie over de gemeente te overhandigen.
Voor het contact met nieuw-ingekomenen is een kleine werkgroep samengesteld.
Het pastoraat wordt georganiseerd door de pastorale groep, waarin twee ouderlingen samenwerken
met de predikant. Deze groep komt met regelmaat bij elkaar om elkaar te ondersteunen en toe te
rusten in het pastorale werk. Daarnaast is er de Ouderenbezoekgroep, die contact met de ouderen in
de gemeente onderhoudt (zie ‘Diaconie).
De predikant en ouderlingen houden zich voornamelijk bezig met het pastoraat in bijzondere
situaties. Daarbij zijn signalen vanuit de Ouderenbezoekgroep en de gemeente van groot belang. Met
regelmaat wordt de gemeente via het kerkblad uitgenodigd om belangrijke zaken door te geven aan
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ouderlingen en predikant en ook wordt daarin regelmatig het belang van het omzien naar elkaar als
gemeente benadrukt.
Voor de ouderlingen zijn, naast huisbezoeken, ook spontane contacten belangrijk, zoals de informele
gesprekken na de kerkdienst, bij de koffie, of ontmoetingen in het dorp.
De ouderlingen organiseren daarom elk seizoen een drietal ontmoetingsavonden , waar
gemeenteleden elkaar rond een gespreksthema kunnen ontmoeten.
De contactmiddagen voor ouderen, in samenwerking met Helenaveen, vinden maandelijks plaats.
Hieronder vallen ook de Paas- en Kerstviering.
Ook een vorm van inloop zijn de koffieochtenden op de dinsdagmorgen, ongeveer vijf per jaar, in de
consistorie, open voor iedereen die tijd en zin heeft om even samen koffie te drinken en om met
elkaar van gedachten te wisselen over een bepaald thema of bijbeltekst.
Met ingang van 2018 is er na iedere dienst op zondagochtend gelegenheid om elkaar te ontmoeten
bij de koffie in het Reddingiushuis dankzij de inzet van enkele enthousiaste gemeenteleden. Ook zal
een aparte hoek gereserveerd worden voor diegenen die willen napraten over het thema van de
bijgewoonde dienst.
4.2 Jeugd- en jongerenwerk
In het jeugd- en jongerenwerk is het belangrijk om in contact te blijven met de kinderen en de
jongeren van de gemeente. En zo aansluiting te blijven zoeken bij hun leefwereld. Dit is geen
gemakkelijke opgave in een gemeente, waarin de doelgroep moeilijk te bereiken is.
Na een aantal jaren twee kindervieringen rond Pasen en Kerst te hebben georganiseerd, is de
Paasviering verplaatst naar de gezinsviering op zondagmorgen en wordt de kinderkerstviering in de
komende jaren op kerstavond georganiseerd. Daarbij ontstaat er ook ruimte voor ontmoeting tussen
de ouders onderling.

