
Visie PGOM op de Protestantse Gemeente Parkstad 

De Protestantse Gemeente Oude Mijnsteek wil een gastvrije geloofsgemeenschap zijn, waar 
ieder zich thuis mag weten, van welke achtergrond, geaardheid, sociale positie dan ook. 
Niemand hoeft zich buitengesloten te weten.  
 
De gemeente is een warme en hechte gemeenschap waarin velen zich inzetten voor wat wij 
als onze taak zien: vieren, leren en dienen. 

- Wij vieren in onze vieringen op zondag de omgang met de God van Abraham en 
Mozes, van de profeten, van Jezus en van Paulus. Deze God belijden wij ook als 
onze God. 

- Wij willen uit de bijbel (oude en nieuwe testament) leren welke weg wij mogen gaan 
in deze overvolle en intens drukke wereld, onderweg naar Gods wereld van liefde, 
recht, vrede. 

- Wij willen dienend (diaconaal) aanwezig zijn in onze naaste leefomgeving, en dat o.a. 
gestalte geven door betrokkenheid bij vluchtelingenwerk, voedselbank en 
wijksteunpunten. 

- Wij willen dienend (pastoraal) aanwezig zijn met zorg en aandacht voor de mensen, 
delend in vreugde en verdriet. 

 
De gemeente is een kleine gemeente en een kwetsbare gemeente en naar verwachting gaat 
in 2014 het licht in de pastorie uit, maar 

- het licht in het kerkgebouw blijft branden tot de kosten niet meer redelijkerwijs 
gedragen kunnen worden of de gemeente te klein wordt 

- de zondagse vieringen gaan door met (emeritus) predikanten, voorgangers en 
ouderlingen 

- het pastoraat en bezoekwerk wordt verzorgd door vrijwilligers, begeleid door 
professionals 

- Kerkblad, Diaconaal werk, ZWO, Jeugdwerk, Vorming & Toerusting en Geldwerving 
& Beheer worden gedeeld met de Parkstad gemeenten. 

 
Wat we daarvoor nodig hebben: 

- samenwerking met de andere gemeentes van Parkstad 
- een mentaliteit van ‘we hebben elkaar nodig, we komen op voor elkaar, we trekken 

op met elkaar’ 
- mensen (beroepskrachten) en middelen (financiën, gebouwen) van de drie 

gemeentes samengevoegd, 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 zorg voor, zoveel en zolang 
mogelijk, een lokale kern van gelovigen 

- steun door gebruik te kunnen maken van de sterke kanten van de andere 
gemeentes, zoals die terug te vinden zijn in de sterkte-zwakte-analyse 

 
Wat wij toezeggen: 

- Het royaal steunen van de “Werkgroep Samenwerking”  
- Dat wij onze sterke kanten zullen inzetten voor het welzijn van de andere gemeentes 
- Het informeren en begeleiden van de eigen gemeente over het proces en de invulling 

van de samenwerking. 
 
Op deze manier denken we invulling te geven aan de samenwerking met de Parkstad 
gemeenten om samen één geloofsgemeenschap te zijn en kerk naar buiten. 
Dat geeft op lange termijn de geloofsgemeenschap in Parkstad de mogelijkheid om: 

1. in stand te blijven 
2. bestuurbaar te zijn 
3. efficiënt te zijn 
4. lerend te zijn 
5. een minimum grootte te hebben 


