Profielschets Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken

Wie zijn wij?
De Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken (PG Tilburg) kenmerkt zich als een
pluriforme gemeente. In ons beleidsplan 2016-2020 is gekozen voor het thema ‘ontmoeten,
inspireren en verbinden’ als kernachtige samenvatting van onze visie: Als christenen willen
we graag God, de ander en onszelf ontmoeten en willen we telkens opnieuw onze
geloofsinspiratie verbinden met onze dagelijkse wereld en werkelijkheid.
Hierbij streven we er als gemeente naar om:
1. ruimte te maken voor de ontmoeting met God en de Heer Jezus Christus;
2. ruimte te maken voor de ontmoeting met anderen;
3. een open en veelkleurige gemeente te zijn waar iedereen welkom is, ongeacht seksuele
geaardheid of gender;
4. zichtbaar te zijn in de samenleving;
5. een warm, veilig thuis te zijn waarin respectvol wordt omgezien naar elkaar;
6. een oefenplaats te zijn voor jongeren.
Wij zijn een gemeente waar veel leden als vrijwilliger actief betrokken zijn; we kennen
gevarieerde erediensten waaraan veel leden meewerken; oecumenische samenwerking; een
actieve kindernevendienst. Maar er is ook sprake van vergrijzing, te weinig alsook te weinig
betrokken jongeren en behoefte aan meer en betere communicatie, zowel intern als extern.
Oftewel een gemeente met enerzijds een sterk fundament en anderzijds een gemeente die staat
voor de uitdagingen van de kerk in de hedendaagse samenleving.
Na het vertrek van één van onze predikanten in januari 2019 hebben wij met elkaar een beeld
gevormd van hoe wij kerk kunnen en willen zijn in 2030. Er is een werkgroep gevormd en er
zijn huiskamerbijeenkomsten gehouden rondom de vragen hoe de Protestantse Gemeente te
Tilburg e.o. kerk wil zijn in 2030, welke stappen we daarvoor moeten zetten en welke
professional ons daarbij kan ondersteunen. Hieruit kwam naar voren dat wij als gemeente de
vreugde en de gezamenlijkheid die wij vinden in ons geloof willen delen met meer mensen.
Daarbij willen wij het onderscheid tussen “binnen” en “buiten” los laten. De verschillende
groepen en activiteiten horen op allerlei manieren bij onze gemeente en zijn allemaal evenveel
“kerk”. Wij willen een gemeente zijn die een blijmoedig geloof zichtbaar maakt in activiteiten,
en God ter sprake brengt onder elkaar en iedereen die op zoek is naar verdieping en openstaat
voor een betekenisvolle relatie met Jezus Christus’. Hierbij past een professional die
gemeenteleden toerust om open en vreugdevol in het (geloofs-)leven te staan en die kansen
ziet om als kerk meer verbonden te raken met de maatschappij/ omgeving. Onze huidige
predikant (0,33 FTE) heeft besloten om zijn positie in Tilburg ter beschikking te stellen met het
oog op het kunnen beroepen van een predikant met een zo groot mogelijke aanstelling.
Uiterlijk op het moment dat een nieuwe predikant een beroep heeft aangenomen, zal hij om
losmaking vragen.

Een aantal gegevens van de Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
De PG Tilburg is geografisch gesitueerd in de stad Tilburg, de gemeente Goirle en de kern
Loon op Zand van de gemeente Loon op Zand. De PG Tilburg telt per 1 september 2019 circa
3000 leden, waarvan circa 2300 actief geregistreerd zijn. Het aantal pastorale eenheden
bedraagt circa 2000.

Kerkgebouw: de Opstandingskerk

Sinds 2010 beschikt de PG Tilburg over één kerkgebouw, de Opstandingskerk aan de Prof.
Cobbenhagenlaan. In 2012-2013 is de kerk gerenoveerd met als resultaat een modern
kerkgebouw dat geschikt is voor de zondagse erediensten én voor inspiratiemomenten door
de week heen. De kernbegrippen van ons geloof leren, vieren en dienen kunnen vorm krijgen in
en vanuit het kerkgebouw. In ons kerkgebouw vinden ook de erediensten plaats van Ekklesia
Tilburg en van de Pinkstergemeente Tilburg. Daarnaast wordt er nog een ruimte gebruikt
door de stichting De Luisterlijn.

