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dd. 28-11-2018 

     
           

        Hervormde Gemeente Zwijndrecht 

 

Gemeente- en predikantsprofiel 

 

Bruggen bouwen naar de toekomst 

De Open Hof Gemeente en de Lindtse Gemeente zijn twee verschillende wijkgemeenten te 

Zwijndrecht die op weg zijn één gemeente te vormen rondom de Lindtse Kerk. Beide 

wijkgemeenten zijn nu vacant en samen zoeken zij een dynamische voorganger die bezielt 

en verbindt 

 

een predikant (m/v) 100% 

- die als geestelijke leider de gemeente voorgaat en Gods Woord (verrassend) weet te 

verbinden met de praktijk van alle dag, die bijdraagt aan geloofsverdieping en 

mensen over geloven en leven aan het denken zet, 

- die zich met de gemeenteleden actief inzet om deze nieuwe weg te gaan en als 

herder en gids richting geeft aan de nieuw te vormen gemeente, 

- die investeert in het opbouwen van een gemeente van jong en oud en  daarvoor met 

name aandacht geeft aan  jonge gezinnen en de ouderen niet vergeet 

- die met de gemeente opnieuw invulling geeft aan ‘kerk in de wijk’, 

- die bruggenbouwer en opbouwer van de gemeente in de Lindtse Kerk is en met de 

andere collegae in Zwijndrecht in teamverband kan werken.   

een predikant die 

- voortrekker is op de ontdekkingsreis naar een nieuwe gemeente, 

- als medegelovige naast mensen staat, benaderbaar en aanspreekbaar is, ook 

buiten de kerkmuren, een mens onder de mensen is, 

- open staat voor (nieuwe) ideeën, kan prikkelen, kleurrijk en veelzijdig is, 

- het confessionele en het liturgische verder bijeen brengt. 
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Gemeente(n) in beweging 

Wij zijn twee geloofsgemeenschappen die verlangen één gemeente te worden. Juli 2017 

kwam de Open Hof Gemeente onder één dak met de Lindtse Gemeente. Sindsdien wordt 

samen gekerkt in de Lindtse Kerk en ook steeds meer samengewerkt op alle terreinen. Er 

gebeurt al veel maar de toekomstig te vormen gemeente is niet af. Ze krijgt gaandeweg 

(opnieuw) kleur. Dit proces kan worden gekenmerkt als een ontdekkingsreis, waarbij de wil 

om één gemeente te vormen voorop staat. 

Wie zijn wij? 

De gemeente voelt zich één als gemeente van Jezus Christus en 

- wordt gekenmerkt door het besef elkaar nodig te hebben en ziet zichzelf als een 

warme gemeenschap waar mensen omzien naar elkaar 

- kent diversiteit als het om kerkzijn gaat 1 

- wil de verschillen benutten met als opdracht ruimte te scheppen voor iedereen 

- is toekomstgericht  

Gezien de fase waarin de gemeenten verkeren is de aandacht nu vooral intern gericht:   

- Opnieuw wordt gekeken naar identiteit en visie  

- Geleefd beleid van de beide gemeenten wordt onder de loep genomen (In de nabije 

toekomst wordt - na gemeenteberaad – een besluit genomen over al dan niet 

kinderen aan het Avondmaal. Zegenen van relaties andere dan tussen man en vrouw) 

- Organisatorisch schuift er steeds meer in elkaar  

- Werkgroepen werken samen waar het kan en slaan een nieuwe gezamenlijke weg in.  

Wat is onze roeping in deze tijd? 

Het verlangen is om als nieuwe gemeente 

- onze gezamenlijke roeping opnieuw te verstaan in woord en daad 

- zich meer te openen voor de wereld om ons heen  

- zich te verbinden met de wijk waarin zij kerk is (kerk in de wijk) en aandacht te geven 

aan jonge gezinnen, zonder de ouderen te vergeten. 

 

 

 

 

 

De kerkelijke gemeente Zwijndrecht 

                                                           
1
 De oorspronkelijke situatie kan geïllustreerd worden met de bestaande profielbeschrijvingen: 

De Open Hof Gemeente is onderdeel van de hervormde gemeente en heeft een confessionele oriëntatie. De 
gemeente is een sobere liturgie gewend met voorgelezen wet en/of een samenvatting daarvan 
De Lindtse Gemeente is onderdeel van de hervormde gemeente en is een open PKN gemeente met 
gebruikmaking van een Protestants oecumenische liturgie. 
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Naast de Open Hofgemeente en de Lindtse Gemeente kent Hervormd Zwijndrecht 2 

wijkgemeenten. Rondom de Oude Kerk is er een gemeente van Gereformeerde 

Bondssignatuur, terwijl de gemeente rondom De Hoeksteen een open PKN karakter draagt. 

