Hervormde gemeente
te Bleiswijk
wijkgemeente Dorpskerk
binnen de Protestantse Kerk in Nederland

Profielschets
Predikant en gemeente
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Profielschets van de predikant
Ons staat voor ogen een predikant (e) met een werkpercentage van 100% die:
• zich thuis voelt in een open confessionele gemeente, die onderdak biedt aan gemeenteleden
van confessionele en midden orthodoxe signatuur met een evangelische inslag
• vanuit een inspirerende Bijbelse prediking, waarin Jezus Christus als Heer en Verlosser
centraal staat, jong en oud weet aan te spreken met duidelijke verbindingslijnen naar de
hedendaagse tijd
• in de liturgie aandacht heeft voor de pluriformiteit in de beleving ervan en aandacht geeft aan
kinderen en jongeren zoals dat momenteel gebeurt in o.a. doopdiensten en jeugddiensten
• het pastoraat een warm hart toedraagt met bijzondere aandacht voor de vorming en toerusting
van jongeren en jonge gezinnen. En leiding geeft aan het geheel van pastoraat en doelgroepen
pastoraat ontwikkelt. (o.a. m.b.t. de middengeneratie.)
• een motiverende en stimulerende inbreng levert aan het Vorming & Toeristingswerk,
initiatieven ontwikkelt m.b.t. kadervorming. En werkt maakt van communicatie naar jong en
oud, binnen en buiten de gemeente.
• positief staat tegenover samenwerking met de Gereformeerde Kerk en de Hervormde
wijkgemeente van bijzondere aard, die beide deel uitmaken van de Protestantse Kerk in
Nederland
• met steun van een actieve gemeente en een positief ingestelde kerkenraad, zich wil inzetten
voor de opbouw van de gemeente van Christus.
• als geestelijk leider en inspirator van kerkenraad en gemeente bruggen weet te bouwen tussen
(groepen) mensen die verschillende geloofsbelevingen hebben en praktiseren.
• als pastor/leraar een teamwerker is, van harte met onze gemeente verbonden en meelevend
is.
• in Bleiswijk gaat wonen en bijvoorkeur (levens) ervaring heeft opgedaan in andere
gemeenten/ werkkring.
• een stimulerende bijdrage levert aan de opbouw van de gemeente waar het verlangen naar 3
keer groei (geloof, gemeenschap en getal) leeft.
• een vitale gemeente wil dienen zodat deze kan groeien in het missionair gemeente zijn.
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Profielschets van de gemeente
1. Algemeen
De Hervormde gemeente te Bleiswijk bestaat uit twee wijkgemeenten: een gewone
wijkgemeente met een open confessioneel karakter; wijkgemeente Dorpskerk en een
