
Profielschets PGO 

De PGO als geloofsgemeenschap

De PGO telt bijna 1900 leden. Daarvan is ongeveer een derde deel betrokken bij één 
of meer van de diverse kerkelijke activiteiten (kerkdiensten, ontmoetingsgroepen 
etc.). De gemeente kent een grote verscheidenheid in geloofsbeleving en 
belangstelling. 


De visie die we als PGO hebben geformuleerd in het huidige, aflopende, beleidsplan 
is:  “Pelgrimage in verbondenheid;  Zie ik jou en jij mij”. We zien elkaar als unieke 
mensen in relatie tot de Eeuwige en naar elkaar.  
Vanuit die visie werken we langs twee belangrijke lijnen aan onze 
geloofsgemeenschap. 

De eerste is een grotere betrokkenheid van de PGO bij de samenleving van 
Oegstgeest en samenwerking met maatschappelijke organisaties in het dorp.  
De tweede lijn is de inzet op meer onderlinge verbondenheid binnen de PGO.

Ons ambitie niveau is altijd hoger dan we in de praktijk aan kunnen dus er blijft altijd 
werk te doen. We zijn begonnen met opbouwwerk in nieuwe wijken, nieuwe opzet 
van pastoraat, werken aan meer diversiteit in liturgische vormen, meer gebruik 
maken van digitale mogelijkheden, exploreren van mogelijkheden voor jeugdwerk en 
jongere volwassenen. 


Bij de vorming van de PGO in 2005 is gekozen voor het model: één gemeente, twee 
kerkgebouwen en drie predikanten. De groei van het vertrouwen in de nieuwe 
manier van gemeente-zijn, de intensivering van de samenwerking van de 
predikanten in teamverband vanaf 2010 en het werken met omschreven beleid 
(beleidsplannen 2010 – 2014 en 2015 – 2020 ) heeft geleid tot een gevoel van 
vernieuwde energie en vernieuwd elan in het gemeente- zijn. Vanaf eind 2018 komen 
we op de zondagen samen in 1 kerkgebouw.  
Er is gekozen om, na het emeritaat van één van de predikanten, verder te gaan met 
twee predikantsplaatsen. 


Op dit moment zijn we in de laatste fase om te komen tot een nieuw beleidsplan met 
als titel: ‘Bezieling delen - Verder onderweg naar een geloofsgemeenschap die 
bezieling deelt’. 

Hoewel besluitvorming nog plaats moet vinden, wordt zichtbaar dat we het beleid 
van de afgelopen jaren willen voortzetten met enkele specifieke aandachtsgebieden. 

Ten eerste is dat het delen van bezieling en spiritualiteit met elkaar en de 
gemeenschap in Oegstgeest. 

Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de opbouw van het jeugd en jongerenwerk. 
Door deze groep op een eigentijdse manier te benaderen, aan te spreken en nieuwe 
tradities op te bouwen hopen we hen meer bij het gemeenteleven te betrekken. 

Onze gemeenschap kent ook veel ouderen. Velen van hen zijn al tientallen jaren lid 
van onze gemeente. Diverse leden hebben een actieve rol in onze gemeente en 
tegelijk hebben we aandacht voor de wensen die er in deze fase van het leven, zijn. 


Het kerkenwerk wordt georganiseerd in 7 taakgroepen. Er is veel aandacht voor 
liturgie en kerkmuziek, pastoraat (in transitie naar onderling en taakgericht en 
incidenteel contact-pastoraat), diaconaat en zending en programma’s op het gebied 
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van geloof, kunst en cultuur / samenleving. Met name op de laatste twee terreinen 
wordt samengewerkt met andere kerken in Oegstgeest (Raad van Kerken).


De PGO wil graag werken aan:

• Aandacht voor het elkaar (leren) kennen in de betrokkenheid bij de 
verschillende activiteiten en programma’s waarin we gemeente zijn 
(kerkdiensten worden minder als centraal knooppunt beleefd). Dit geldt in het 
bijzonder voor nieuwkomers in de PGO bij het aansluiting vinden bij de 
verschillende groepen of netwerken. Voor predikanten geldt: zij hebben hun 
‘eigen’ pastorale sectie maar hebben in kringenwerk en bestuur te maken met 
de hele gemeente en krijgen zo hun contacten over de sectiegrenzen heen. 