5. Dienst aan de samenleving
5.1. Diaconie en ZWO
Onder “diaconaat” verstaan wij het handelen van groepen christenen die zich solidair verklaren met
mensen in nood en een bijdrage proberen te leveren aan het voorkomen, opheffen, verminderen van
maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen.
De Diaconie probeert aan dit diaconale handelen vorm te geven.
Allereerst door het inzamelen van de gaven. Elke maand wordt het doel van de inzameling bekend
gemaakt met uitleg in “De Schakel” (dit betreft collecten met binnenlandse bestemming).
Daarnaast zorgt de ZWO-commissie als ‘venster op de wereld’ voor bewustwording en informatie
over de projecten in het buitenland. Daartoe worden jaarlijkse themadiensten georganiseerd,
waarbij de opbrengst van de collecte ten goede komt aan het doel. Daarnaast nodigt de ZWO elk jaar
gemeenteleden uit om mee te doen met ‘Schoenmaatjes’ van Edukans. Ook is er contact met de
Wereldwinkel, waar de koffie (Max Havelaar) en de avondmaalswijn (Fairtrade) aangeschaft worden.
Verder worden in de Veertigdagentijd spaardoosjes verstrekt om geld voor een bijzonder doel van
Kerk-in-Actie te sparen. Sinds 2017 voeren ZWO en Diaconie gezamenlijk overleg.
In 2013 is gestart met driemaal per jaar een gezamenlijke maaltijd. Doel hiervan is op een informele
wijze zorgen voor ontmoeting. Van de overblijvende financiële bijdrage wordt een goed doel
ondersteund. Het doel wordt aangewezen door de vrijwilligers die de maaltijd verzorgen. Deze
vrijwilligers wisselen elke keer.
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De Ouderenbezoekgroep bezoekt gemeenteleden vanaf hun 75e levensjaar en tijdens de Paastijd
wordt een bloemetje bezorgd bij de zieken en ouderen, alsmede met hun verjaardag. Eveneens
verzorgt de Ouderenbezoekgroep de Paas- en Kerstviering.
In oktober vindt de Oogstdankdienst plaats en in maart de Biddag voor gewas en arbeid (samen met
PG Elsendorp).
In oecumenisch verband bestaat het platform Diaconie van de Rooms-katholieke Parochies en de
Protestantse Gemeente in Deurne. Dit heeft tot doel beleid te maken, werkgroepen te sturen en
ondersteunen, zodat zij in staat worden gesteld vanuit een christelijke levenshouding actief te gaan
staan naast mensen/groepen, die het nodig hebben. Voor het samenwerkingsverband neemt één
van de diakenen deel aan besprekingen met de burgerlijke gemeente betreffende het te maken
beleid rond WMO-gerelateerde hulp aan burgers. Het platform Diaconie staat aan de wieg van het
project van Schuldhulpmaatjes (inmiddels de stichting ‘GripOpSchuld’), dat zijn vrijwilligers die
mensen begeleiden bij financiële problemen. Zowel de Diaconie als ZWO zijn zich er van bewust dat
armoede zeker niet langer een “ver van mijn bed show” is. Ook op plaatselijk niveau is aandacht
nodig voor armoede.
Jaarlijks is er een Ontmoetingsmaaltijd voor mensen van alle gezindten.
De Diaconie wil realiseren dat datgene waar zij nu bij betrokken is doorgang mag blijven vinden. Op
dit moment neemt de diaconie deel in de volgende activiteiten c.q. projecten:
 Samenwerking met de R.K. parochie via het Platform Diaconie en de Pastorale Raad.
 Deelnemer aan het Participatiecafé, overlegorgaan van de Gemeente Deurne voor
verenigingen en zij die actief zijn in het maatschappelijk gebeuren. Onze vaste
afgevaardigde is een diaken.
 Projecten, welke zij jaarlijks of meerdere jaren steunt met financiële hulp van onze
gemeenteleden. Op dit moment loopt het project “Leren voor een betere toekomst” in
Gambia en in Nepal het project om kleine boeren te helpen bij het kweken van natuurlijke
producten en landbouwscholing.
 Samenwerking Team 2030, een verband van vrijwilligersorganisaties in Deurne, dat streeft
naar een duurzame gemeente.
De Diaconie verwacht dat er de komende tijd meer om financiële steun gevraagd zal worden. Daar
waar mogelijk ziet zij dit ook als een taak voor de Diaconie. Door samenwerking met de diaconie van
PG Elsendorp, waarmee onlangs een start is gemaakt op het gebied van uitwisseling van werkwijze
en gedachten zullen we vraagstukken, welke op ons afkomen, samen in behandeling kunnen nemen.
Voor dit alles hebben wij uiteraard mensen nodig, die de Diaconie willen versterken. Dit is dan ook
een zeer belangrijk aandachtspunt, waar wij aan moeten werken.
Er zijn slechts twee diakenen.
Er is namens de PG Deurne een diaken BO in het BM van de classis . Deze functie vervalt wanneer de
huidige Classis ontbonden wordt (voorjaar 2018). De diaconie heeft sinds 2016 een toegevoegd
technisch voorzitter / coördinator toegewezen gekregen.
Taakomschrijving
 Eerste zondag van de maand “The Future Gambia”, schoolproject in Gambia. We voeren
deze actie tot de school gereed is. Daarna kiest ZWO een andere actie.
 Derde zondag van de maand “Stichting project Nepal”.
 Avondmaalviering:
Diakenen assisteren de predikant en zorgen voor de tafelaankleding, beker, wijn, druivensap,
brood en servetten. De collecte is bestemd voor een diaconaal doel.



