ACTIVITEITENPROGRAMMA 2021-2022

1. Hoe gaan de voormalige ambtsgroepen en de kerkenTaken “dichtbij” zijn:
raad verder tot aan en na de fusie?
● Meewerken aan de wekelijkse kerkdienst (o.a.
door informatie te geven over de projecten waarvoor
gecollecteerd wordt) en bij het Avondmaal.
a. Pastoraat
● Mede organiseren van diaconale kerkdiensten.
● Financiële ondersteuning aan gemeenteleden en anderen
Onze pastoraatsgroep gaat door op de wijze die we
in het gebied van de vierplek.
gewend zijn. De pastoraatsgroepen van onze vierplek en
● Aandacht voor nieuwe vragen en noden die ontstaan door
van de Johanneskerk wisselen ervaringen uit om van elkaar
de veranderingen in de zorg.
te leren. Bij beide vierplekken is sprake van vergrijzing en
een grotere behoefte aan pastorale ondersteuning, terwijl
Verder zijn er taken in de regio en taken wereldwijd
het aantal pastorale medewerkers terugloopt. Het is fijn
dat beide groepen kunnen profiteren van een verbreding
Bij taken in de regio wordt zo veel mogelijk samengewerkt
van de professionele ondersteuning door predikanten en
met anderen, zoals met de parochie Heilige Oda in het IDO
kerkelijk werker.
(Interkerkelijk Diaconaal Overleg). Zo is er participatie in
Clip (Cliëntenparticipatie) en wordt de kerstpakkettenactie
mede georganiseerd. Er is deelname aan de Adviesraad
“Omzien naar elkaar” is niet alleen het bezoeken van
mensen, maar wordt ook gerealiseerd door allerlei
Sociaal Domein en contact met voedselbanken, Hulpgroep
georganiseerde activiteiten en de vele informele contacten
Ommekaar, Vluchtelingenwerk, enz.
tussen gemeenteleden en vrienden van de gemeente.
Verdere taken in de regio en in Eindhoven worden gedaan
Om enkele activiteiten te noemen: gespreksgroepen,
koffieochtenden/middagen, maaltijden voor
vanuit de wijkdiaconie en de stedelijke diaconie. We
alleengaanden, zingen in de cantorij. Deze activiteiten
denken hierbij onder meer aan financiële ondersteuning
zijn voor iedereen toegankelijk, ook niet leden zijn van
van Vluchtelingen in de Knel en aan de financiële steun en
levering van menskracht aan het Diaconaal Inloophuis ’t
harte welkom.
Hemeltje.
Een kerngroep van kerkelijk werker en drie coördinatoren
Taken wereldwijd zullen samen opgepakt worden door
vormt het bestuur van de pastoraatsgroep van onze
de ZWO-groepen van de beide vierplekken en zo nodig
vierplek. U kunt altijd contact opnemen met iemand
uitgewerkt voor de eigen vierplek.
van de kerngroep of met een van de wijkhoofden. In de
Wegwijzer die de Johanneskerk jaarlijks uitgeeft zijn
c. Eredienst
in de uitgave van 2021 – 2022 ook de namen van alle
medewerkers van onze vierplek opgenomen.
De groep Eredienst van OSB blijft bestaan als kleine
b. Diaconie
werkgroep die verantwoordelijk is voor de organisatie
van de eredienst van de vierplek. Het vinden van
predikanten en kerkelijk werkers die kunnen voorgaan
Tot aan de fusie is de diaconie nog een zelfstandige groep,
en van organisten en pianisten. Daarbij hoort ook de
die wel al nauw gaat samenwerken met de diaconie van
de Johanneskerk. Na de fusie maken de diakenen van de
vrijwilligers inplannen die de diensten mede mogelijk
maken: ouderlingen van dienst, diakenen, verzorging van
vierplek OSB (Sint-Oedenrode, Son en Breugel) deel uit van
de bloemen, koffiedrinken, technische ondersteuning.
de diaconie van de wijk Noord van de PGE (Protestantse
Gemeente Eindhoven). De wijk Noord bestaat zoals u hebt
begrepen uit twee vierplekken, de Johanneskerk en de
Er zal samengewerkt worden met het Vieringenberaad
van de Johanneskerk als het gaat om de vormgeving van
kerk van OSB. De diakenen van OSB zijn behalve lid van
de liturgie en de advisering hierover aan de kerkenraad.
de wijkdiaconie ook lid van de stedelijke diaconie (het
College van Diakenen). Tevens wordt het diaconale werk in
Ook de samenwerking tussen de vierplekken, het
OSB voortgezet.
samen organiseren van diensten maakt deel uit van het
gezamenlijke werk.
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d.

Beheer

De ambtsgroep Beheer, in het kerkelijk jargon het
College van kerkrentmeesters, gaat door als werkgroep
voor het beheer van de vierplek OSB. De werkgroep
heeft een vertegenwoordiger in het wijkcollege van
kerkrentmeesters en in het stedelijk college van
kerkrentmeesters als daar financiële zaken van de vierplek
OSB aan de orde zijn.
e.

Vorming en toerusting

We volgen al enkele jaren het programma van Eindhoven.
Dat doen we dit jaar ook. Daarnaast bekijken we of er in
dit seizoen weer voorstellingen uitgevoerd kunnen worden
van Kirsten Benschop en van Kees Posthumus.
f.

Jeugd

Het samengaan met de Johannesgemeente biedt
perspectief voor ouders en kinderen in onze kerk. Er is
een jeugdraad waarin iedere groep vertegenwoordigd
is die iets met jeugdwerk te maken heeft. Zo is er
iedere zondag in de Johanneskerk een kinderdienst voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar en door het jaar heen zijn er
speciale activiteiten. Er is een kinderoppasdienst (0 – 4
jaar), er is kindercatechese, er is catechese voor 18+
en er zijn bijeenkomsten voor mensen in de leeftijd van
18 tot maximaal 30 jaar. De laatste activiteiten worden
georganiseerd onder de naam Rafaël.
Meer informatie is te vinden in de Wegwijzer van de
Johannesgemeente.
g.