wijkgemeente van bijzondere aard, die zich rekent tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond;
wijkgemeente Het Anker. De wijkgemeenten zijn elk met vier leden vertegenwoordigd in de
Algemene Kerkenraad, t.w. de predikant, een ouderling, een diaken en een kerkrentmeester. De
Algemene Kerkenraad komt in de regel viermaal per jaar bijeen. Eén keer per jaar is er een
gezamenlijke ambtsdragervergadering.
Beide wijkgemeenten maken voor hun erediensten gebruik van de Dorpskerk.
De morgendiensten wisselen maandelijks om 9.00 uur en 10.45 uur (behalve in juli en augustus).
Voor de middag- en avonddiensten zijn vaste tijden, de wijkgemeente van bijzondere aard om
17.00 uur en de gewone wijkgemeente op 18.45 uur.
De Hervormde wijkgemeente Dorpskerk beschikt over een fraaie, historische dorpskerk die
mede het gezicht van Bleiswijk bepaalt. Wijkgemeente “Het Anker” huurt de Dorpskerk om er
haar kerkdiensten te houden. Onderling zijn er afspraken van de kerkdiensten. De Dorpskerk
staat op de monumentenlijst en is in 1973 en in 2002, na aantasting door de bonte knaagkever,
gerestaureerd en verfraaid.
Tegenover de kerk bevindt zich het verenigingsgebouw "De Rank" (waarin het kerkelijk bureau
is gevestigd) met de kosterswoning. In dit verenigingsgebouw vinden tal van
gemeenteactiviteiten plaats. Ook kan het worden gebruikt voor niet-kerkelijke activiteiten. Naast
de kerk ligt het jeugdgebouw "De Uitwijk" waar een deel van het jeugdwerk plaatsvindt en
catechisatie wordt gegeven.
Wijkgemeente Het Anker heeft een eigen verenigingsgebouw genaamd “Het Anker”.
2. Positie binnen de PKN
De wijkgemeente Dorpskerk heeft een open confessioneel karakter, hetgeen inhoudt een
confessionele gemeente gebonden aan Schrift en belijdenis, waarin ook gemeenteleden met een
rnidden-orthodoxe achtergrond en een evangelische inslag zich thuis kunnen voelen.
In de kerkenraad zijn zowel mannen als vrouwen vertegenwoordigd, er gaan zowel mannen als
vrouwen voor als predikant in de dienst van het Woord.
Bij de toetreding tot de Protestantse Kerk in Nederland heeft de kerkenraad, na raadpleging van
en in overeenstemming met het gevoelen van de gemeente, de volgende standpunten ingenomen:
• Deelname aan het Heilig Avondmaal blijft beperkt tot de belijdende leden van de gemeente
• Van de mogelijkheid tot het zegenen van levensverbintenissen anders dan tussen man en
vrouw zal geen gebruik worden gemaakt
• Aan doopleden wordt geen actief en passief kiesrecht verleend
• De huidige wijze van verkiezing van ambtsdragers is de standaard procedure ( Ord. 3 -6 -3).

