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Veelkleurig  

De protestantse gemeente in Best, Oirschot en de Beerzen is een pluriforme en 

veelkleurige geloofsgemeenschap. We proberen het verhaal van God en de mensen te 

lezen, te begrijpen en te verbinden met de werkelijkheid in onze leefomgeving en in de 

wereld. We zijn actief, nieuwsgierig, zoekend en soms ook kritisch met elkaar onderweg. 

 

Onze leden hebben verschillende kerkelijke achtergronden, maar die herkomst speelt 

eigenlijk vrijwel geen rol meer. Natuurlijk lopen onze opvattingen en onze beleving soms 

uiteen. Toch vormen we – met vallen en opstaan – een gemeenschap van mensen die 

elkaar vasthouden en met elkaar meeleven.  

 

 
 

Wij bieden ruimte aan ‘gelovigen’, ‘anders gelovigen’ en ‘niet-gelovigen’. We zoeken 

samen naar zingeving, delen onze inspiratie en proberen elkaars kijk op het leven te 

leren kennen.  
 

(zie bijlage A voor onze visie en missie) 

 

 

Blik naar buiten 

Onze gemeenschap richt de blik zoveel mogelijk naar buiten. We werken samen met de 

in 2012 opgerichte geloofsgemeenschap Antonius in Beweging. Hun ontmoetingsruimte 

Het Kompas is ook in ons kerkgebouw in Best gevestigd. We hebben met hen meerdere 

keren per jaar een gemeenschappelijke viering. 
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In Best en Oirschot hebben we ook contact en vieringen met de rooms-katholieke 

parochie St. Odulphus van Brabant en met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. We 

nemen daarnaast deel in: 

 

• de plaatselijke Raad van Kerken; 

• de Stuurgroep Kerk en Samenleving in Best; 

• Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje (opvang dak- en thuislozen) in Eindhoven. 

 

In de regio is er overleg met andere PKN-kerken en met een interculturele 

geloofsgemeenschap in Eindhoven, CrossPoint Kingdom Impact, die wellicht tot een 

internationale PKN-pioniersplek kan uitgroeien. 

  

Via vrijwilligers en de diaconie lopen er vanuit onze kerk lijntjes naar maatschappelijke 

organisaties en initiatieven, zoals Bijna Thuis Huizen, Voedselbank en Vrijwillige 

Thuiszorg. Enkele gemeenteleden zijn actief in opvang en begeleiding van asielzoekers. 

Regelmatig worden in onze diensten vluchtelingen gedoopt, veelal Iraniërs of Afghanen. 

Onze vorige predikant heeft met leden van onze gemeente en van Antonius in Beweging 

ook een aandeel gehad in het verzorgen van de diensten tijdens het kerkasiel voor de 

Armeense familie Tamrazyan in Den Haag. 

 

Activiteiten 

Ook bij ons loopt het aantal gemeenteleden langzaam terug en is sprake van een zekere 

vergrijzing.                                                              (zie bijlage B: leeftijdsopbouw en ledental) 

 

Toch vormen we met elkaar een energieke gemeenschap. Er is in en rond onze gemeente 

heel wat te doen en mee te beleven, dankzij de inzet van veel actieve gemeenteleden: 

 

• De wekelijkse kerkdiensten vormen het zichtbare centrum van onze gemeente; 

het aantal bezoekers varieert van 70 tot 150 mensen. De lezingen worden gedaan 

door lectoren. Meestal is er kindernevendienst: het aantal kinderen is de laatste 

jaren wel afgenomen en varieert van 3 tot 10. Regelmatig verzorgen 

gemeenteleden liturgische bloemschikkingen.  

 

 
                                                                           Palmpasen 2019 

 

 
• Er is elke dinsdagavond een leerhuis waarin gemiddeld zo’n 8 tot 14 mensen het 

bijbelgedeelte bespreken dat de komende zondag in de dienst aan de orde komt. 

Naast dit wekelijkse leerhuis zijn er elk jaar diverse thema- en gesprekavonden 

(vaak in serieverband) rond een jaarthema. Ook zijn er jaarlijks 4 filmavonden. 
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• Op dinsdagavond oefent de cantorij (20 zangers en zangeressen) in de kerk; 

meestal wordt elke maand een keer meegewerkt aan een kerkdienst. 
 

