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Onderzoek alles en behoud het goede 1 Tessalonicenzen 5: 21  
Beleidsplan 2020– 2025, Protestantse Gemeente Cuijk  
 
Inleiding  
Onderzoek alles, behoud het goede is het beleidsplan 2015-2016 van de Protestantse  
Gemeente te Cuijk. De Protestantse Gemeente Cuijk is in 1991 ontstaan toen de  
Hervormde Gemeente Cuijk en de Gereformeerde Kerk in Cuijk besloten verder te  
gaan als een “Samen op Weg” gemeente. Sinds 2004 maakt de Protestantse Gemeente  
Cuijk deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.  
Dit beleidsplan geeft richting aan onze geloofsgemeenschap, het werk van de  
kerkenraad en de activiteiten van de verschillende werkgroepen zoals het pastoraat, de  
diaconie, de eredienstcommissie en de werkgroep vorming en toerusting. Het geeft  
aan wat ons bindt en drijft als geloofsgemeenschap.  
Bij het opstellen van het beleidsplan zijn wij uitgegaan van de zeven kenmerken van  
een gezonde gemeente die Warren formuleerde op basis van onderzoek onder  
parochies van de Anglicaanse kerk:  
1. Bezield zijn door geloof  
En niet alleen maar alles draaiende willen houden of proberen te overleven.  
2. Een naar buiten gerichte blik  
Meer bezig met het ‘geheel(d) dagelijks leven’ dan met het ‘kerkelijk leven’.  
3. Op zoek naar wat God wil  
Een gezonde gemeente vraagt zich af: wat wil God hier en nu van ons?  
Ze ontwaart de leiding van de Geest en wil het niet iedereen naar de zin maken.  
4. De kosten van verandering en groei onder ogen zien en durven opbrengen  
In plaats van verandering tegenhouden en bang zijn voor mislukking  
5. Leven als een echte gemeenschap  
En niet zozeer als een vereniging of een religieuze organisatie.  
6. Ruimte (scheppen) voor iedereen  
Inclusief in plaats van exclusief.  
7. Zich beperken tot een paar taken en die goed doen  
Eerder doelgericht dan verwoed met van alles en nog wat bezig.  
In het najaar van 2010 heeft de kerkenraad het beleidsplan 2007 – 2010 geëvalueerd  
door na te gaan welke doelen uit het plan zijn bereikt, welke doelen nog actueel zijn  
en welke achterhaald zijn.  
Op zondagochtend 12 december 2010 hebben we een bijeenkomst gehouden met onze  
geloofsgemeenschap over het beleid van onze Gemeente. Meer dan 60 mensen zijn  
ingegaan op de uitnodiging van de kerkenraad om van gedachten te wisselen over het  
beleidsplan 2011-2014.  
De kerkenraad heeft een presentaties verzorgd over de zeven kenmerken van een  
gezonde gemeente. De gemeenteleden hebben zich eerst in groepen gebogen over de  
vraag of onze missie voldoende verwoordt wat God wil. Dit heeft geleid tot een  
herformulering van de missie.  
Vervolgens kregen de gemeenteleden in groepen de vraag voorgelegd welke doelen  
we in ons nieuwe beleidsplan zullen formuleren bij de missie en de verschillende  
kernwaarden. De groepen hebben prioriteiten in de doelen aangegeven en ook  
sommige doelen geschrapt. Daarna kregen de deelnemers individueel de volgende  
vraag voorgelegd: Welke behoefte heeft u zelf als het gaat om onze gemeenschap?  
Protestantse gemeente Cuijk Wat heeft u nodig om u thuis te voelen in onze 
geloofsgemeenschap? De werkgroep heeft deze persoonlijke behoeften zoveel 
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mogelijk zal deze kist open maken en ook deze wensen en behoeften gebruiken als 
input voor het beleidsplan De werkgroep die het beleidsplan schrijft heeft de 
uitkomsten van de gesprekken en de opdrachten verwerkt in het nieuwe beleidsplan.  
Uiteindelijk formuleren voor deze beleidsperiode de volgende vier beleidsprioriteiten:  
• Een goed functionerend pastoraat  
• Een veelkleuring aanbod van vorming en toerusting  
• Toegankelijker kerkdiensten voor alle doelgroepen  
• Aandacht voor de jeugd  
Daarnaast is het belangrijk dat we zaken die al goed lopen borgen voor de toekomst.  
Deze beleidspunten blijven ook de komende jaren de prioriteiten van de kerkenraad.  
Hoewel er in deze jaren veel werk is verricht en doelen zijn bereikt heeft de  
kerkenraad in februari 2015 besloten de looptijd van dit beleidsplan met vier jaar te  
verlengen omdat de ambities uit het plan nog actueel zijn. De kerkenraad heeft in juni 
2020 besloten om het beleidsplan met kleine aanpassingen tot 2025 te verlengen.  
 