Voedselbank:
Jaarlijks wordt in de Adventstijd gelegenheid gegeven tot het leveren van een bijdrage in
natura aan de Voedselbank.
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Landelijke Diaconale Dag:
Deze jaarlijkse bijeenkomst wordt bezocht door de leden van de diaconie. Vanaf 2018 zal ook
de diaken en pastoraal werker van de RK Willibrord Parochie uitgenodigd worden.

6. Financiën en Organisatie
Het ‘College van Kerkrentmeesters’ heeft tot taak om de materiële en financiële voorwaarden voor
het leven en werken van de gemeente te scheppen en te onderhouden. Doel is te zorgen voor een
gezonde financiële situatie van onze kerkelijke gemeente.
De aandachtsgebieden kunnen in grote lijnen als volgt worden omschreven:
Naast geldwerven (collectes en acties, waaronder Actie Kerkbalans en Actie Solidariteitskas) beheert
het CvK het geld.
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld om de wensen en plannen voor het aanstaande jaar in geld
uit te drukken en wordt dit afgezet tegen de dekking ervan middels inkomsten.
Jaarrekeningen dienen ervoor om terug te blikken hoe enig jaar in financieel opzicht is verlopen. De
overzichten dienen voor eventuele bijsturing en actie, zodanig dat inkomsten en uitgaven zo mogelijk
in balans zijn of komen.
In voorkomende gevallen schrijft het CvK subsidieverstrekkers aan.
In de afgelopen jaren is de impact duidelijk geworden van de steeds lager geworden renteuitkeringen op de tegoeden van de kerk. Aangezien hierdoor een substantieel bedrag aan inkomsten
wegvalt, moet gekeken worden naar betrouwbare alternatieven.
Het beheer van de kerk, de pastorie en het Reddingiushuis vallen onder de verantwoordelijkheid van
het CvK. Onderhoud is daarvan een continue aandachtsgebied. Niet alleen de gebouwen, maar ook
de inventarissen vallen onder het CvK. Het orgel neemt hierin een bijzondere plaats in. In 2018 wordt
nagegaan welk onderhoud in de komende jaren noodzakelijk is voor het kerkgebouw. Voor de
uitvoering daarvan zal een tijdplan worden opgesteld. De kosten worden, zo mogelijk, minimaal
gehouden door subsidieverstrekkers aan te schrijven.
De Pastorie zal mogelijk ook een onderhoudsbeurt moeten krijgen. In ieder geval is de riolering van
dien aard dat deze naar alle waarschijnlijkheid vervangen moet worden. De eventuele ingreep en
kosten daarvan moeten worden afgezet tegen de toekomstige bestemming van de Pastorie. Ook de
Begraafplaats hoort voor wat betreft beheer en onderhoud bij het CvK.
De juiste verzekeringen moeten bepaalde risico's zoveel mogelijk afdekken. Dit geldt overigens niet
alleen voor de opstallen en de inventarissen, maar is tevens van toepassing voor het werk van de
vrijwilligers en predikant.
Het CvK zorgt voor het 'personele beleid' en de organisatie: Alle relevante regels en afspraken m.b.t.
de predikant, kerkmusici (organisten), kosters en andere vrijwilligers worden ingevoerd, vastgelegd
en toegepast.
Het CvK behoort zich op de bovenomschreven gebieden continu op de hoogte te houden van
eventuele wijzigingen die vanuit de kerk of wet of anderszins worden opgelegd, dan wel vanuit eigen
organisatie nodig zijn, en daarop aan te passen.
Ter ondersteuning van het CvK bestaat een aantal werkgroepen met veel actieve gemeenteleden, die
hun eigen verantwoordelijkheid dragen en hierover regelmatig rapporteren.
Een bron van zorg is de vervangbaarheid van enkele actieve vrijwilligers. Zodra hiervan iemand
onverhoopt stopt met de werkzaamheden, is er niet meteen vervanging beschikbaar. De komende
jaren zal daarom gewerkt moeten worden aan een adequate oplossing.

