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1 Beleidsvoornemens 

De Protestantse Gemeente te Gemert-Boekel, behorend bij de Protestantse Kerk in Nederland, 
erkent dat de Bijbel de bron en de norm is van de kerkelijke verkondiging. 
 
De gemeente beschikt over: 

 Een Kerkenraad met eigen kerk, een begraafplaats die in een stichting is opgenomen en een 
pastorie die verhuurd wordt. Alles vrij van schulden 

 3 Ouderlingen kerkrentmeester, 1 pastorale ouderling, 1 jeugdouderling, 1 ouderling scriba 
en 1 diaken 

 Een actief vrijwilligersbestand 
 
Als beleidsvoornemens kunnen worden genoemd: 

 Het behouden van de eigen kerk en begraafplaats, het verhuren van de pastorie zolang de 
financiële status dat toelaat 

 Het behouden van een parttime predikantsplaats (op basis van detachering i.s.m. Deurne 
voor 20 % ) 

 Het verder stimuleren van jeugd- en ouderenactiviteiten 
 Het onderhouden en verder uitbreiden van de contacten met buurgemeenten. 
 Een actief beleid voeren om financiële middelen te verkrijgen. Een eventuele verkoop van de 

pastorie kan noodzakelijk  worden. 

2 Algemene beschrijving van de gemeente 

De Protestantse Gemeente te Gemert-Boekel is een uitgestrekte plattelandsgemeente in een 
overwegend Rooms-katholiek gebied. In de jaren tussen 1920 en 1935 zijn boeren en arbeiders 
uit “Holland” in de Peel komen wonen. De heidegronden werden ontgonnen en 
pachtboerderijen kwamen beschikbaar. In Elsendorp werden een kerkje en een pastorie 
gebouwd, midden tussen de landerijen op de “Vossenberg”. De gemeente was eerst een 
onderdeel van Veghel, maar op 23 mei 1936 is het een zelfstandige gemeente geworden. In 
2011 werd het 75-jarig bestaan op een feestelijke wijze herdacht. De overgang naar de PKN 
vond plaats op 7 april 2008. Per 1 april 2014 is er een samenwerkingsverband gestart met de 
Protestantse Gemeente in Deurne op basis van detachering. De predikant is voor 20 % 
werkzaam in Elsendorp. De Kerkenraad komt iedere laatste woensdag van de maand bijeen. 
Gezamenlijke Kerkenraads-en Diaconievergaderingen met Deurne zijn aangevangen en ook is er 
samenwerking op het gebied van de beide kerkbladen. Met Deurne houden wij jaarlijks een 
vijftal gezamenlijke diensten. Afwisselend gaan wij bij elkaar op bezoek. Met de parochie te 
Elsendorp wordt er drie maal per jaar een oecumenische dienst georganiseerd. Veel vrijwilligers 
zorgen voor schoonmaakwerkzaamheden in en rond de kerk, voor autovervoer op de zondagen 
en de kinderoppas. Het kerkblad (het Kerkvenster) komt zes maal per jaar uit. Ieder jaar aan het 
eind van de zomer is er een startzondag, waarbij de activiteiten wederom worden vernoemd. 
 
Op de bijlage wordt de personenstatistiek gepresenteerd 
 
Sterke punten van de gemeente: 

 De betrokkenheid van  gemeenteleden 
 De predikant als bindend element 
 Beheer en onderhoud van gebouwen 

 
Zwakke punten zijn: 

 De geografische ligging 
 De onevenwichtige leeftijdsopbouw met sterke vergrijzing 
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 De snelle afbouw van de financiële reserve 
 Het is erg moeilijk of onmogelijk om ambtsdragers te vinden. 

 

3 Prioriteiten voor de komende jaren 

 Blijven ontwikkelen en bevorderen van kerkelijk georiënteerde jeugdactiviteiten op lokaal en 
regionaal niveau 

 Streven naar behoud en uitbouw van activiteiten buiten de kerkdienst om, zoals de 
ochtenden voor ouderen. 

 Betere en intensievere contacten met buurgemeenten om op velerlei gebied samen te gaan 
werken met behoud van zelfstandigheid. Een gezamenlijke predikant is reeds een feit. 

 Ontwikkelen van nieuwe en aansprekende vormen van liturgie en muziek, door middel van 
de beamer en moderne communicatiemiddelen. 

 Het onderzoeken van een pionierskerk. 