• Aan de bezoekkring ‘In het oog, in het hart’ doen zo’n 75 gemeenteleden mee: 

per twee maanden worden deelnemers aan elkaar gekoppeld en gaan ze 

vervolgens bij elkaar op bezoek; daarnaast zijn er nog gemeenteleden actief als 

bezoeker van o.a. nieuw ingekomen, zieken en ouderen.   
 

• Sinds een jaar is er elke derde donderdag van de maand een gezamenlijke 

maaltijd in de kerk (Samen aan Tafel); er eten tussen de 35 en 45 mensen 

mee, zowel gemeenteleden als niet-gemeenteleden. De eerste donderdagmiddag 

van de maand is er in Best ‘open kerk’ voor ontmoeting en een luisterend oor. 
 

• De seniorengespreksgroep komt één keer per maand op donderdagochtend 

bijeen. Zo’n 15 gemeenteleden van 60 jaar en ouder praten over thema’s die 

raakvlakken hebben met bijbelverhalen en levensvragen. 
 

• Voor de ouderen (72+) en alleenstaanden is er elk jaar een 

kerstviering/kerstdiner en een zomerlunch (vlak voor de zomervakantie), 

waaraan tussen de 50 en 80 mensen deelnemen. Het kerstdiner wordt bereid door 

onze eigen kerkkoks. 
 

 

 
                                                                                        Zomerlunch 2018 

  

 

 

• Het werk voor de jeugd krijgt één keer per maand vorm in het programma van de 

JeugdBOBBIES en de JeugdBOB met diverse activiteiten en projecten op de 

zondag. Hieraan nemen de laatste jaren zo’n 15-20 jongeren deel. Het 

programma is zodanig opgebouwd dat de oudere en jongere kinderen met elkaar 

eten. Ook is er elk jaar een jeugdkamp. Dit wordt deels bekostigd door 

activiteiten die de jongeren zelf organiseren in de loop van het jaar (o.a.  
oliebollenactie en sponsordiner).  
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                                                Jeugdkamp 2019 

 

 

• Vier keer per jaar is er in Best een Taizéviering, voorbereid en uitgevoerd door 

vrijwilligers uit verscheidene kerken.  
 

• Nieuwe vormen van spiritualiteit krijgen eveneens een plek in onze gemeenschap. 

Zo is er de laatste jaren met regelmaat een spiritueel café geweest in onze kerk 

in Best.  
 

• Vier keer per jaar neemt een groep gemeenteleden deel aan wandelingen door 

de fraaie natuur die ons omringt om – deels in stilte - te genieten van ‘Gods eigen 

prentenboek’.  

 
                    Zomerwandeling 2019 

 

 

• Ook voor mensen die graag letterlijk de handen uit de mouwen steken is er wat te 

doen. Onze kerk is initiatiefnemer van een oud papieractie in Best waaraan nog 

twee katholieke gemeenschappen meewerken. Elke maand wordt het oud papier 

door een 30-tal vrijwilligers huis aan huis opgehaald. De actie loopt al meer dan 

50 jaar en heeft aanzienlijke bedragen opgeleverd. 
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• Zo’n 80 vrijwilligers helpen mee met de jaarlijkse rommelmarkt in september; 

de opbrengst daarvan is bestemd voor goede doelen buiten de kerk. 
 

 
                         Rommelmarkt 2017 

 

• De in- en externe communicatie houden we gaande via de website 

(www.pknbob.nl), het maandelijkse kerkblad, een wekelijkse e-mailnieuwsbrief, 

een Facebook-pagina en de kerkenpagina in het weekblad Groeiend Best. 
 

Deze opsomming is niet helemaal volledig, maar dekt wel zo’n 80 tot 90% van het totaal.  

 

Gebouwen 

De meeste diensten en activiteiten vinden plaats in onze moderne kerk in Best, gebouwd 

in 1957 en uitgebreid en verbouwd in 1993. Deze kerk bestaat naast de kerkzaal - met 

een elektronisch Johannusorgel en een vleugel - uit enkele multifunctionele ruimten. 

Blikvanger in de kerkzaal zijn de kleurrijke glas-in-loodramen (De Regenboog).  In 

Oirschot beschikt onze gemeente over een van de oudste kerkgebouwen van Brabant: 

het intieme Mariakerkje, ook wel Boterkerkje genoemd, daterend uit het begin van de 

twaalfde eeuw. In deze kerk is nog een fraai klein pijporgel uit 1750. In Oirschot houden 

we vooral in de vakantieperiodes onze diensten. We zoeken voor dit kerkje een bredere 

cultureel-maatschappelijke invulling; hiertoe wordt een stichting opgericht waarin ook 

vertegenwoordigers uit de Oirschotse samenleving deelnemen. 

