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Bijlage 3 Profielschets van de gemeente 
 

Inhoud 
Een goed onderbouwd profiel van de gemeente bevat veel informatie over de burgerlijke 

gemeente en de kerkelijke gemeente. Onderstaand vindt u een overzicht met uitleg:    

 

 Burgerlijke gemeente: 

o Omgeving 

o demografische ontwikkelingen 

o school- en studieaanbod 

o openbaar vervoer / bereikbaarheid 

 

 Plaatselijke (kerk)geschiedenis 

 

 Samenstelling kerkelijke gemeente: 

o Aantal leden: belijdende, doop- en gastleden  

o samenstelling naar sekse  

o leeftijdsopbouw 

o alleengaanden en gezinnen 

o geografische spreiding 

o beroepsmatige samenstelling 

 

 Kerkelijke organisatie en samenwerking: 

o Samenstelling en interne organisatie van de kerkenraad 

o aantal predikantsplaatsen 

o de geestelijke ligging (behoudend, traditioneel, missionair, evangelisch/charismatisch) 

o betrokkenheid, onderlinge verhoudingen 

o indeling in secties/wijken/kringen 

o samenwerking met andere kerkgenootschappen  

 

 Gemeenteleven 

o Eredienst: 

 Orde van dienst en liturgie 

 aandacht voor de kinderen/jeugd 

 kinderclubs 

 themadiensten en gezamenlijke diensten met bijv. CGK en NGK 

 diensten in bijvoorbeeld verzorgingshuizen, ziekenhuizen 

o Pastoraat en diaconaat: 

 Inhoud en werkwijze 

 onderlinge pastorale zorg 

 jongeren- en ouderen pastoraat 

 onderling diaconaat en diaconaat buiten kerkgrenzen 

 zending en hulpverlening 

 algemene maatschappelijke betrokkenheid 

o Vorming en toerusting: 

 Catechese  

 kinder- en jeugdwerk 

 kringen, Bijbelstudieverenigingen en overige gezamenlijke activiteiten 

 kerkopbouw en missionair werk 

 oecumene (relatie met andere kerken in de omgeving) 

 kerkblad/nieuwsbrief/intranet 

o Organisatie en beleid: 

 Beleidsplan (eventueel als bijlage), missie en visie over de toekomst van de 

gemeente 
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 taakverdeling predikanten en/of kerkelijke werkers 

 taakverdeling tussen predikant en kerkenraad 

 inhoud en werkwijze kerkbeheer 

 kort overzicht commissies 

 

 Kerkgebouw en pastorie 

 

 Website 
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Voorbeeldteksten 
  

Burgerlijke gemeente 

“Het wonen in X is prettig. Alle voorzieningen zijn voorhanden en er is een gereformeerde 

basisschool. Het gereformeerde voortgezette onderwijs is goed bereikbaar. Wonen als 

predikantsgezin in het midden van de gemeente is bijna gelijk aan het functioneren van een 

doorsnee gezin in de gemeente. De gemeente gaat met de predikant en zijn gezin op een 

goede manier om en ieder kan gewoon zichzelf blijven.”  

 

Plaatselijke (kerk)geschiedenis 

“De korte geschiedenis betekent evenwel dat er geschiedenis is. De breuk van de zestiger jaren 

is X niet voorbij gegaan en de pijn daarvan wordt nog steeds ervaren. […] Hoewel er sprake is 

van een korte geschiedenis zou je kunnen spreken over een autochtoon deel van de gemeente 

en een allochtoon deel. Het autochtone deel van de gemeente zijn de broeders en zusters die 

hier al jaren wonen en (bijna) vanaf het begin de ontwikkeling van de polder hebben 

meegemaakt. In de loop van de jaren is de gemeente gegroeid. In de laatste tien jaar is de 

gemeente zelfs met 50 % gegroeid. Onder andere kwam dit door de opheffing van de 

gemeente in X waarvan de leden zich gevoegd hebben bij onze gemeente. Vanwege de 

grootte van de gemeente is dan ook in … een tweede predikantsplaats ingesteld.” 

 

Samenstelling kerkelijke gemeente 

“De gemeente van X is een kleine gemeente, met een ledental dat de laatste jaren net boven 

de … ligt.  Per ……. telt de gemeente …leden, waarvan .. belijdende leden en .. doopleden. De 

gemeente telt .. adressen en . gastgezin: - Wijk – Wijk Etc. De leeftijdsopbouw van de gemeente 

per …………. is weergegeven in onderstaand staafdiagram.” 

 

Kerkelijke organisatie en samenwerking 

“Naast de prediking, catechisatie en vereniging worden er tal van activiteiten georganiseerd, 

zowel binnen de gemeente als in interkerkelijk verband. Ook zijn leden van de gemeente actief 

in allerlei maatschappelijke organisaties en de (plaatselijke) politiek. 

