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Profiel van de Protestantse Gemeente te Vlissingen. 
 
Vanaf 12 september 2021 is onze gemeente vacant vanwege het emeritaat van  
ds. Pim Steenbergen. Het ministerie bestaat sindsdien uit één fulltime predikant en twee 
parttime pastoraal werkers. 
 
De Protestantse Gemeente Vlissingen (PGV) huist in de eeuwenoude Sint Jacobskerk en 
kenmerkt zich als stadskerk. Er is ruimte voor mensen met allerlei achtergronden. Iedereen 
is welkom. Het is onze roeping om een aantrekkelijke gemeente te zijn, open, gastvrij en 
naar buiten gericht. De PGV wil luisteren naar Gods Woord, zoals dat vandaag de dag tot 
ons komt. Verschillende perspectieven op Gods Woord willen we leren kennen, niet 
dogmatisch, maar met een ‘open mind’. 
 
Vanwege de prachtige akoestiek van onze kerk en de kwaliteiten van onze kerkmusicus is er 
in de vieringen ruim aandacht voor muziek. Zo willen we een zingende gemeente vormen. 
 
Wij zijn een pluriforme gemeente, waarin de Bijbel centraal staat en de hoop op Gods rijk 
van vrede en gerechtigheid ons in beweging brengt, zowel in de kerk als in de wereld. In 
onze gemeente is de Vrijzinnig Protestantse achtergrond volledig geïntegreerd. Tevens is er 
aandacht voor leden met een meer Gereformeerde Bond signatuur. In het dienstrooster 
wordt er aandacht aan besteed dat gastpredikanten met verschillende achtergronden worden 
uitgenodigd. Onze predikanten en pastores kenmerken zich door een open en toegankelijke 
opstelling. 
 
Onze gemeente is een vergrijzende gemeente in toenemende mate kwetsbaar in 
beschikbaarheid van menskracht. 
 
De PGV is een LHBTI-gemeente. Iedereen, ongeacht geaardheid, kan zichzelf zijn binnen 
onze gemeente. Samen zijn wij de kerk, ongeacht kerkelijke achtergrond.  
 
De PGV heeft geen eigen pastorie. Wij kunnen helpen met het zoeken naar een gepaste 
woning. 
 
Als kerkelijke gemeente willen wij aanwezig zijn in de stad. Wij zoeken verbinding met 
maatschappelijke en culturele organisaties. 
 
Om het monumentale kerkgebouw een huis te laten zijn voor meer dan alleen de kerkelijke 
gemeente en om dit betaalbaar te houden is de Stichting Instandhouding Sint Jacobskerk in 
het leven geroepen. Deze stichting maakt het mogelijk dat er in het kerkgebouw culturele 
activiteiten plaatsvinden. 
 
Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar het beleidsplan op onze website 
https://www.pkn-vlissingen.nl. Op de website zijn via kerkomroep.nl ook onze wekelijkse 
erediensten te zien. 
 
 
(Vlissingen, 16-02-2022) 
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