De kerkenraad heeft als titel en motto voor dit beleidsplan gekozen Onderzoek alles,  
behoud het goede Wij sluiten met dit motto aan bij twee van onze kernwaarden: We  
zijn er voor alle leden en we zijn toekomstgericht en zien onder ogen dat tijden  
veranderen. We willen mensen die verlangen naar het vertrouwde, geborgenheid  
geven en mensen die verlangen naar verandering, nieuwe vormen van gemeenschap  
bieden.  
En daarom onderzoeken wij alles en behouden het goede (1 Tessalonicenzen 5: 21).  
 
Waar wij voor staan: onze missie en visie  
In deze paragraaf schetsen wij wat ons als Protestantse Gemeente te Cuijk drijft, wat  
wij belangrijk vinden om als geloofsgemeenschap voor te staan. We stellen ons  
daarbij de vraag wat God van en met ons wil. Vanuit deze vraag formuleren wij onze  
visie en missie.  
Wij ervaren als Protestantse gemeente Cuijk vanuit het roepingbesef de volgende  
opdracht als missie.  
De Protestantse Gemeente Cuijk draagt Jezus’ boodschap van Gods liefde uit.  
 
Jezus’ boodschap van Gods liefde uitdragen  
Jezus heeft door zijn leven op aarde Gods liefde voor de mensen laten zien. Dit heeft  
hij laten zien door zijn daden en door zijn woorden. De aandacht die Jezus heeft voor  
alle mensen, jong en oud, arm en rijk, gezond en ziek, sterk en zwak, gelovigen en  
ongelovigen laat hij zien dat Gods liefde er is voor alle mensen. Door deze boodschap  
laten wij ons inspireren. Wij willen dat deze boodschap doorklinkt in onze woorden  
en daden.  
In onze missie zit alles vervat wat wij denken wat God van en met ons wil. Om de  
missie van de Protestantse Gemeente Cuijk nader te duiden hebben we kernwaarden  
geformuleerd. De kernwaarden voor onze gemeenschap zijn:  
• Voor alle leden  
• Veelkleurig  
• Midden in de wereld  
• Toekomstgericht  
 
Voor alle leden  
Jezus’ boodschap van Gods liefde is er voor iedereen, voor alle leden of ze de  
kerkdiensten nu bezoeken, of kerkelijk meelevend zijn, randkerkelijk, jong of oud  
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zijn. De Protestantse Gemeente Cuijk is er voor al haar leden. Wij zijn er voor al onze  
leden. Wij zijn er voor onszelf maar wij zijn er niet voor onszelf alleen.  
 
Veelkleurig  
Onze protestantse gemeente Cuijk is veelkleurig. Onze leden zijn vergaard uit alle  
streken, ze hebben verschillende achtergronden en met die bagage komen we bij  
elkaar. Cuijk is van oudsher een grotendeels rooms-katholieke gemeenschap in  
Noord-Brabant. Er wonen maar weinig protestanten in Cuijk. Dat heeft tot gevolg dat  
alle stromingen binnen de protestantse kerken samenkomen in onze  
geloofsgemeenschap. Vanuit verschillende denominaties nemen mensen deel aan  
onze gemeenschap. Ook telt onze gemeente veel verschillende nationaliteiten. Dat 
geeft een veelkleurig beeld. Wij ervaren dat als rijkdom. Wij waarderen de 
verschillende levens- en geloofservaringen van mensen.  
 
Midden in de wereld  
Wij dragen Jezus’ boodschap van Gods liefde uit door midden in de wereld te staan en  
betrokken te zijn bij de plaatselijke gemeenschap en te werken aan gerechtigheid en  
vrede. Daarmee is de kerk er niet alleen voor al haar leden maar voor iedereen. Ons  
pastoraat en diaconaat is er niet alleen voor onszelf maar voor een ieder die wij  
ontmoeten.  
 
