Protestantse Gemeente Stiens
De Protestantse Gemeente Stiens kenmerkt zich als een betrokken, bevlogen maar ook
kritische gemeente. Gemeenteleden zijn actief zowel binnen de kerk als daarbuiten. De
gemeente heeft een brede pluriforme samenstelling. Waar we als gemeente trots op zijn is
dat we een goed lopend en vooral enthousiast jeugd- en jongeren werk hebben.
Er is goede samenwerking met Talant, een instelling voor mensen met een verstandelijke en
lichamelijke beperking. Vanuit de PG Stiens is een predikant met bijzondere opdracht
aangesteld als geestelijk verzorger bij Talant. Verder zijn er diverse vrijwilligers betrokken bij
de maandelijkse diensten en de wekelijkse bijbelclubs voor de bewoners van Talant.
Er is ook nog een kleine Doopsgezinde Gemeente actief in Stiens met enkele gezamenlijke
activiteiten o.a. het Interkerkelijk Contact Werk.
De gemeente bestaat uit 1557 ingeschreven leden. Globaal kan worden gesteld dat 60 % van
de leden de leeftijd hebben van 50+. De verdeling naar leeftijd is in onderstaand figuur
weergegeven.

demografie PG Stiens

< 20 jaar 273 leden

20-40 jaar 180 leden

50-70 jaar 566 leden

> 70 jaar 391 leden

40-50 jaar 147 leden

Diaconie
De diaconie van de PG Stiens wil hulp bieden aan de zwakke, de arme binnen en buiten de
kerk, dichtbij in eigen land en in andere delen van de wereld om zo naar vermogen in de
voetsporen van Jezus te treden. Hiervan zijn twee buitenlandse projecten te noemen.
Ma’laap, wat verbinding betekent, is een project waarin er ca. 80 kinderen worden
gesponsord van een christelijke gemeente in Pakistan. De kinderen kunnen naar school, iets
wat voor veel christelijke kinderen niet mogelijk is. Een tweede project is de steun voor ons
gemeentelid dat voor de organisatie Jenga in Uganda als vrijwilliger aan het werk is. Er is
haar gevraagd om voor deze organisatie in Mbale een vrijwilligershuis onder haar hoede te
nemen en de staf te trainen op het gebied van gastvrijheid.

Pastoraat
Aan dit pastoraat wordt binnen onze gemeente invulling gegeven door de predikant en de
kerkelijk werker, samen met de ouderlingen, diakenen en bezoekmedewerkers.
Het onderhouden van de contacten en het uitdragen van een gevoel van saamhorigheid
vormen de basis van het samen kerk zijn. In grote lijnen gaat het daarbij om het omzien naar
en de zorg voor de leden van de gemeente.
Sinds 2016 bestaat er een structuur binnen onze kerk waarin gemeenteleden zelf contact op
kunnen nemen met het pastorale team. Gemeenteleden hebben een signalerende taak en
kunnen pastorale zaken die henzelf of anderen betreffen, doorgeven aan het
coördinatieteam. Het coördinatieteam probeert in de gaten te houden wat er zoal speelt in
de gemeente en dus ook waar er extra aandacht nodig is.

Jeugdwerk
Het jeugdwerk wordt georganiseerd door de jeugdraad. De jeugdraad kiest voor vier pijlers,
die het fundament vormen van de activiteiten voor de jeugd. Dat zijn Ontmoeten, Leren,
Vieren en Dienen. Wij hopen dat er voor iedereen voldoende keuze is en dat de jongeren
een eigen plek vinden binnen onze kerk.
Elke zondag is er oppas voor de leeftijdscategorie van 0-4 jaar.
Daarnaast is er elke zondag kindernevendienst voor de kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar
(groep 1 tm 8). Tijdens deze momenten, zijn de kinderen op hun eigen manier, op eigen
niveau met het geloof bezig. Aan de hand van bijbelverhalen, gesprekken, spelvormen,
muziek, knutselwerkjes leren de kinderen wie God is. Elke 2e zondag van de maand is er
tienerdienst. Tijdens de kerkdienst wordt aan jongeren van 12+ een eigentijds programma
geboden waarin ze het geloof kunnen beleven en ervaren.
De jeugd heeft een eigen plek in de kerk, het jeugdhonk, en iedere vrijdagavond vindt hier
ook een Peper en Zout bijeenkomst plaats. Het jeugdwerk van Peper en Zout richt zich op de
leeftijdscategorie 10 tm 18+. Tijdens deze bijeenkomsten vindt er een ontmoeting plaats
met leeftijdsgenoten en oud-klasgenoten, is de jeugd op eigen wijze en op eigen niveau met
het geloof bezig.
Deze bijeenkomsten trekt naast jeugd van onze eigen kerk ook jeugd die elders kerken of
niet kerkelijk zijn.