• Verdieping van het besef van de dynamische relatie tussen de Bijbelse 
(geloofs-) traditie en de huidige samenleving en cultuur (film, literatuur, 
wetenschap, economie, spiritualiteit en levensvragen/levensverbanden). Een 
predikant moet daarvoor ‘wat in huis hebben’ en dat op verschillende 
belevings- en denkniveaus in kunnen zetten.

• Naast een meer hoog kerkelijke traditie een actieve inzet op 
vernieuwende en creatieve mogelijkheden voor eredienst, liturgie en 
kerkmuziek op basis van betrokkenheid van mensen en hun talenten in ons 
dorp (leden en niet-leden van de PGO).

• Een groeiend besef van de veelzijdigheid van geloofsbeleving en 
‘wereldbeleving’ die gegeven is met verschillen in sociaal-maatschappelijke 
positie van gemeenteleden en het wonen in een mooi dorp midden in de 
Randstad.

• Een gerichter aanbod voor de diverse leeftijdscategorieën 
(ouderenpastoraat, sociale media, meer incidentele dan structurele 
participatie – met name bij jongeren, jonge gezinnen-). . Het gaat om de 
inhoud van het aanbod én om de manier waarop de mensen worden bereikt 
(bv. mate van gebruik van sociale media). Met name de betrokkenheid van de 
leeftijdsgroep   15-45 jarigen vraagt hierin om aandacht.

• Initiatiefrijke en brede inzet van de gemeenteleden in vrijwilligerswerk 
(kerkelijk en niet kerkelijk) op grond van (o.a. professionele) deskundigheid en 
ervaring.

• Een vitale gemeente waar men zich thuis kan voelen, waar in een open 
sfeer met zingevings- en geloofsvragen wordt omgegaan en waaraan mensen 
zich op diverse manieren kunnen verbinden (lidmaatschap, vrienden) en het 
hunne, ook financieel, willen bijdragen.


Predikantenteam

Binnen één jaar is het predikantenteam, door vertrek van 2 predikanten, één ging 
met emeritaat, de ander nam een beroep aan naar Maastricht, van drie naar één 
predikant gegaan. De huidige predikant, ds Rian Veldman (man 39 jaar) is in de 
zomer van 2018 aan onze gemeente verbonden en heeft zijn eigen plek in het geheel 
van de PGO gevonden. Zijn aandachtsgebieden zijn diversiteit in liturgie en 
kerkmuziek en kinderen, jongeren en jonge gezinnen. Vanwege al het andere werk 
dat er ook ligt (bestuur en beleid, reorganisatie van het pastoraat en het pastorale 
werk zelf) is er nu weinig speelruimte om werkelijk aandacht te geven aan de groep 
jeugd, jongeren en gezinnen.
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De PGO zoekt:


Professionals die in teamverband met elkaar en de gemeente op weg gaan om als 
geloofsgemeenschap bezieling te delen met elkaar en de samenleving. Met elkaar 
werken we aan de punten uit het komende beleidsplan. 


We zoeken professionals met hart en ziel voor:

(n.b. - de kenmerken hoeven niet allemaal bij iedere professional individueel 
aanwezig te zijn) 


• het actief leggen en onderhouden van relaties met (kerkelijke en maatschappelijke) 
organisaties in de Oegstgeester samenleving en de regio, om vanuit gedeelde 
bezieling samen te werken;


• het pionierswerk in wijken om bezieling in de samenleving te delen en mensen te 
bereiken; 


• diaconaat, zowel binnen als buiten de geloofsgemeenschap door verbindend te 
werken en mensen te kennen; 


• pastoraat, met affiniteit voor ouderen en onderling, taakgericht pastoraat.  


De kerkenraad hoort in gesprek met de gemeente graag:  
1. of en zo ja welke punten gemeenteleden willen aanvullen 
2. welke van deze punten gemeenteleden graag terug zien in een nieuwe predikant; 
3. welke aanvullende (persoons- en professionele) kenmerken gemeenteleden graag 

terug zien in een nieuwe predikant. 
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