6.1. Actie Kerkbalans & Solidariteitskas / LRP
Met deze acties wil het CvK het aantal deelnemers minimaal consolideren (225), waarbij een
opbrengst hoort van ongeveer € 35.000,00. In 2017 is door 217 deelnemers bijgedragen (van de 320
aangeschrevenen).
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Ondanks een fors afnemend ledenbestand daalde het aantal deelnemers aan de acties Kerkbalans en
Solidariteitskas percentsgewijs slechts minimaal sinds 2014. De inkomsten bleven echter stijgen van
€35.000,00 in 2014 tot €37.600,00 in 2017. Zorgwekkend is dat de gemiddelde leeftijd van de
deelnemers ieder jaar hoger wordt en we -- wat de inkomsten betreft -- zeer afhankelijk zijn van een
kleine groep ouderen.
Van essentieel belang bij het maken van de selectie van de leden, die in aanmerking komen om te
worden aangeschreven voor de beide acties, is een correcte ledenadministratie. Doelstelling voor de
komende periode is om het aantal bijdragende leden gelijk te houden en dat de inkomsten licht gaan
stijgen. Dit proberen we te bereiken door nog meer dan voorheen de leden aan te sporen om van de
ruimere fiscale voordelen gebruik te maken. Problemen in de ledenadministratie zijn te verwachten
als niet meer van overheidswege verhuizingen van en naar de gemeente worden doorgegeven en er
niet altijd goed zicht zal zijn op nieuwkomers en vertrekkers.
Bij de acties wordt jaarlijks in gedeelten het ledenbestand (LRP, Leden Registratiesysteem
Protestantse Kerk) gecontroleerd op actualiteit. Dit heeft de afgelopen jaren al geleid tot meer
betrouwbare overzichten. Door verdere aandacht hieraan te besteden is de doelstelling om binnen
enkele jaren het ledenbestand up-to-date te hebben.

6.2. Begraafplaats
Er is een werkgroep van drie personen die het kerkhof verzorgt. Dat houdt in: de administratie, de
rechthebbenden voorzien van documenten, de verlengingen regelen. Als er geen rechten meer zijn
regelt zij via aankondigingen dat men gaat ruimen en zorgt dat de namen van de geruimde graven in
de “herinneringskast” komen. Het kerkhof wordt netjes gehouden, de bladeren geruimd en de
dakgoten worden minimaal twee keer per jaar schoongemaakt.
Voor de graven zijn de rechthebbenden zelf verantwoordelijk. De gemeentelijke monumentale
graven worden door de werkgroep onderhouden. Er is een goedgekeurd reglement. De werkgroep
valt onder verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters. Er is steeds meer belangstelling van
buiten af voor de inrichting van onze begraafplaats.

6.3. Reddingiushuis
In het ontmoetingscentrum van de gemeente worden bijeenkomsten georganiseerd, er wordt
koffiegedronken na de zondagse diensten, er worden maaltijden gehouden, vergaderingen etc. Er is
een werkgroep die het Reddingiushuis in beheer heeft en die het onderhoud pleegt. Er wordt naar
gestreefd om financieel gezond te blijven. Een continue aandachtspunt is verhuur van onze ruimten,
aangezien hier goede mogelijkheden liggen om de beheer- en onderhoudskosten te dekken. De
werkgroep bestaat uit diverse en voldoende vrijwilligers; er is vooralsnog geen dringende reden om
aan te vullen of te vervangen.

