
Uitgangspunt

Binnen de vernieuwde PGN vinden we 7 werkvelden die bemenst zullen worden door gemeenteleden uit alle ge-
meentecentra. Vertegenwoordigers (ambtsdragers) uit deze werkgroepen zullen samen met ambstdragers van het 
college van beheer en diakenenen en met voorzitter en scriba de kerkenraad vormen. De kerkenraad is de beleids-
bepalende instantie, de werkgroepen voeren dit beleid uit met een grote mate van zelfstandigheid. Zij zijn door hun 
vertegenwoordiging in de kerkenraad nauw verbonden met elkaar en kunnen derhalve beleidswijzigingen voor-
stellen. Hieronder een voorlopige omschrijving van de werkvelden, samengevat uit de gemeentebijeenkomsten.
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In de maanden na de zomer zal het 
organogram worden ingevuld en zul-
len de sectieraden opgeheven en op-
genomen in de nieuwe werkgroepen.  
De werkgroepen formuleren hun ei-
gen beleid passend bij het beleid van 
de PGN. De kerkenraad zorgt voor on-
derlinge communicatie en samenhang. 
De regie van de herstructurering ligt 
bij de kerkenraad ondersteund door de 
interim-predikant en de projectgroep  
“gemeenteopbouw”.

De concrete uitwerking zal zich in de praktijk moeten wijzen en zal in 
goed overleg met elkaar hier en daar veranderd kunnen worden. Weet 
u van harte uitgenodigd om mee te doen! Ieders gave en inbreng is 
hierbij nodig en wordt ten zeerste gewaardeerd.

Namens de commissie ‘gemeenteopbouw’

Thessa Koorenhof-Scheele 
thessascheele@gmail.com
Ds. Rainer Wahl 
rama.wahl@gmail.com

Voor het slagen van de vernieuwing en om 
ook in de toekomst financieel gezond te blij-
ven zijn de volgende keuzes gemaakt:

1. We kiezen voor 3 gemeentecentra, de 
kleine Bartholomeüskerk, de Marantaha-
kerk en de Ontmoetingskerk, elk met zijn 
eigen kleur.

2. Binnenkort vervallen de sectiegrenzen.
3. De nieuwe predikant zal dienst gaan 

doen voor de hele kerkelijke gemeente, 
daarnaast komt een kerkelijk werker voor 
pastorale werkzaamheden.

De drie gemeentecentra vallen onder een 
kerkenraad en vormen samen één protestan-
te gemeente Nijmegen. Het gemeenteleven 
wordt niet meer bepaald door locatie, maar 
is een levendig netwerk van activiteiten op de 
verschillende ontmoetingsplekken. 

Na drie inspirerende samenkomsten in november en februari, 
willen we jullie als gemeenteleden graag informeren over de 
plannen voor een nieuwe organisatiestructuur van de protes-
tante gemeente Nijmegen.
 
Afgelopen jaren heeft het managen van de krimp in onze ge-
meente ons flink in de ban gehouden, wellicht meer dan goed 
voor ons was. In de nieuwe organisatie staat niet het overle-
ven voorop, maar het met elkaar vormgeven van een levende 
gemeenschap in de Geest van Jezus. In deze gemeenschap 
willen wij elkaar een goed thuis bieden, waar uiteraard ook 
nieuwe leden welkom zijn.

De drie samenkomsten hebben laten zien dat onze gemeen-
teleden sterk gemotiveerd zijn om samen te werken in allerlei 
dwarsverbanden door de hele protestanteste gemeente heen. 
Er ontstond een beeld van een levendige gemeente en de 
deelnemers ontdekten veel goed werk in de andere secties. 
Om tot een goede uitwisseling te komen, zullen we elkaar in 
de breedte van de hele gemeente moeten blijven ontmoeten.

In bovenstaand model wordt weergegeven hoe de organisatie-
structuur vanuit het gemeenteopbouw-perspectief is ingericht.

Organisatiestructuurvan de zich vernieuwende

Werkvelden en kerkenraad

Hoe nu verder... Nawoord

Bij dit alles staat voorop zoals het in het visitekaartje van de  
PGN is verwoord:
Wij zien om naar elkaar en onze omgeving en proberen 
Gods liefde in de praktijk te brengen

1. Liturgie en eredienst: Elkaar ontmoeten in 
het licht van God in Christus, de verkondi-
ging in woord, gebaar, symboliek en ritueel 
in alle denkbare vormen.

2. Pastoraat: Het omzien naar elkaar en el-
kaar ondersteunen bij de levensweg.

3. Diaconaat (College van diakenen): Kerk 
aanwezig in de samenleving, daar waar 
dringend hulp nodig is.

4. Jeugd en jongeren: Geloofsoverdracht in 
een veilige en aansprekende omgeving 
aansluitend bij de leefwereld van de jonge-
ren.

5. Huis van Inspiratie: Verbinding maken met 
elkaar en elkaar inspireren in verschillende 
leer- en belevingsactiviteiten.

6. Beheer (College van Kerkrentmeesters): 
Beheer en actieve inzet van financiële en 
facilitaire middelen op basis van missie en 
beleid van de kerkenraad van de PGN.

7. Communicatie: Maakt inzichtelijk naar bin-
nen en buiten waar de PGN voor staat en 
wat vandaaruit wordt georganiseerd.

Protestante Gemeente Nijmegen
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