In 2018 is het besluit genomen de pastorie naast de kerk in Best te verkopen. De 

opbrengst hiervan is bestemd voor uitgaven die noodzakelijk zijn om de ‘Kerk van de 

Toekomst’ verder gestalte geven. 

 

 
                                                                                                  Kerk Best 

http://www.pknbob.nl/
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                                                                     Kerk Oirschot 

 

 

 

Organisatie 

Geen activiteiten zonder enige vorm van organisatie uiteraard. In 2010 is gekozen voor 

een organisatiestructuur met: 

 

• Betrekkelijk autonome ambtsgroepen, waarin zowel ambtsdragers als niet-

ambtsdragers meedoen; 

• Een ‘kleine’ kerkenraad (circa negen leden) die de voorwaarden schept voor het 

goed functioneren van de hele gemeente; 

• Een gemeenteberaad (twee keer per jaar), waar alle gemeenteleden van 

gedachten kunnen wisselen over ontwikkelingen en plannen. Hier vindt ook de 

formele besluitvorming plaats over begroting en jaarrekening. 

  
(zie bijlage C voor een opsomming van de ambtsgroepen) 

 

Werkgroep Toekomst Kerk 

 

Eind 2015 is in opdracht van de kerkenraad een werkgroep aan de slag gegaan met het 

bestuderen van diverse toekomstscenario’s. Op basis van dit advies heeft de gemeente 

gekozen voor ontwikkeling van onze kerk in de richting van de ‘Kerk als Herberg’, dus: 

een gastvrije gemeente. De activiteit ‘Samen aan Tafel’ (maandelijkse gezamenlijke 

maaltijd) is een van de activiteiten waarmee we dit vorm geven. Tevens zijn pogingen 

gestart om de ‘middengeneratie’ actiever bij onze ‘Herberg’ te betrekken. Dit gebeurt tot 

nu toe via gespreksvoering: wat is voor hen belangrijk, welke activiteiten spreken aan?  

Ook samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen is in het kader van de 

toekomstdiscussie bekeken. In de eindrapportage heeft de werkgroep geadviseerd in 

eerste instantie te kiezen voor lokale samenwerking (dus in Best en Oirschot), maar 

daarnaast wel open te staan voor andere vormen van samenwerking, bijvoorbeeld met 

PKN-gemeenten in omliggende plaatsen.  
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Bijlage A Missie en visie 

 

De Protestantse Gemeente te Best, Oirschot en de Beerzen: 

 

• wil een open geloofsgemeenschap zijn waarin gelovigen zich laten inspireren door de 

woorden van het Evangelie, zoals die tot uitdrukking worden gebracht in de verhalen 

uit het Oude en Nieuwe Testament. Verhalen die worden opgevat als een 

verzameling zeer verschillende geloofsgetuigenissen en waarbinnen – als 

consequentie daarvan – ruimte is voor een veelheid aan geloofsuitingen; 

• komt wekelijks samen om het bevrijdende verhaal van God met de mensen te 

gedenken en te vieren, als een weg die mensen ook vandaag bevrijden mag en doet 

opstaan tot leven. Ervaart verkondiging daarbij niet als iets dat opgelegd wordt, 

maar als iets dat mensen ondersteunt in hun zoektocht. Is daarbij telkens weer op 

zoek naar vormen van geloofsbeleving en liturgie die voor jong en oud verstaanbaar 

zijn en herkenning oproepen (vieren); 

• wil een gemeenschap zijn waar mensen in het spoor van Jezus de Goede Herder 

omzien naar elkaar, een naam hebben en gekend worden, samen vreugde en zorgen 

delen, een luisterend oor en meeleven ontvangen en zich zo gedragen weten. Vindt 

het daarbij essentieel dat ook jongeren in de gemeenschap een plekje vinden waar 

zij zich met hun vragen en hun twijfels gekend weten en zich thuis voelen. Wil 

laagdrempelig zijn voor al haar leden, vrienden van de gemeenschap en zij die nieuw 

binnen komen (gemeenschap); 

