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 Profielschets

 Onze plaats in de maatschappij

 Visie en missie

 Vorming en toerusting 

 Invulling geven aan de eredienst

 Onze organisatie

 Over geld en goederen



Wij zien de kerk als een veelkleurige gemeenschap van 
mensen, die Christus belijden als Heer van hun leven. 

Veelkleurig: De veelkleurigheid toont zich in mensen 
met heel verschillende tradities, uit verschillende delen 
van de samenleving, met verschillende karakters, die 
hun verbondenheid met Christus op verschillende wijze 
onder woorden brengen en in hun leven een plaats 
geven.



 Betrokken zijn bij elkaar en bij de medemens
 Diaconaal werk, zoals de armenhulp ('Arme kant van 

Kruiningen'), donaties aan goede doelen, 
diaconiereisje, diaconale vakantieweken

 Schoolkerkdienst
 Jeugd- en jongerenwerk, zoals het faciliteren van 

SafeZone
 Pastoraat, waaronder het bezoekwerk en de 

bloemendienst onderhouden
 Open staan voor verbinding met andere 

kerkgemeenschappen



De 'communio' (de onderlinge gemeenschap vanuit de gemeenschap 
met Jezus Christus) en de 'missio' zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. In de samenhang en de dynamiek van die twee 
bewegingen functioneert en leeft de gemeente. Alle activiteiten 
binnen de Protestantse Gemeente Kruiningen beogen dan ook Jezus 
Christus centraal te stellen en wel zo dat de gemeente in haar doen 
en laten op een open, ruimhartige en opgewekte manier getuige wil 
zijn van het heil in Jezus Christus. Dit krijgt uiting in:

 Het levend houden van onze kerkgemeenschap door het 
organiseren van verbindende activiteiten (koffiedrinken na de 
dienst e.d.)

 Het uitdragen van onze waarden, zoals genoemd in de profielschets

 Het organiseren van de gemeenteavond

 Open staan voor verbinding met onze naaste kerkgemeenschappen



 Gespreksgroep

 Gespreksgroep voor jongeren 
(van 18 t/m 25 jaar) 
◦ Mogelijkheid voor catechese en belijdenis

 Gebedsgroep

 Alpha I en Alpha II cursussen



 Liturgie

 Muziek door orgel en muziekgroep

 Audiovisuele middelen ter ondersteuning van de 
eredienst

 Kerkomroep

 Kindernevendienst (tijdens de dienst)

 Jongerennevendienst (ongeveer eens in de maand)



 Predikant – streven naar behoud van 0,7 fte en indien 
mogelijk werken aan uitbreiding  

 Kerkenraad – streven naar een bezetting van:
◦ vijf ouderlingen (inclusief preses en scriba)

◦ vijf diakenen

◦ drie ouderling kerkrentmeesters + een toegevoegd 
kerkrentmeester (penningmeester)

 Onderling met elkaar in gesprek blijven

 De leden informeren over wat er leeft en speelt in 
onze gemeente via website en kerkblad (ringblad 
Kerkelijk Leven)



 Streven naar evenwicht op de balans van inkomsten 
en uitgaven

 Noodzakelijke uitgaven, die nodig zijn om de kerk 
levend te houden, gewoon blijven doen

 Jaarlijkse verantwoording van het gevoerde beleid 
aan de gemeente

 Gebouwenbeleid opstellen