4 Werkvelden 

a. Pastoraat 
De gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gedragen door predikant, ambtsdragers en 
gemeente. De pastorale werkgroep voorziet in een sterke behoefte om aandacht. Bij afname 
van percentage predikantsplaats schuiven er meer aandachtspunten naar gemeenteleden. 

b. Ambten en ambtsdragers 
De ambtsdragers zijn geroepen leiding te geven aan de gemeente en voor te gaan op de weg 
naar Gods toekomst. We onderscheiden: 

 De ouderling met taken voor eredienst en pastoraat 
 De ouderling als kerkrentmeester, als voorzitter, als scriba en als penningmeester. 
 De diaken 

 
Daar er geen volledig bezette predikantsplaats is wordt veel toegespitst op het organisatorisch 
vermogen van ouderlingen en diakenen. 
Verkiezing van ambtsdragers geschiedt volgens de kerkorde, ordinantie 4, art.5, lid2. 
De Kerkenraad heeft besloten actief en passief kiesrecht te laten gelden van leden ouder dan 
21 jaar. 
Benoeming van ambtsdragers geschiedt op voordracht van de gemeente middels het 
voordragen van kandidaten op een lijst voorzien van tien handtekeningen. Komt er geen 
voordracht uit de gemeente, dan beslist de Kerkenraad. 

c. Eredienst in al zijn aspecten 
De eredienst is de plaats waar God en de gemeente elkaar ontmoeten in de lofprijzing, de 
gebeden, de lezingen en de sacramenten. Openheid voor nieuwe vormen verdient de 
aandacht. 
Het streven is erop gericht de erediensten voort te zetten volgens de volgende 
uitgangspunten: 

 In de eredienst moet de verkondiging centraal staan 
 In de diensten wordt de vastgestelde orde van dienst als leidraad gebruikt 
 De diensten zijn te beluisteren via Lucas-kastje of internet 
 Diensten worden geleid door predikant of iemand met preekbevoegdheid, bij 

calamiteiten door ouderling of gemeentelid 
 3x per jaar is er een oecumenische dienst i.s.m. parochie te Elsendorp 
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 Tijdens de diensten vindt inzameling van de gaven plaats, volgens een door de Kerkenraad 
vastgesteld rooster 

 Er is elke dienst een oppas in het zaaltje achter de kerk 
 Het Heilig Avondmaal wordt 6x per jaar gevierd in een open vorm, waarbij iedereen wordt 

verzocht voor in de kerk plaats te nemen om dit zittend te vieren.. 
 Bij de Heilige Doop mogen zowel belijdende als doopleden de doopvragen beantwoorden. 

Doopouders die dooplid zijn kunnen tijdens de doopdienst worden opgenomen onder de 
belijdende leden als zij de daartoe strekkende vragen beantwoorden. 

 Er is behoefte aan zingen uit diverse liedbundels, naast het Liedboek der Kerken. Er wordt 
gezongen uit het Nieuwe Liedboek. In het voor-en najaar gaan de samenwerkende 
gemeenten Deurne en Gemert-Boekel steeds tijdens één zondagse eredienst bij elkaar op 
bezoek. De dienst met Hemelvaart wordt wisselend met elkaar gevierd.  

 
Er is een veiligheidsplan opgesteld, opgehangen bij de entree. 

d. Vorming en Toerusting 
 Voor kerkenraadsleden d.m.v. periodieken, die er zijn voor alle ambten en het deelnemen 

aan cursussen of workshops 
 Buiten de erediensten om wordt er regionaal samengewerkt op het gebied van Vorming & 

Toerusting met de buurgemeenten Venray, Deurne, Boxmeer en Asten-Someren. 
 De Kerkenraad stimuleert deelname aan cursus Theologische Vorming Gemeenteleden 
 Bij de ouderenochtenden en binnen het jeugdwerk. 
 Veel actualiteiten krijgen aandacht door publicatie in het Kerkvenster en de plaatselijke 

weekbladen. 
 Er is van september tot en met mei een maandelijkse Bijbelstudie avond. 

e. Jeugdwerk 
 Het is wenselijk altijd het ambt van jeugdouderling bezet te houden 
 Getracht moet worden i.s.m. buurgemeenten weer jeugdcatechese op te starten 
 Het opnieuw starten van jeugdgroepen verdient alle aandacht. 

f. Diaconaat en ZWO 

Zending 

De Kerkenraad heeft besloten in dit kader het voorbeeld van de landelijke kerk te volgen, 
activiteiten staan altijd vermeld in het Kerkvenster. 