Eredienst
Karakteristieken van onze erediensten zijn:
•
•
•
•
•
•

•

Voor de zondagse erediensten kent onze gemeente een vaste liturgie, die staat in de
brede oecumenische traditie.
Voor de Bijbellezingen volgen we in de regel het oecumenische leesrooster De Eerste
Dag en maken we meestal gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV).
Onze liederen zingen we uit het Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk.
De ambtsdragers verzorgen de schriftlezingen, er is een voorbedenboek waarin de
mensen gebedsintenties kunnen opschrijven.
De cantorij werkt maandelijks mee aan de dienst; een enkele keer is er een ander koor.
Er is aandacht voor kinderen in de dienst in de vorm van een lied en een
kinderverhaal, dat wordt verteld door de leiding van de kindernevendienst. De KND
(4 tot 12 jarigen) wordt gecombineerd met de Brug + (Tieners) en volgt Bijbel basics.
Tijdens Advent en in de 40 dagen-tijd wordt door de leiding van de KND een project
voorbereid en uitgevoerd.
We experimenteren met Kind & Jongerenvieringen, waarin de beleving van kinderen
en jongeren en hun muziek en media centraal staan.

•

De begeleiding van de gemeentezang wordt verzorgd door organisten en door een
blazerstrio van gemeenteleden

Bijzondere diensten zijn o.a. ZWO-diensten, oogstdienst en de Gedachtenisdienst aan het
eind van het kerkelijk jaar.

Pastoraat
Om een goed beeld te krijgen van de inhoud en de opzet van het pastoraat in onze gemeente
verwijzen we opnieuw graag naar het beleidsplan.
Het bezoekwerk wordt gedaan door vrijwilligers en de predikant. Wij verstaan onder
pastoraat: aandacht geven aan mensen. Dat kan gebeuren door middel van kaarten, een
bloemetje of door op bezoek te gaan.
Het gebied van Tilburg en omstreken is verdeeld in vier secties.
•
•
•
•

Sectie Midden-Zuid
Sectie Binnenstad-Noord, Noord, Udenhout, Berkel-Enschot en Loon op Zand
Sectie Nieuw-West, de Reeshof
Sectie Goirle en Riel

Deze secties hebben in het algemeen een wijkteam met medewerkers voor het bezoekwerk.
Er zijn ook gemeente-brede pastorale activiteiten zoals, verschillende gespreksgroepen voor
jongvolwassenen. Elke woensdagochtend is er samen koffie drinken in de Opstandingskerk.
De Taakgroep Pastoraat organiseert sinds kort elke 2e zaterdag van de maand een activiteit,
zoals een winterbarbecue en een sjoelmiddag.

Catechese en jeugdwerk.
De PG Tilburg heeft veel zorg voor de begeleiding van kinderen en jongeren. In 2010 is er een
jeugdraad geïnstalleerd, inmiddels vervangen door de Taakgroep Jeugd. Naast de aandacht
voor de jeugd in de dienst en de Kind en Jongerenvieringen, is er maandelijks een catechese
bijeenkomst ‘Wat maak je menu?’, waar we samen koken, eten, praten en spelen.

Communicatie
Zoals in het beleidsplan naar voren komt, is de communicatie één van de speerpunten in ons
beleid. Als gemeente willen we meer eigentijdse middelen inzetten, waarbij de website
(www.pkn-tilburg.nl) en de wekelijkse nieuwsbrief de belangrijkste media zijn. Ook zijn we
actief op Facebook. We verwachten van de te beroepen predikant dat deze zich actief met
verschillende vormen van communicatie zal bezighouden.