Met de Gereformeerde Kerken (Bethelkerk en Develhof) bestaan goede contacten. Zo wordt 

er onder meer  intensief samengewerkt in Vorming en Toerusting. Met de Rooms-Katholieke 

Heilige Hartkerk te Zwijndrecht, onderdeel van Heilige Theresia van Avila Parochie 

Drechtsteden worden incidenteel dingen samen gedaan. Verder kent Zwijndrecht een aantal 

gemeenten van evangelische en klassiek gereformeerde signatuur. Ook ontbreken de 

Moskee (Turks-Islamitisch en Marokkaans-Islamitisch) en de Jehova’s getuigen niet. 

De Open Hofgemeente en de Lindtse Gemeente hebben momenteel (afgerond) 770 

doopleden, 490 belijdende leden en 110 overige leden. 

 

De burgerlijke gemeente Zwijndrecht 

Zwijndrecht wordt vanouds bepaald door de centrale ligging aan het ‘Drierivierenpunt’, de 

Noord, Oude Maas en Beneden-Merwede. Dat maakt het wonen, werken en recreëren 

aantrekkelijk, wat betekent dat vele van de 45.000  inwoners honkvast zijn. Hierbij speelt 

zeker mee dat Zwijndrecht ruim is opgezet en dat er vele groenvoorzieningen in en aan de 

rand van de gemeente zijn. Aan de oevers van de Oude Maas is een groot recreatiegebied. 

En een natuurgebied “De Hooge Nesse”.  

Van oorsprong is het een tuindersdorp met ook al vroeg industrie (o.a. zoutwinning). 

Momenteel is er mede door de strategische ligging sprake van een veelzijdige bedrijvigheid. 

Ook vinden velen hun werk in de andere Drechtsteden, Rotterdam of andere plaatsen 

waarmee uitstekende verbindingen bestaan. 

De voorzieningen staan op hoog niveau: onderwijs, gezondheidszorg (o.a. eigen Albert 

Schweitzerziekenhuis), uitgebreid winkelaanbod, recreatie en sport, alles is er en goed 

bereikbaar.  

 

Er is een ruime pastorie beschikbaar die centraal in de wijk ligt. 
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 Beleidsvoornemens werkterreinen (Bouwstenen beleidsplan najaar 2018) opmerkingen 

   

Diaconie - Zorg dragen voor de medemens in de gemeente en daarbuiten (voedselbank, kledingbank en 
minderbedeelden in de regio) 

- Steunen van acties en organiseren van activiteiten  voor goede doelen, projecten van kerk in actie en 
werelddiaconaat 

- meer naar buiten treden: Speerpunten: armoede en eenzaamheid,  Kerk in de wijk (i.s.m. buurhuis Kubiek), 
contact kerk en school activeren 

- Jeugd betrekken bij diaconaal werk 
 

Met als geestelijke basis 
de viering van de Maaltijd 
van de Heer / Avondmaal 

HVD (apart 
ingevuld) 

Blijvend aandacht d.m.v. luisterend oor. Dit uitbreiden vanuit de kerk naar mensen uit de buurt/omgeving: al dan 
niet een gemeentelid 
- Samen kerstfeest en paasfeest voor ouderen vieren 
- Samen ouderenreis doen 
- Afstemmen van de activiteiten van beide wijkgemeenten 

 

Jeugd- en 
jongeren 
en jonge 
gezinnen 

Meer betrekken van kinderen, tieners en jonge gezinnen bij kerkdienst (interactief of…?)  
- lied voor kinderen in de kerkdienst) – liedlijst 
- activiteiten bij kerkelijke hoogtijdagen  
- kliederkerk, kerk op schoot ( samen met (groot)ouders ) 
- met KND naar de IJsvogel (verzorgingshuis tegenover de Lindtse Kerk) 
- tieners naast hun eigen Brugdiensten ook meer betrekken bij  kerkdiensten en activiteiten. Zoals  een mede 

door hen georganiseerde kerkdienst. Openstaan en luisteren naar hun ideeën en voorstellen. En zoeken naar 
samenwerking met andere gemeenten 

- in gesprek blijven met de jonge gezinnen en hen de ruimte geven voor en luisteren naar hun inbreng en 
wensen 

Basis: Kinderen zijn 
onderdeel van de 
gemeente. Belangrijk is 
het dat zij het naar de zin 
hebben, kunnen 
meedoen op een goede 
plek voor jong en oud. 