Toekomstgericht  
Jezus’ boodschap van Gods liefde willen we in het bijzonder uitdragen naar alle  
generaties. We omarmen het verleden en behouden het goede en durven toch taken  
anders aan te pakken. We zijn toekomstgericht en zien onder ogen dat tijden  
veranderen. Wij gaan creatief in op de uitdagingen die wij hierbij tegen komen en we  
borgen onze positieve ervaringen en bouwen er op voort zodat we onze gemeente  
door kunnen geven aan toekomstige generaties. We willen hierbij oog hebben voor al  
onze leden. We willen mensen die verlangen naar het vertrouwde, geborgenheid  
geven en mensen die verlangen naar verandering, nieuwe vormen van gemeenschap  
bieden.  
 
Wat wij willen bereiken: doelen en resultaten  
Als Protestantse Gemeente Cuijk zijn wij er voor onze eigen gemeenschap en onze  
leden, voor de wereld om ons heen. Wij willen leven als een echte gemeenschap en  
onze leden een verband bieden van waaruit ze kunnen leven en werken.  
In deze paragraaf formuleren wij wat wij willen bereiken, welke doelen  
en resultaten wij ambiëren voor onze gemeenschap en onze leden, voor de wereld om  
ons heen.  
 
Onze doelen voor onze geloofsgemeenschap en onze leden  
Goed functionerend pastoraat  
We hebben een goed functionerend pastoraat zodat een ieder zich voldoende gekend  
voelt en we elkaar behoeften en talenten kennen. We signaleren snel dat mensen  
pastorale zorg nodig hebben of gewoon wat aandacht.  
(pastorale raad, predikant of kerkelijk werker)  
Kerkdiensten zijn toegankelijk voor iedereen  
We bieden meer variatie in de vormen van onze kerkdiensten zodat we recht doen aan  
de veelkleurigheid van onze gemeente. We blijven kerkdiensten verzorgen volgens  
onze vastgestelde liturgie en we experimenteren met verschillende vormen van  
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diensten en muziek. We organiseren geregeld diensten gericht op een bepaalde  
doelgroep of gekoppeld aan een bepaald.  
(eredienstcommissie, predikant of kerkelijk werker)  
Veelkleurig aanbod van vorming en toerusting  
 
De jeugd voelt zich deel van onze gemeenschap  
We bieden een aanbod van activiteiten aan kinderen en jongeren zodat ze zich deel  
voelen van onze gemeenschap. Het gaat om activiteiten die speciaal op hen gericht  
zijn zoals de gezins- en jeugddiensten en kindernevendiensten, maar ook om 
activiteiten waaraan ze deel hebben zoals de startzondag en gezamenlijke maaltijden.  
(jeugdpastoraat, werkgroep kindernevendienst)  
 
Onze doelen voor de Cuijkse samenleving en de wereld  
Contacten met de maatschappelijk organisaties en de burgerlijke gemeente Cuijk  
We dragen Jezus’ boodschap van Gods liefde uit door daden. Mensen die geestelijk of  
financieel in nood zijn kunnen bij ons terecht. Het is belangrijk dat mensen de weg  
naar ons weten te vinden en daarom zijn we bekend bij organisaties die mensen in  
nood tegenkomen.  
(pastoraat, diaconie)  
 
De diaconie staat op de maatschappelijke kaart van Cuijk  
De mogelijkheden van de diaconie zijn niet alleen bekend bij leden van onze kerk  
maar ook bij de huisartsen, onderwijsorganisaties en bij de gemeente Cuijk. Zij  
kunnen mensen verwijzen naar onze diaconie of zelf voor hulp aankloppen. De  
burgers van Cuijk kennen de diaconie onder andere door de kerstpakkettenacties.  
(Diaconie)  
 
Evangelisatie  
We dragen Jezus’ boodschap van Gods liefde niet alleen uit in daad maar ook in  
woord. Onze vorming- en toerustingsactiviteiten staan open voor een ieder. We  
organiseren laagdrempelige kerkdiensten en bijeenkomsten met een open sfeer  
(Eredienstcommissie, werkgroep vorming en toerusting)  
 
Samenwerking met buurgemeenten  
We leven in een geseculariseerde samenleving. We zijn klein en kunnen alleen niet  
datgene bieden wat we samen met anderen wel kunnen bieden en dit geldt niet alleen  
voor ons maar ook voor de kerken om ons heen. We werken samen met de katholieke  
kerk in Cuijk. Ons doel is om samen met de protestantse buurgemeenten  
gezamenlijk een veelzijdige programma voor vorming en toerusting op te zetten. . 
Door deze samenwerking kunnen we een gevarieerder aanbod bieden. Daarnaast 
verwachten we dat we door samenwerking met de buurgemeenten aan elkaar wennen, 
zodat we in de toekomst gemakkelijker tot samenwerking komen. 
(Jeugdpastoraat, Werkgroep vorming en toerusting, Diaconie, CvK)  
 