7. Toekomst
In onze regio, met voornamelijk kleine dorpsgemeenten, is het belangrijk om na te denken over de
toekomst. Het zal in de toekomst naar verwachting moeilijker worden om als kleine dorpsgemeente
zelfstandig te blijven functioneren. Daarom is het zinvol om, in classicaal verband, met elkaar van
gedachten te wisselen over vormen van samenwerking in onze regio.
Bij een dergelijke samenwerking kan worden gedacht aan het hebben van een gemeenschappelijke
predikant en/of het vormen van een bestuurlijke combinatie.
Onze uitgangspunten zijn:
 Eigen identiteit en vitaliteit / cultuur
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 Niet denken vanuit bedreigingen / tekorten, maar vanuit kansen
 Vrijwillige toenadering
 Niet alleen praten, maar doen.
In de komende jaren zullen concrete stappen gezet moeten worden om aan de regionale
samenwerking vorm te kunnen geven, zodat ook in de nabije toekomst het bestaan van protestantse
gemeenten in de regio gewaarborgd blijft.
In 2014 is een overeenkomst gesloten tussen onze gemeente en onze predikante met buurgemeente
Protestantse Gemeente Gemert-Bakel (Elsendorp / ‘de Vossenberg’). De overeenkomst houdt in dat
beide gemeenten voor een deel de beschikking hebben over één-en-dezelfde predikant. Door ook
afspraken te maken over enkele gemeenschappelijke diensten (2 in Elsendorp, waarbij de kerk van
Deurne is gesloten, en 2 in Deurne, waarbij de kerk van Elsendorp is gesloten) met daarin het
voorgaan van onze gemeenschappelijke predikant, is er een mogelijkheid gecreëerd om elkaar als
gemeente nader te leren kennen. Door jaarlijks bovendien Hemelvaartsdag samen te vieren, om en
om in onze gemeenten, wordt niet alleen kostentechnisch ingespeeld op de ontwikkelingen, maar
ook op de noodzaak om elkaar als gemeenten op te zoeken en samen te werken.
De samenwerking wordt verder gestimuleerd door reguliere contacten tussen beider kerkenraden
en de Diaconieën, waarbij de intentie is om bepaalde activiteiten of projecten samen op te pakken en
uit te voeren. De ideeën zijn tot nu toe nog niet concreet uitgewerkt. Er hebben de afgelopen tijd
gesprekken plaatsgehad over mogelijkheden tot pionieren in onze regio. Deze gesprekken vonden
plaats op basis van de landelijke PKN. Wordt vervolgd dus. Wel zijn er gedachten over om meer
projectmatig activiteiten te organiseren tijdens hoogtijdagen van de kerk bijvoorbeeld, om daarmee
de drempel voor geïnteresseerden te verlagen.

Laten wij samen onze dromen en wensen waarmaken! Doen!

