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Missie 

In ons beleidsplan staat: 

Geloven is geen vaststaand gegeven, maar een weg die je kunt ontdekken. De PG Velp wil mensen 

de gelegenheid bieden om hun eigen spiritualiteit te ontwikkelen.  

Onze geloofsgemeenschap wil in een sfeer van openheid, een ontmoetingsplek bieden aan ieder die 

in gesprek wil rond geloofs- en levensvragen. De PG Velp wil midden in de samenleving staan en 

inspelen op de (geloofs-) vragen van deze tijd.  

De bron van inspiratie daarbij is het geloof in God als bron van liefde en leven. Wij voelen ons 

geïnspireerd door Jezus de Levende die als mens Gods bedoelingen voor ons heeft onthuld. 

De PG Velp wil een kerk zijn van en voor het dorp. Dat betekent dat we de luiken open zetten en 

aandacht hebben voor de mensen in het dorp, al dan niet lid van de geloofsgemeenschap. Ook in de 

activiteiten wordt daarop gestuurd. Er zijn verschillende vormen van maatschappelijke betrokkenheid 

mogelijk. 

Wij zijn ook een Groene Kerk en willen daar op meerdere manieren invulling aan geven. Samen met 

de Groene Ouderling en het Groene Team proberen wij zowel aan de bewustwording te werken als 

daadwerkelijk hierin als gemeente stappen te zetten. 

Activiteiten 

Dit als Missie omschreven beeld wordt in het alledaagse leven op verschillende manieren inhoud 

gegeven. 

De gemeente kenmerkt zich door een aantal activiteiten die jaarlijks terug keren en ook nieuwe Pop-

up acties die goed aanslaan en door bepaalde groepen uit de gemeente gedragen worden. 

Ook is de kerk aanwezig op culturele avonden, bij de Velper Donderdagen (2x per jaar in jul/aug), 

Kerstmarkt (weer op te zetten), etc.  

Als kerk zijn wij actief voor de jeugd met o.a. een kinderkoor. Ook diaconaal actief met o.a. de 

vakantietas en de Kersttas. En sinds kort ook met een Energie Fonds en kledinginzameling voor 

Oekraïners en andere vluchtelingen. 
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Communicatie 

Ons kerkblad Lef! heeft een zeer professionele uitstraling met de bedoeling een missionair blad te 

zijn. Een keer per week wordt er een nieuwsbrief verstuurd met actuele berichten. 

Op zondag worden via de beamer ook actuele mededelingen gedaan voor aanvang van de 

kerkdienst. Andere communicatiemiddelen zijn o.a. de website, sociale media en de uitzendingen van 

de kerkdiensten.  

Aantallen 

De gemeente telt in 2022 ca. 700 pastorale eenheden met in totaal ca. 925 leden. Bij al deze 

activiteiten zijn ongeveer 150 vrijwilligers betrokken. Het aantal vrijwilligers loopt langzaam terug, 

met name door de leeftijd.  

De ochtenddiensten vinden plaats in de Grote kerk. Het bezoekersaantal van de kerkdienst op 

zondag ligt op ongeveer 150 personen incl. de online kijkers. 

Daarnaast bezitten wij de Oude Jan waarin bijzondere bijeenkomsten worden gehouden zoals Taizé 

vieringen, vespers en begrafenissen. 

Formatie en taakverdeling 

Onze gemeente heeft een 0,8 FTE predikant. Daarnaast hebben wij toestemming gekregen voor een 

0,8 FTE predikant voor 5 jaar (2023-2028) 

Onze kerk kent een taakgroepenstructuur. Er zijn de volgende taakgroepen: Vieren, Vorming & 

Toerusting, Het Groene Team, Pastoraat en Communicatie; daarnaast de colleges van Diakenen en 

van Kerkrentmeesters. Bovendien is er aandacht voor de jeugd middels kindernevendienst en 

tienerkerk. 

Kenmerken 

Wij zijn een pluriforme gemeente die we als ruimzinnig willen typeren. Er is een grote diversiteit in 

beleving van de eredienst. Sommigen van ons houden van de oudere liederen, anderen beleven veel 

aan bijvoorbeeld Oosterhuis en Taizé. Wij zingen graag uit het Nieuwe Liedboek en er wordt gelezen 

uit NBV21. Muziek is een belangrijk aspect in de dienst. Er zijn vier goede organisten en regelmatig 

werken ook andere muzikanten mee. Een paar maal per jaar levert zanggroep Puur Zang of een 

projectkoor een bijdrage aan de eredienst. 

Er zijn leden die trouw naar de kerk komen en er zijn ook leden die meer geïnspireerd aan een 

gesprekskring of meditatie door de week deelnemen. 

Wij vieren het avondmaal 6 keer per jaar, waarbij iedereen welkom wordt geheten. 

Het diaconaat is binnen onze gemeente een factor van betekenis. Ook hechten de kerkgangers aan 

een zorgvuldig verzorgde viering. 

In 2021 heeft een Denkgroep over de toekomst gesproken. De daaruit vloeiende conclusies dienen 

nu de komende tijd uitgewerkt te worden en omgezet worden in praktijk.  
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Meer informatie kunt u vinden op onze website: https://pgvelp.nl 

 

- Ons kerkblad Lef! te vinden op de website: lef! november 2022 | PKN Velp 

- Vorming en Toerusting boekje 2022/2023: Vorming & Toerusting 

- Beleidsplan : Beleidsplan  

- Verslag Denkgroep 2021 : Visienota  

 

https://pgvelp.nl/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpknvelp.nl%2F2022%2F10%2F27%2Flef-november-2022%2F&data=05%7C01%7C%7Cdf353819bb814f06dfbc08dac3335894%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638036922548859353%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RapnbJE3zZJkge1TK1s98QQZcsUkrFtPRELKjBBUVc4%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpknvelp.nl%2Fverdiepen-vorming-toerusting%2F&data=05%7C01%7C%7Cdf353819bb814f06dfbc08dac3335894%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638036922548859353%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iVygXNEmkRty28Uw5XZMuzo4n9o4lLsubrbdwrCpvuI%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpknvelp.nl%2Fanbi-protestantse-gemeente-velp%2F&data=05%7C01%7C%7Cdf353819bb814f06dfbc08dac3335894%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638036922548859353%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dlXoYwz0B%2FKvbSpKTtccrugoFTVs4O3OV47dwC6ayKc%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpknvelp.nl%2F2021%2F04%2F27%2Fvisienota-toekomst-van-de-protestantse-gemeente-velp%2F&data=05%7C01%7C%7Cdf353819bb814f06dfbc08dac3335894%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638036922548859353%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c2o2fTHS2J0Z3tyVEsK2a8UH92PSN9REbzlsvJ2dFrA%3D&reserved=0