Veel activiteiten worden, samenhangend met de omvang van de gemeente, op kleine schaal 

georganiseerd. De meeste gemeenteleden zijn wel in enkele commissies of werkgroepen actief. 

De communicatie naar de gemeente verloopt via het kerkblad …………’, waar vrij uitgebreid en 

goed wordt voorgelicht. Daarnaast is er de jaarlijkse gemeentevergadering (en zo nodig extra 

i.v.m. kerkgebouw of beroepingswerk). 

Jaarlijks is er een gemeentedag met allerlei activiteiten. Er is contact tussen kerkenraad en de 

jeugd via een jeugdwijkavond, en ter ontspanning wordt jaarlijks een uitje georganiseerd.” 

 

Gemeenteleven 

 Eredienst 

“Elke zondag worden er vier erediensten belegd te weten ’s morgen om …........ en …….… uur en 

’s middags / ’s avonds om ….….. en …...… uur.  

De heilige doop wordt regelmatig bediend en zes keer per jaar wordt het heilig avondmaal 

gevierd, zowel lopend als zittend. Ook worden met regelmaat aangepaste diensten belegd 

voor mensen met een verstandelijke handicap. Jaarlijks vindt er een gezamenlijke dienst plaats 

met de Christelijk Gereformeerde Kerk.”  

Pastoraat en diaconaat 

“Het pastoraat is een verantwoordelijkheid van ouderlingen en predikant. Hierbij is de regel dat 

de ouderlingen de eerst aangewezenen om de zorg voor de adressen te behartigen. De 

predikant zal op aangeven van ouderling en/of diaken, of op aanvraag van gemeenteleden, of 

op eigen initiatief zijn pastorale werk invullen. Wel zijn een aantal afspraken over het bezoekwerk 

dat een predikant in ieder geval doet. Voor een goede afstemming van het werk van 

ambtsdragers is er regelmatig overleg van de wijkteams (2 ouderlingen en 2 diakenen), waarbij 

ook de predikant wordt uitgenodigd.” 
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Vorming en toerusting 

“Met betrekking tot de catechese is in de afgelopen jaren de catechese door de predikant 

beperkt tot maximaal twee avonden per week in het seizoen. Op een avond worden drie tot 

vier catechisatie-uren verzorgd. Naast de wekelijkse catechese is er ook een voortgezette 

catechese voor jonge belijdende leden. Deze worden gegeven in twee blokken van vier 

avonden, te verdelen met de collega-predikant. Het aanbrengen van geïntegreerde kennis is 

een onderwerp dat binnen het catecheseteam nader wordt bestudeerd. Bepaalde kennis doen 

de jongeren wel op door de catechisatie, maar de vraag is in hoeverre ze het zich werkelijk 

eigen maken. Het optimaliseren hiervan heeft onze aandacht.” 

Organisatie en beleid 

“Een gemeente van Christus is altijd op weg naar de toekomst, de grote toekomst van haar 

Heer. Belangrijk is wel om de specifieke situatie van de concrete gemeente in het oog te 

houden. Ook al wordt er voorzichtig over nagedacht om te gaan splitsen, op dit moment is het 

nog één gemeente. De discussie over de vraag: één gemeente blijven en hoe dan, of 

overgaan tot twee zelfstandige gemeenten moet eigenlijk nog beginnen.  

 

Met die (vooralsnog) ene gemeente wil de kerkenraad de komende tijd werken om samen ook 

‘spiegel van Gods liefde’ te zijn. Dit is de rode draad van de geformuleerde visie (zie bijlage) die 

momenteel door de kerkenraad met de gemeente wordt besproken en meer handen en 

voeten moet krijgen in concreet beleid. 

Voor het uitdragen van die visie en het settelen van deze visie in de gemeente is het werk van 

de predikant (ook) nodig. Door middel van prediking, catechese en samen met de andere 

ambtsdragers geestelijk leiding geven is hij een spil waar het geheel wel voor een groot 

gedeelte om draait. Wat dat betreft ligt er een uitdaging in X.  

 

In de voorgestelde visie is ook aandacht voor de gemeente als missionaire gemeente. In 

discussies op de kerkenraad is wel gebleken dat dit een nog niet sterk ontwikkelde zijde van de 

gemeente is. Ook hier ligt een werkterrein.” 

 

Kerkgebouw en pastorie 

“De kerk is in ………  gebouwd en als laatste in .…. uitgebreid en geheel gerenoveerd.  

De kerk kent naast een kerkzaal ook een uitgebreide vergaderaccommodatie. Ook is er een 

afzonderlijke ruimte voor de jeugd, de zogenaamde soos. De kerkzaal telt … zitplaatsen.” 

 

“De gemeente van ………….. vergadert in een eigen gebouw dat momenteel aan de eisen van 

de tijd wordt aangepast/verbouwd. Er zijn goede vergaderfaciliteiten.  

…………………. heeft samen met ……………….. een eigen pastorie in ……………...” 
 

 

 

 

 

 