Bijlage:
1. Antependia
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Bijlage 1
Antependia
Antependium - Groen
Groene antependium is de eerste van een serie van vier antependia. Groen is de kleur van leven,
groei, hoop, stromend naar de toekomst. De vormen van het doorstikwerk verwijzen erheen. Bij het
maken van ‘Antependium – groen’ heb ik Kolossenzen 1 voor ogen gehad. Met name vers 5: “Uw
geloof en uw liefde steunen op de hoop die voor u is weggelegd in de hemel. Van die hoop hebt u
voor het eerst gehoord toen het ware evangelie bij u verkondigd werd.” en vers 27: “Aan hen heeft
hij bekend willen maken hoe rijk en heerlijk dit geheim is dat onder de niet-Joden wordt verspreid en
dat luidt: Christus woont in u; hij is uw hoop op de eeuwige glorie.” (vertaling Groot Nieuws)
Antependium – Paars
2012 - 87 x 196 cm
Paars heeft als liturgische kleur een speciale betekenis. Het is de kleur van rouw en ingetogenheid,
daarom wordt het paarse antependium gebruikt bij uitvaartdiensten en in de veertigdagentijd.
Tegelijk is het ook de kleur van verwachting: de adventstijd. Voor mij betekent het dat God altijd
aandacht voor me heeft, wat er ook gebeurt.
Psalm 121 verwoordt dit prachtig: “nooit verslapt zijn aandacht” (vers 3b), “overdag zal de zon je niet
steken, ’s nachts de maan je niet ziek maken.” (vers 6). Het is voor mij de kern van Psalm 121: wat je
ook doet, waar je ook bent: “Hij neemt je in bescherming. Waar je ook gaat of staat, de Heer waakt
over je, nu en altijd.” (vers 7b, 8 vertaling Groot Nieuws Bijbel). Bij het ‘Antependium-paars’ is dat
zichtbaar in de opgaande, organische lijnen in het stikwerk, waarbij de vormen elkaar omsluiten en
samenkomen: de bescherming verbeeld
Antependium – Wit
2012 - 85 x 197 cm
In Antependium - Wit staat de witte kleur symbool voor reinheid, vernieuwing, licht en feest. Het
ultieme feest ligt in de toekomst: het nieuwe Jeruzalem.
Daarvan spreekt Openbaring 21:1-5: “Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De hemel
en de aarde van vroeger waren verdwenen; ook de zee bestond niet meer. Ik zag dat God de heilige
stad, een nieuw Jeruzalem uit de hemel liet neerdalen. Ze was getooid als een bruid die zich voor
haar man heeft mooi gemaakt. Uit de richting van de troon hoorde ik iemand luid zeggen: ‘Nu heeft
God zijn tent onder de mensen opgeslagen! Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. God zelf
zal met hen zijn. Elke traan in hun ogen zal hij drogen. De dood zal er niet meer zijn; rouw, jammer en
pijn zullen niet langer voorkomen. De dingen van vroeger zijn voorbij.’
Hij die op de troon was gezeten, zei: ‘Ik maak alles nieuw.’ “ (vertaling Groot Nieuws Bijbel
Antependium – Rood
2013 - 88 x 199 cm
Het rode Antependium is de vierde in de serie. Rood is de kleur van vuur en refereert aan de Heilige
Geest. Daarom wordt het rode antependium met Pinksteren gebruikt in de liturgie.
Het bekendste Bijbelgedeelte over Pinksteren staat in Handelingen 2: "Toen de Pinksterdag aanbrak,
waren ze allemaal bij elkaar. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid alsof er een hevige wind
opstak, en het huis waar ze zaten, werd er helemaal vol van. En er verscheen hun iets als tongen van
vuur: het verdeelde zich en kwam op ieder van hen neer. Ze werden allemaal vervuld van de Heilige
Geest en begonnen te spreken in vreemde klanken, zoals de Geest hun ingaf." (vertaling Groot
Nieuws Bijbel).
Ook toen Jezus nog op aarde was, sprak hij al van de Heilige Geest: "Op mijn verzoek zal de Vader
Pagina 12 van 13

Beleidsplan Protestantse gemeente Deurne 2018-2022
Definitieve versie: 11 mei 2018

jullie een ander zenden, iemand die jullie bijstaat en altijd bij je blijft: de Geest van de waarheid. (...)
jullie kennen hem, want hij woont bij jullie en zal in jullie zijn. (...) Op die dag zullen jullie weten dat ik
in mijn Vader ben, en jullie in mij en ik in jullie. (...) Maar de heilige Geest die de Vader in mijn naam
zal zenden, die zal jullie bijstaan en alles leren; hij zal je alles te binnen brengen wat ik je heb verteld.
Vrede laat ik bij jullie achter; mijn eigen vrede geef ik jullie..." (Johannes 14: 16, 20, 26, 27 (vertaling
Groot Nieuws Bijbel).
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