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Wij worden geïnspireerd door
 het geloof dat God deze wereld geschapen heeft en die onderhoudt. Wij zien Jezus
Christus als een levend bewijs daarvan en willen Hem navolgen;
 de hoop dat Zijn Koninkrijk, waarvan reeds sporen te ontwaren zijn, komt;
 de liefde als de sturende macht, die betekenis geeft aan het leven.
Vanuit deze inspiratie heeft de Gemeente onder meer ten doel ernaar te streven om :
 een open kerkelijke gemeenschap te zijn;
 de kerkdiensten inspirerend te laten zijn tot collectieve en individuele daden;
 aandacht te hebben voor onze vergrijzende Gemeente;
 samen te werken met onze zustergemeenten in De Kempen.
Wij zijn een Gemeente onder de koepel van PKN en tellen ca 230 leden met een brede spreiding
van geloofsopvatting. Daardoor vraagt pastoraat extra aandacht. We hebben een predikant voor 0,5
fte. Dit heeft tot gevolg dat veel andere predikanten de kerkdiensten leiden, waardoor het mogelijk
is rekening te houden met de uiteenlopende opvattingen. Een kleine, vergrijzende, gemeente is bij
net zoveel zaken betrokken als een grote. Het werk komt zo op een beperkt aantal mensen neer. We
wonen in zeven dorpen met weinig allochtonen en participeren in een vluchtelingenwerkgroep.
Eredienst. Wekelijks is er een eredienst met als doel de ontmoeting met God en met elkaar,
rondom Schrift en Tafel, om de Gemeente te bouwen en haar te bepalen bij haar dienst aan God en
in de wereld. Lectors nemen één of meer lezingen voor hun rekening. Elke zondag na de dienst is
er bij koffie ruimte om elkaar te ontmoeten. Het nabespreken van de kerkdiensten is een vast
onderdeel van de kerkenraadsvergaderingen.
Diaconaat is een belangrijke taak van de Gemeente. Hierin komt ten diepste tot uitdrukking hoe
wij Gemeente van Jezus Christus willen zijn: volgelingen op de weg van dienstbaarheid. De
diakenen gaan in Jezus’ naam de Gemeente voor in haar dienst aan elkaar en aan de wereld en
brengen de nood ver weg en dichtbij onder de aandacht. Met de PG te Bergeijk wordt een 3-jaars
project gekozen voor het Werelddiaconaat. Geld worden ingezameld door collectes en activiteiten.
Pastoraat is een belangrijk middel tot opbouw van de Gemeente. Pastoraat is ook een
verantwoordelijkheid van ieder gemeentelid. Elkaar in lief en leed nabij zijn en de bevordering van
het geloofsgesprek onderling , houden de Gemeente sterk en levend. Individuele huisbezoeken,
ontmoetingsdagen en een open spreekuur van de predikant in de zomer moeten dit doel dichterbij
te brengen. De predikant geeft leiding aan het pastoraat. Wij willen wij een open kerk zijn.
Kerkbeheer Ledenadministratie, onderhoud van het kerkgebouw, financiën en facilitaire dienst
behoren bij het beheer. Bijdragen van leden, collectes en de rente zijn niet voldoende voor het
uitvoeren van de vaste taken. Verhuur van ruimten per dagdeel geeft een aanvulling.
Kerkmuziek De eredienst wordt tegen geringe vergoeding ondersteund door een aantal organisten,
deels van Katholieke huize.
De Kempen Er is een toenemende samenwerking met twee andere kleine Protestantse Gemeenten
(PG’s) in De Kempen. De gezamenlijke activiteiten zijn op dit moment:
KempenDiensten. Driemaal per jaar komen de gemeenteleden van drie PG’s bij elkaar in een van
de plaatselijke kerken voor een gezamenlijke dienst.