3. Ledenstatistiek 01-01-2018
Leeft. categorie
0 – 20 jaar
20 – 40 jaar
40 – 65 jaar
65+

Lidmaten
0
30
161
251
442
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Doopleden
170
197
334
225

Overigen
7
9
4
2

Totaal
177
236
499
478

926

22

1390

4. Kerkdienst/liturgie
De orde van dienst kent in principe de volgende liturgische momenten:
• Votum en groet
• Gebed van verootmoediging, schuldbelijdenis en genadeverkondiging
• Lezing van Gods gebod
• Kindermoment (incl. lied)waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan
• Gebed om de opening van het Woord
• Schriftlezing
• Verkondiging
• Geloofsbelijdenis (in m.n. de avonddienst)
• Dankgebed en voorbeden
• Inzameling van de gaven
• Zegen
De predikant is er vrij in om het Onze Vader gezamenlijk door de gemeente te laten meebidden.
Vóór elke dienst wordt de Paaskaars ontstoken. In de reguliere diensten wordt gezongen uit het
Liedboek voor de Kerken, Op Toon Hoogte , Opwekkingsbundel.
In bijzondere diensten kunnen daarnaast ook andere liederenbundels worden gebruikt.
Bijzondere diensten (per jaar):
• 4 avondmaalszondagen en de avondmaalsviering op Goede Vrijdag
• 5 à 6 doopdiensten. De kinderen worden sterk bij deze diensten betrokken
• 8 jeugddiensten waarvan 3 à 4 geleid door eigen predikant
• 2 opendeurdiensten
• Gemeentezondag (opening van het winterwerk)
• Israëlzondag op de eerste zondag in oktober
• Dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar ter herdenking van de gestorvenen
• Invulling van de Stille Week. Op woensdagavond en donderdagavond stille momenten op weg naar
Pasen
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5. Pastoraat
De pastorale zorg wordt verricht door:
• Predikant
• Wijkouderlingen en de andere ouderlingen
• Catecheseteam
• Hervormde Vrouwendienst
• Alle andere gemeenteleden hebben een algemene pastorale taak
De pastorale contacten krijgen vorm via:
• Wijkavonden en groothuisbezoek
• Huisbezoek op verzoek
• Vormings- en toerustingsavonden
• Doopgesprekken
• Catechese
• Kinderkerk en jeugdkerk
• Huwelijksgesprekken
6. Samenwerkingsvormen
De Hervormde gemeente (wijkgemeente Dorpskerk en wijkgemeente Het Anker) en de
Gereformeerde Kerk zijn op 1 mei 2004, met behoud van hun identiteit, toegetreden tot de
Protestantse Kerk in Nederland. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot een
federatief verband of fusie.
Samenwerking tussen de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk en de
Gereformeerde Kerk Gezamenlijke diensten:
• 2 kerstnachtdiensten
• Passiezangdienst
• Dienst op Hemelsvaartsdag
• Zendingsdienst
• 4 Opendeurdiensten
• 4 morgendiensten in de zomer, afwisselend in de Gereformeerde en de Hervormde kerk
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Gezamenlijke activiteiten
• Een keer per jaar overleg van de kerkenraden en de moderamina
• Interkerkelijke hulpverlening
• Jeugd- en clubwerk
• Ouderensociëiteit
• Twee keer per jaar contact tussen de diaconieën (ook met de wijkgemeente van bijzondere aard)
• Diakonaal project (ook met de wijkgemeente van bijzondere aard)
• Organisatie van Vorming en Toerusting
• Samen-op-Weg kring / Groeigroep
• Zending, wereld diakonaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
Samenwerking tussen wijkgemeente “Dorpskerk”en de wijkgemeente van bijzondere aard
•
•
•
•
•

Vergaderingen van de Algemene Kerkenraad
Diaconaal project (ook met de Gereformeerde Kerk)
Twee keer per jaar contact tussen de diaconieën (ook met de Gereformeerde Kerk)
Een keer per jaar een gezamenlijke ambtsdragersvergadering
Organisatie Kerstmarkt in en om de Dorpskerk ( hier doet de Geref Kerk ook aan mee)

