Onze Gemeente en onze Kerk
De protestantse gemeente Stede Broec is onderdeel van de PKN en heeft 446 gemeenteleden. Als
gemeente van Jezus Christus proberen we samen te groeien in geloof, hoop en liefde. De kerkgang
en andere vormen van betrokkenheid vinden wij hierbij van belang. Daarbij is aandacht voor jong
en oud en voor verschillende culturen. We hebben oog voor elkaar en respect voor de
verscheidenheid in geloofsbeleving, herkomst of seksuele oriëntatie. We aanvaarden elkaar, zoals
we onszelf aanvaard mogen weten door God.
Binnen de gemeente is sprake van een open en oecumenische instelling en er wordt nadrukkelijk
plaats gemaakt voor bezinning op ontwikkelingen op kerkelijk en maatschappelijk gebied. Op die
manier willen wij ons oriënteren op onze plaats en rol in de samenleving waarin wij wonen en
werken, zowel in diaconaal als in sociaal-maatschappelijk opzicht.
Pastoraat
Ons pastoraal team bestaat uit kerkenraadsleden, pastoraal medewerkers, voorzitter en predikant.
Het team bezoekt gemeenteleden die in het zieken- of verpleeghuis liggen, eenzaam zijn of
problemen hebben. Bij bijzondere gebeurtenissen zorgt het team voor een bloemetje.
Voor senioren wordt vier maal per jaar een middag georganiseerd en in mei of juni een reisje. Met
50 deelnemers is de Kerstmiddag het best bezocht. Veel deelnemers aan deze bijeenkomsten
kunnen niet deelnemen aan de gewone kerkdiensten en de bijeenkomsten vervullen derhalve een
belangrijke verbindende functie.
Vrijwilligers
We prijzen ons gelukkig met de grote inzet van vele vrijwilligers. Inzet op het gebied van
kerkdienst en liturgie, maar ook op het gebied van kerk en samenleving. Zo bereidt de
liturgiecommissie samen met de predikant diensten voor, komt zij met frisse ideeën en nieuwe
input en verzorgt zij de lezingen.
De kostersgroep en schoonmaakploeg bestaan volledig uit vrijwilligers en er is een pendeldienst
naar de kerk voor gemeenteleden.
Een groep enthousiaste zangers die, onder leiding van een dirigent uit eigen gelederen de cantorij
vormt, levert op projectbasis een bijdrage aan bijzondere diensten. Voor de Coronadiensten
beschikt de gemeente over een getalenteerd duo dat de voorzang verzorgt.

Verdieping
In de activiteiten van de gemeente is veel aandacht voor verdieping. De avonden voor
geïnteresseerde gemeenteleden waarop samen met de predikant de onderwerpen van
themazondagen verder worden uitgediept, mogen hier niet onvermeld blijven.
Een bijzondere vorm van verdieping op zowel het gebied van kennis als op het gebied van de
verbinding tussen gemeenteleden waren de gemeentereizen. Deze bijzondere, door de predikant
georganiseerde reizen hadden allen een Bijbels thema. In de reis met het thema "in de voetsporen
van Mozes", werden Egypte, Jordanië en Israel bezocht. Drie andere reizen volgden de gangen van
Paulus naar Turkije, Griekenland en Rome. Een groot aantal gemeenteleden vergezelde de
predikant op deze bijzondere reizen.
De breedte van de kerk: Het Leerhuis
We willen nadrukkelijk buiten de muren van ons kerkgebouw treden en laten zien dat de kerk
midden in de samenleving staat en geworteld is in de huidige cultuur. Onze gemeente organiseert
daarom sinds 2008 gedurende het winterseizoen een viertal lezingen: de leerhuisavonden. De
onderwerpen van de Leerhuisavonden bevinden zich op het grensvlak van Religie, Cultuur,
Wetenschap en Samenleving en de keuze van de onderwerpen weerspiegelt de breedte van de
kerk.
De breedte van de kerk: Open Monumentendag
Vanaf 2015 is de gemeente actief betrokken bij de activiteiten van de landelijke Open
Monumentendag zoals die in Stede Broec op de zondag plaatsvinden. Deze gelegenheid om de
deuren van ons monumentale kerkgebouw nadrukkelijk open te stellen voor iedereen, ziet de
gemeente als een mogelijkheid om te laten zien dat een kerkgemeenschap meer is dan een
gebouw. De kerkdienst, de ontmoeting en de speciale korte vesperdienst tijdens deze dag,
benaderen het thema van de Open Monumentendag vanuit een Bijbels perspectief.
Oecumene
Sinds de viering van het 650-jarig bestaan van de gemeente Stede Broec in 2014, hebben de
plaatselijke kerkgemeenschappen, van katholiek tot evangelisch, gezamenlijk iets bijzonders tot
stand gebracht door jaarlijks een gemeenschappelijke viering te organiseren in de aula van de
plaatselijke scholengemeenschap. Voorgangers en leken uit alle kerkgenootschappen vullen
gezamenlijk de liturgie. Muziek en zang zijn belangrijke onderdelen in deze vieringen.
Beheer
Op bestuurlijk gebied is onze gemeente pragmatisch. Wat geregeld moet worden, moet geregeld
worden, maar we vergaderen niet meer dan nodig. De gemeente is gezegend met een gezonde
financiële situatie. Dat stelt haar in staat om snel te kunnen reageren op noden en wensen vanuit
de wereld dichtbij en ver weg.