Stimuleren van interkerkelijke en interreligieuze gesprekken  
Cuijk is een multiculturele en multireligieuze samenleving. We leven in een tijd  
waarin verdraagzaamheid onder druk staat. Cuijk kent geen grote maatschappelijke  
problemen rondom de multiculturele samenstelling van de bevolking. Wij willen door  
ontmoeten en gesprek een bijdrage leveren aan het onderhoud van de verbondenheid  
in onze plaatselijke samenleving.  
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(Werkgroep vorming en toerusting)  
 
Hoe wij onze doelen willen bereiken  
Deze paragraaf gaat over de wijze waarop wij onze doelen willen bereiken. Door de  
wijze waarop we de gehele gemeenschap laten functioneren én door de wijze waarop  
een ieder hieraan een bijdrage levert, maken we onze ambitie van Jezus’ boodschap  
van Gods liefde waar.  
 
Inbreng van een professional  
Om de kwaliteit van ons pastoraat, de kerkdiensten en de vorming en toerusting op  
peil te brengen en te houden beroepen we een predikant of een kerkelijk werker met  
preekbevoegdheid. Gezien de beperkte financiële middelen, zal deze professional  
maar voor een deel van de week beschikbaar zijn. We zorgen voor een duidelijke  
taakafbakening en stellen prioriteiten scherp.  
(beroepingscommissie, CvK)  
 
Kerkenraad stelt doelen en prioriteiten  
Onze kerkenraad ontwikkelt in samenspraak met de gemeente beleid. Met respect  
voor het verleden en met het oog op de toekomst stelt zij prioriteiten en doelen vast.  
Wij werken aan een missie en willen niet alleen alles draaiende houden of  
overleven. We kiezen een paar basistaken en doen die goed, in plaats met alles 
tegelijk bezig te zijn. Om voldoende toegerust te zijn, doet de kerkenraad aan 
deskundigheidsbevordering.  
(Kerkenraad)  
 
Iedereen draagt bij en draagt uit.  
Voor de uitvoering van ons beleid en de daar uit voort vloeiende taken doen we een  
beroep op iedereen. We benutten de talenten van een ieder. We durven elkaar  
offers te vragen in tijd en geld en deze kunnen we ook daadwerkelijk brengen.  
We werken samen in taak- en werkgroepen en we tonen leiderschap, niet omdat we  
leider zijn, maar omdat het nodig is. Op deze wijze zijn we als gemeente zelf het  
goede nieuws en dragen we de boodschap uit. We genieten van wat gedaan wordt.  
(Alle leden)  
 
Communicatie  
We zorgen voor een goede interne en externe communicatie. Een ieder levert een  
bijdrage aan deze communicatie. We wachten niet af of een ander ons informeert,  
maar we gaan actief op zoek naar informatie en we geven deze door aan een ieder.  
We communiceren via de afkondigingen in de kerk, via ons kerkblad, dat naar alle  
leden gaat, via de website en we maken gebruik van sociale media. Door ons te  
bedienen van verschillende kanalen, voorkomen we dat doelgroepen verstoken zijn  
van informatie.  
(Werkgroep PR en communicatie)  
 
Financieel gezond  
Wij bekostigen onze activiteiten door de vrijwillige bijdrage van onze leden.  
Vanzelfsprekend dienen we financieel gezond te zijn, zodat ons voortbestaan op  
langere termijn financieel gewaarborgd is. Onze begroting is een vertaling van ons  
beleidsplan en onze werkplannen. We maken met onze financiële middelen het  
Mogelijk, dat we onze doelen bereiken. We zijn transparant over onze bestedingen en  
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verantwoorden onze uitgaven aan onze leden.  
(CvK)  
 
Rentmeesterschap over onze gebouwen  
Wij bezitten, onderhouden en bezitten drie panden: het kerkgebouw, het kerkelijk  
centrum ‘de Herberg’ en de pastorie. Ons kerkgebouw is een rijksmonument en  
daarmee een kostbaar bezit. Wij willen het gebouw in goede staat houden, en waar 
nodig restaureren, zodat het bewaard blijft en zodoende gebruikt kan worden voor 
toekomstige generaties. Gezien de beperkte financiële middelen zullen we  
prioriteit leggen bij het onderhoud van ons kerkgebouw. We ontwikkelen een lange  
termijn visie op onze gebouwen.  
(CvK)  
 
 