Organisatie en beleid
De PG Tilburg beschikt over een beleidsplan 2016-2020 en een Plaatselijke Regeling.
De kerkenraad heeft er voor gekozen om vanaf 2019 te gaan werken met een kleine
kerkenraad (kernteam, vergadert maandelijks) en een grote kerkenraad (vergadert minimaal
4x per jaar). Daarnaast kent de PG Tilburg verschillende taakgroepen:

•
•
•
•
•
•
•

Taakgroep Beheer (college van kerkrentmeesters)
Taakgroep Diaconie (college van diakenen)
Taakgroep Pastoraat
Taakgroep Jeugd
Taakgroep Eredienst
Taakgroep Oecumene
Taakgroep Missionaire Activiteiten

De kleine kerkenraad (kernteam) wordt gevormd door vertegenwoordigers van de
taakgroepen. Het kernteam draagt zorg voor de gemeente, ondersteunt en faciliteert de
taakgroepen, delegeert en draagt zorg/ziet toe op goede onderlinge communicatie. De
taakgroepen vullen hun taken zelfstandig in en bepalen zelfstandig hun beleid. Zij worden
vertegenwoordigd in het kernteam door een ambtsdrager of bij gebreke daarvan door de
voorzitter/lid van de taakgroep.
Elim vormt een zelfstandige 'Protestantse Vereniging op (Hervormd-) Gereformeerde
grondslag' en is tevens een plaatselijke afdeling van de Gereformeerde Bond. De vereniging
Elim heeft een eigen gebouw en eigen mentor/bijstand in het pastoraat die primair het
pastoraat van de gemeenteleden van Elim verzorgt.

Samenwerkingen
De kerkenraad hecht groot belang aan regionale contacten met de buurgemeenten Oisterwijk
en Hilvarenbeek. Uit deze contacten is een nieuwe samenwerkingsvorm (SAGE :
SAmenwerkende GEmeenten) ontstaan. Daarnaast zijn er samenwerkingen met meerdere
gemeenschappen in onze omgeving. We houden gezamenlijke vieringen met Ekklesia en zijn
er contacten en samenwerkingen met onder meer: de Ontmoetingskerk - Gereformeerde kerk
(vrijgemaakt) Tilburg en met de GKIN (Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk) en de
parochies Heikant-Quirijnstok (Mariakerk) in Tilburg en De Goede Herder -St Jan in Goirle.

Korte beschrijving van de burgerlijke gemeente Tilburg
Tilburg is een stad die op 1 januari 2019 217.259 inwoners telde en is in 2019 uitgeroepen tot
beste overheidsorganisatie van het jaar. De gemeente Tilburg “werkt samen met inwoners,
ondernemers en partners aan een stad waar mensen gezond en gelukkig kunnen zijn”. Er zijn
legio mogelijkheden om te studeren, uit te gaan en te winkelen. Tilburg is een veelzijdige
stad’. Zie ook: www.tilburg.nl
Tilburg is een stad die steeds verandert, groeit en vernieuwt. Tilburg kent een goed
economisch klimaat waardoor buitenlandse bedrijven in toenemende mate hun keuze op
Tilburg laten vallen als het gaat om nieuwe vestigingen. Uiteraard zijn alle voorzieningen
aanwezig.
Tilburg is volop in beweging. Recentelijk zijn de Piushaven en de Spoorzone her-ontwikkeld
tot bruisend stadsdelen waar wonen, werken en recreëren gecombineerd worden, met als
hoogtepunt de LocHal Bibliotheek (mooiste gebouw van Nederland). In het centrum van
Tilburg is eind 2019 het Spoorpark geopend, met 10 hectare het grootste burgerinitiatief van
Nederland. Tilburg kent een bruisend studenten- en uitgaansleven en een rijk kunst- en
cultuurklimaat. Bekend zijn de Tilburgse kermis, museum de Pont, Textielmuseum en de

Tilburg Ten Miles. Binnen Tilburg is er veel ruimte voor groen in de vele parken die de stad
kent. In de naaste omgeving van Tilburg zijn veel natuurgebieden de Loonse en Drunense
Duinen, de Oisterwijkse bossen en vennen en de Regte Hei tussen Goirle en Riel. En niet te
vergeten: de Efteling en de Beekse Bergen.
Voor een impressie van onze stad kijk ook eens op:
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=OoPOhjectmE
https://www.youtube.com/watch?v=_UxqRbbpQQc