Kerkenraad

Vanaf het moment dat de fusie heeft plaatsgevonden
hebben we geen eigen kerkenraad meer. Onze vierplek valt
onder de verantwoordelijkheid van de Johannesgemeente
en twee leden van onze gemeenschap maken dan deel
uit van deze kerkenraad, die dan ook onze kerkenraad
is. Er wordt een commissie met de naam “vierplekteam”
gevormd vanuit de kerkenraad die verantwoordelijk
wordt voor het dagelijks reilen en zeilen van de vierplek
OSB. De voorzitter van deze commissie en een van de
diakenen uit OSB zijn lid van de kerkenraad. De genoemde
commissie, het vierplekteam, bestaat uit 5 personen: de
twee leden van de wijkkerkenraad, de pastorale ouderling,
de kerkelijk werker en een ouderling kerkrentmeester uit
OSB.
2.

Hoe wordt de verhouding van de vierplek OSB met de
wijkgemeente Noord - Johanneskerk en de Protestantse
gemeente Eindhoven?

Onze kerkelijke gemeente Sint-Oedenrode, Son en Breugel
wordt onderdeel van de PGE (Protestantse Gemeente
Eindhoven) en houdt op te bestaan als zelfstandige
gemeente. De PGE wordt verantwoordelijk voor de
adressen die deel uitmaakten van de PG OSB. Zoals gezegd
wordt deze verantwoordelijkheid grotendeels ingevuld
door de kerkenraad van de Johannesgemeente waarin wij
ook vertegenwoordigd zijn. Via deze vertegenwoordiging
zijn we betrokken bij de besluitvorming zoals dat
hierboven per groep is toegelicht. In de praktijk zullen we
met de mensen uit OSB de vierplek draaiend houden.
In de organisatie van de PGE is er ook een overkoepelende
kerkenraad (de AK, Algemene Kerkenraad) die bestaat
uit enkele leden van iedere wijkkerkenraad, met een
speciaal benoemde voorzitter en scriba. Daarnaast zijn
er overkoepelende organen voor beheer (College van
Kerkrentmeesters) en diaconie (College van Diakenen). Er
is voor gezorgd dat leden van onze vierplek wanneer nodig
bij deze drie organen worden betrokken.
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We gaan ervan uit dat onze vierplek ongeveer 10 jaar
blijft bestaan. Dat kan korter of langer worden, hetgeen
afhankelijk is van een combinatie van factoren als
financiën, menskracht en het aantal mensen dat laat zien
dat er nog steeds een levendige gemeenschap is.
De periode van eigen vierplek wordt ook gebruikt om toe
te groeien naar één gezamenlijke vierplek in Eindhoven
Noord. Daarmee starten we meteen vanaf het begin van
de fusie. Er is al een kleine werkgroep die met het denken
hierover is begonnen.
3. Wat wordt de positie van de kerkelijk werker?
Onze kerkelijk werker Petra Zweers gaat deel
uitmaken van het pastorale team van de “nieuwe”
Johannesgemeente dat verder bestaat uit de predikanten
Bert Jan van Haarlem en Kirsten Wuijster. Hoe de
werkverdeling gaat worden is nog niet helemaal duidelijk,
in ieder geval zal het werk van Petra sterk op de vierplek
OSB gericht blijven. In 2024 zal Bert Jan van Haarlem met
emeritaat gaan waardoor een nieuwe situatie ontstaat die
de komende jaren ingevuld zal worden.
4. Informatie en communicatie.
De wekelijkse nieuwsbrief blijft tot de fusiedatum onze
eigen digitale nieuwsbrief. Daarna zal deze nieuwsbrief
ergens in het komend jaar opgenomen worden in de
wijkbrief (Kijk in de Wijk) van de Johannesgemeente
en vormt daarin een aparte rubriek. Over de wijze van
aanbieden aan de leden van onze kerk moeten we nog
nadenken.
Over Woord en Daad is op dit moment nog geen
beslissing genomen. We kunnen als onderdeel van de
Johannesgemeente ook het blad Samen ontvangen
dat een wijk overstijgend karakter heeft en daarnaast
karaktertrekken heeft van Woord en Daad. Als je Samen
wilt ontvangen moet je je daarvoor aanmelden. We zullen
daar t.z.t. nog aandacht aan schenken. Het waarschijnlijke
scenario is dat Woord en Daad na een afgesproken periode
ophoudt te bestaan en dat de specifieke informatie van de
vierplek OSB in de wijkbrief van de Johannesgemeente en
onder de wijkgemeente Noord in Samen wordt opgenomen.
Een overgangsperiode om te wennen aan wat nieuw is lijkt
voor de hand liggend.

Onze eigen website wordt onderdeel van de PKNEindhoven/Johannesgemeente (www.pkn-eindhoven.
nl) op voorwaarde dat de website makkelijk en snel
gevonden kan worden. Over de vormgeving en de inhoud
moet nagedacht worden en ook wie ons onderdeel van
de website onderhoudt en actueel houdt. Hierover is nog
geen overleg geweest, voorlopig blijft onze eigen website
nog een poosje in de lucht.
Mededelingen over kerkdiensten en avonden/
gebeurtenissen met een openbaar karakter worden
vermeld in Mooi Rooi en Mooi Son en Breugel.

ADRESSENLIJST

Om privacy redenen is de adressenlijst in de online versie verwijderd
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