Werelddiaconaat 

De diaconie zoekt jaarlijks een project uit, dat de gemeente aanspreekt. Hierbij worden de 
richtlijnen van Kerk in Actie gevolgd. Deze collecten worden steeds opgenomen in het 
collecterooster. 

Ontwikkelingshulp 

   Hierbij dient te worden gedacht aan voorbeden, collectes bij rampen en deelnemen aan   
   Projecten van Kerk in Actie. Ook hier wordt naar samenwerking met Deurne gezocht.        

Voor de toekomst is samenwerken met andere gemeenten op regionaal niveau gewenst. De 
vorming van een huisgemeente, met een gezamenlijke predikant, behoort tot de 
mogelijkheden. 

g. Beheer en financiële aspecten 
Het beheer van de goederen is in handen van 3 personen.  Het College van Kerkrentmeesters 
heeft het beheer over de kerk, de pastorie en de financiën. De goederen dienen verzekerd te 
zijn. Klein onderhoud dient tijdig te gebeuren en groot onderhoud vindt om de vier jaar plaats. 
Klein onderhoud wordt gefinancierd uit algemene middelen. Voor veel projecten is en wordt 
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regelmatig subsidie aangevraagd bij landelijke instellingen. Uitgangspunt blijft dat er eerst 
financiële middelen moeten zijn eer er een project wordt uitgevoerd. 
Het beheer van de begraafplaats is in handen van een Stichting met een eigen bestuur. 
Door de samenwerking met Deurne en de gezamenlijke predikant is de financiële situatie sterk 
verbeterd. Ook de verhuur van de pastorie draagt hier voor een groot deel aan bij. De 
gezamenlijk Kerkenraden onderzoeken welke mogelijkheden er nog zijn om dingen 
gezamenlijk te doen om de financiële positie te verbeteren. 

h. Relatie met de classicale vergadering 
In 2017 gaat er veel veranderen. De regionale classis vervalt. De consideraties zijn in 
voorbereiding 

5 Begroting en jaarrekening 

De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer € 45.000 
 

 Inkomsten 

10% subsidies en giften 

51% vrijwillige bijdragen 

15%  collecte-inkomsten 

1% rente 

23%  verhuur en overige 

 

 Uitgaven 

25% verzekering, belasting, energie, klein onderhoud en administratiekosten 

60% traktement predikant en preekbeurten 

3% organisten, koster en schoonmaakkosten 

12% afdrachten generale kas en quotum en onvoorzien 

 
 
 
Jaarlijks wordt er door de penningmeesters van het college van kerkrentmeesters en college van 
diakenen een jaarrekening opgesteld. De jaarrekeningen worden door twee gemeenteleden 
gecontroleerd. De begrotingen en rekeningen worden ter vaststelling voorgelegd aan de 
Kerkenraad en ondertekend. Na vaststelling door Kerkenraad en inzage door de gemeente 
worden deze verstuurd naar het RCBB. 
 
Een overzicht van het financieel beheer wordt steeds gepubliceerd in het Kerkvenster.  
Er wordt jaarlijks een gemeenteavond gehouden. Indien noodzakelijk kan er op voordracht van 
de Kerkenraad of gemeenteleden een extra gemeenteavond worden belegd, dit conform de 
Kerkorde. Alle doop- en belijdende leden van 21 jaar en ouder hebben stemrecht. 

  



 

 

 
 

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Gemert-Boekel 2017-2020 

 - 6 - 
 

6 Evaluatie 

Uit dit beleidsplan mag blijken dat we met veel inzet een Protestantse Gemeente willen zijn. De 
dreigende ongezonde financiële situatie staat ons danig in de weg. De twijfel en onrust die dat 
in de gemeente teweeg brengt gaat echter hand in hand met dankbaarheid voor de 
mogelijkheden die er nog zijn om actief te werken aan de opbouw en instandhouding van de 
gemeente. We gaan de toekomst tegemoet, vertrouwend op Gods hulp en zegen. 

Bijlage: Personenstatistiek mei 2017 

 

Doopleden  164  

Belijdende leden   95  

Blijkgever van verbondenheid   10  

Meegeregistreerden   27  

Ongedoopt                                                     
Gastleden 

             21 
               2       

 
 
 

Totaal   319  (waarvan 84 voorkeursleden) 

 

Aantal mannen  166 

Aantal vrouwen 153 

 
 