Gezamenlijke evangelisatie-activiteiten
• Vakantie Bijbel Club in de herfstvakantie waarin de beide wijkgemeenten, de Gereformeerde Kerk
en de evangelische gemeente De Driehoek participeren
• Verspreiden van evangelisatielectuur rondom Kerst en Pasen, een activiteit van de beide
wijkgemeenten en de Gereformeerde Kerk
Interkerkelijk Overlegorgaan
De plaats waar de kerken en geloofsgemeenschappen in Bleiswijk elkaar ontmoeten, is het
Interkerkelijk Overlegorgaan (I.K.O.). Dit overlegorgaan stelt zich ten doel het bevorderen van een
betere verstandhouding en samenwerking. In het 1.K.O. nemen deel wijkgemeente Dorpskerk van de
Hervormde gemeente, de Gereformeerde Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk en de evangelische
gemeente De Driehoek.
Eén van de hoofdtaken van het 1.K.O. is het organiseren van gezamenlijke diensten. Deze diensten
hebben betrekking op de volgende, jaarlijks terugkerende thema's:
• Week van gebed voor de eenheid (3e week januari) (herstart jan. 2019)
• Wereldgebedsdag (le vrijdag in maart)
• Pinkstersamenzang (week voor Pinksteren)
• Vredesweek (3e week in september)
• Adventzangdienst (ze adventszondag)
Alle pastores zijn bij deze diensten betrokken
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7. Kerkenraad
Naast de predikant (nu interim-predikant) bestaat de kerkenraad uit 6 wijkouderlingen, 1
ouderling-preses, 1 ouderling-scriba, 1 missionair ouderling en 1 jeugdouderling, 3 ouderlingenkerkrentmeester, 5 diakenen.
Het moderamen wordt gevormd door de preses, de scriba, een ouderling- kerkrentmeester en een
diaken. De kerkenraad vergadert tenminste 6 x per jaar open en vertrouwelijk in een
vriendschappelijke sfeer. De vergaderingen worden altijd begonnen met een bezinningsgedeelte,
veelal in de vorm van een geloofsgesprek in veilige sfeer, waarna het beleid wordt besproken
van de diverse geledingen van het gemeentewerk.
De consistorievergadering wordt naar behoefte gehouden waaraan de ouderlingen met een
pastorale taak deelnemen. Eén keer per jaar wordt een gezamenlijke bijeenkomst belegd met de
Hervormde Vrouwendienst.
8. Diakenen
De diaconie bestaat uit 5 leden. Zij vergaderen tenminste 6 keer per jaar. Als vast agendapunt
bij de kerkenraadsvergaderingen behoort het verslag van de diaconale activiteiten.
Concrete taken waarmee de diaconie haar opdracht in de wereld gestalte geeft, zijn:
• Beheer en werving van diaconale gelden
• Attenties voor zieken en ouderen
• Zorg voor het avondmaal aan huis en in de erediensten
• Zorg voor kerktelefoon/radi0.
• Organisatie Hervormde Vrouwendienst
• Organisatie Interkerkelijke Hulpverlening
• Financiële ondersteuning jeugd- en evangelisatiewerk
• Bloemengroet bij huwelijksjubilea
Plm. tien jaar geleden is door de Evangelisatiecommissie een christelijke boekbemiddeling
gestart.
Regelmatig worden contacten onderhouden met de diaconieën van de wijkgemeente van
bijzondere aard en de Gereformeerde Kerk, o.a. in de vorm van gezamenlijke projecten.
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9. Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 5 leden, van wie er 3 tevens ouderling zijn. Tot de
algemene taak van de kerkrentmeesters behoort de verzorging van de stoffelijke belangen van
de gemeente, onder te verdelen in:
• Werving van geldmiddelen, o.a. via de actie Kerkbalans
• Het verzorgen van het in het beleidsplan en de begroting geformuleerde personeelsbeleid en
het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens
arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein
• Beheer en onderhoud van de onroerende goederen (kerkgebouw, pastorie en andere
gebouwen)
• Bijhouden van de kerkelijke ledenadministratie (inclusief de registers)
• Het vertegenwoordigen van de gemeente in vermogensrechtelijke aangelegenheden van
niet diaconale aard
De kerkrentmeesters stimuleren en coördineren het vele vrijwilligerswerk dat de hen
opgedragen taken ondersteunt. Een historiegroep bestudeert en documenteert de rijke historie
van het kerkgebouwen de gemeente.
10. Burgerlijke gemeente
Bleiswijk is een centrum van glastuinbouw en recreatie, gelegen in het groene hart van de
Randstad tussen Rotterdam, Gouda en Den Haag, plezierig om te wonen en te werken, met alle
basisvoorzieningen in de directe omgeving. In het aangrenzende, uitgebreide natuurgebied
rondom de Rottemeren zijn tal van recreatiemogelijkheden.
De gemeente Lansingerland bestaat uit Berkel en Roderijs, Bergschenhoek en Bleiswijk
en telde 1 januari 2017 ruim 60.000 inwoners,. De gemeente kent vele activiteiten en
heeft een hoog sociaal leven. Bleiswijk (incl. Kruisweg) is de kleinste van de drie dorpen
en telt plm. 12.000 inwoners. De leefgemeenschap is gevarieerd, met veel forenzen.
In Bleiswijk zijn 5 scholen voor basisonderwijs: 2 christelijke-, 2 rooms-katholieke- en een
openbare school. Bovendien is er een dependance van het Melanchthon College te Rotterdam
met een vmbo/mavo-afdeling en de onderbouw van een havo/vwo-afdeling.
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