• wil een gemeenschap zijn waarin mensen in een open communicatie naar elkaar 

luisterend, op zoek zijn naar Gods bedoeling met deze wereld. Wil daarbij haar 

gemeenteleden toerusten en helpen om zich bewust te worden van wat het betekent 

om zelf en samen met anderen te geloven (leren); 

• wil een gemeenschap zijn die dienend in de wereld staat, samenwerkend met 

anderen, derhalve naar buiten gericht is en omziet naar diegenen die hulp nodig 

hebben. Voert daarbij een actief beleid en biedt daadwerkelijk hulp (dienen). Zoekt 

in dit alles een weg tussen traditie en vernieuwing. Dat wil zeggen: zij verliest niet 

uit het oog wat de kerk haar vandaag nog te zeggen heeft, maar zij heeft eveneens 

een open oog voor nieuwe en andere vormen van geloven. 
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Bijlage B Leeftijdsopbouw en ledental protestantse gemeente Best, Oirschot 

en de Beerzen 

 

  



10 

 

Bijlage C De ambtsgroepen 

 

Ambtsgroep Pastoraat 

Pastoraat heeft voor ons alles te maken met omzien naar elkaar. Dat wil zeggen: omzien 

naar de mens in zijn of haar persoonlijke omstandigheden, een luisterend oor hebben 

voor het levensverhaal van de ander en daar waar mogelijk, samen tasten en zoeken 

naar zingeving. Daarom vinden wij het pastorale bezoek heel belangrijk. Immers: in het 

luisteren naar de ander, in het betrokken zijn op elkaars levensverhalen, in het zorg 

hebben voor elkaar, ligt het hart van onze gemeenschap. 

 

Ambtsgroep Diaconaat 

We zien het als onze verantwoordelijkheid om de gemeente nog meer te betrekken bij de 

samenleving en de daar levende problemen (armoede en eenzaamheid). Dit betreft zowel 

samenlevingsvraagstukken hier ter plaatse als in ons land en wereldwijd (binnenlands 

diaconaat, zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking). We streven ernaar 

om waar dat enigszins mogelijk is, de werkzaamheden samen met andere 

kerkgemeenten ter hand te nemen. 

 

Ambtsgroep Eredienst 

De ambtsgroep stelt zich ten doel de bezinning over de inhoud en de vormgeving van de 

eredienst bij gemeenteleden te stimuleren. Zij adviseert de kerkenraad om op een 

zodanige wijze de liturgie te vieren in de samenkomst van de gemeente, dat deze 

aansluit bij de hedendaagse geloofsbeleving zonder daarbij de eeuwenoude traditie van 

de kerk uit het oog te verliezen. 

 

Ambtsgroep Jeugd 

Voor deze ambtsgroep is geloofsopvoeding een stapsgewijze inwijding in de praktijk en 

inhoud van de christelijke geloofstraditie. Vieren, dienen, leren en ontmoeten zijn daarbij 

de kernwoorden. Qua vormgeving kijken we daarbij naar: 

– wat valt er te zien 

– wat valt er te doen 

– wat heb ik in te brengen 

– wat valt er te lachen.  

We geven op een ontspannen wijze vorm aan en stimuleren de betrokkenheid van de 

jeugd m.b.t. geloof en kerk (veilige haven bieden/warm bad). 

 

Ambtsgroep Vorming en toerusting 

De ambtsgroep is opgericht om het ‘leren’ in de gemeente te bevorderen. Het gaat om 

praktisch leren: niet het leren-om-te-weten, maar leren-om-te-doen. Samen woorden 

wikken en wegen tot je ontdekt wat ze actueel te zeggen hebben. Samen de vraag 

stellen voor welke keuzes je staat in de wereld waarin je leeft. Jaarlijks komt een boekje 

uit met het aanbod aan gesprekskringen, cursussen en leerhuizen. 

 

Ambtsgroep Beheer 

De taak van het College van Kerkrentmeesters is het verzorgen van de materiële zaken 

om de kerkelijke gemeente optimaal te laten functioneren. Hieronder vallen o.a. het 

gevraagd en ongevraagd geven van adviezen op deze gebieden aan de ambtsgroepen, de 

werving van de jaarlijkse kerkelijke vrijwillige bijdragen (Actie Kerkbalans), het beheer 

van gebouwen en inventaris (kerkgebouw te Best, Mariakerkje te Oirschot en de 

protestantse begraafplaats te Oirschot). De ambtsgroep heeft met name een faciliterende 

rol. 