Pastoraat - het ontwikkelen van een visie op de pastorale zorg (als kerntaak) en de invulling daarvan, ondermeer door: 
- contactpersonen met ‘oor- en oogfunctie’ in de wijk, actief en attent aanwezig, zowel intern als extern 
- ontwikkelen van een gemeenschappelijke folder voor nieuw ingekomenen en deze persoonlijk aanreiken 
- andere levende, actieve, sprankelende gemeentevormen -> gemeente die graag samenkomt in erediensten en 

met elkaar dingen doet 
- naast individueel bezoekwerk, ook vormen van groepspastoraat (bv. een leeftijdscategorie en/of rondom een 

geloofs- en levensthema) 
- uitdaging is het hoe goed om te gaan met grote veranderingen in onze leefomgeving: andere relatievormen 

Basis: een gemeenschap 
die warm van binnen en 
open naar buiten is. 
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dan de vertrouwde, mensen uit andere culturen en wie anders geloven. 
 

Vieren Voorstellen omtrent liturgie bespreken, uitproberen en besluiten door kerkenraad: 
- kiezen voor één gezamenlijke basisliturgie waarbinnen variaties mogelijk zijn  
- beproeven van een nieuwe vorm van avondmaal/maaltijd des Heren vieren, waarbij jong en oud hun plaats 

hebben.  
- Stille week – twee gezamenlijke avonddiensten met voorstel voor invulling donderdag (maaltijd des Heren, 

zittend aan tafel) en vrijdag (intens gedenken van het lijden en sterven van Jezus) 
- Een nieuwe invulling geven aan een taakgroep eredienst 

 

Basis: een eredienst die 
bemoedigt, inspireert en 
aantrekkelijk is voor ieder 

Beheer - De gemeente meer betrekken bij de financiële situatie en mogelijkheden (o.a. fondsenwerving) 
- Als wijk actief naar buiten treden door middel van diverse activiteiten (bv. Jingle Bells, koffieconcerten, 

boekenmarkten, voorjaarsfair en oliebollenactie 
- In gesprek gaan met leden die niet of nauwelijks betrokken zijn bij de kerk, maar nog wel ingeschreven staan, 

in het bijzonder jeugd en jonge gezinnen.  
 
 

Actief en attent beheer 
van financiën en 
gebouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitdagingen voor de toekomst (Korte uitkomst bezinningsdag kerkenraden, september 2018)         
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Thema  Wie we zijn Wie we willen zijn 

Gemeentezijn Een open en warme gemeente waar ieder welkom is en mee kan 

doen met alle rituelen en gebruiken 

Een diverse gemeente die zoekt naar verbinding tussen de 

‘bloedgroepen’ 

Zonder reserves vertrouwen geven 

Een geloofsgemeenschap vormen waarin ieder steentje van 

zowel jong als oud nodig is 

Elkaar aanvaarden, goed luisteren en verbinden, een veilige plek 

zijn waar ieder zich thuis voelt en er kan zijn voor elkaar 

De kansen van de diversiteit benutten 

Meer onderling contact en dingen samen doen 

Missionair Momenteel, mede door samenvoeging wijkgemeenten, is de 

aandacht sterk naar binnen gericht 

Op zoek naar Identiteit van de gemeente: wie zijn wij en welke is 

onze roeping, ook naar buiten? 

 

 

Welk gezicht heeft de kerk naar buiten?  

Wat kunnen we betekenen voor de medemensen buiten onze  

kerkmuren.  

Op pad gaan en in beweging zijn 

Kern: Hoe spreek ik zelf over de kerk? 

   

Pastoraat 

 

 

Diaconaat  

Omzien naar elkaar (in wederkerigheid) en aandacht voor 

persoonlijk geloof 

Individueel bezoekwerk, ondermeer HVD 

 

Vele diaconale activiteiten 

Pastoraat en diaconaat combineren, HVD nader bepalen 

Pastoraat op straat voor jan en alleman 

Meer groepspastoraat 

Diaconaal alert zijn op nieuwe doelgroepen / terreinen en 

daarmee aan de slag gaan 

Jeugd betrekken bij diaconaat 

Vieren/eredienst Samenkomen om met jong en oud te vieren Aantrekkelijke en inspirerende vieringen. Andere vormen van 

vieren, onder meer zangdiensten, een variatie in koren, 
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zanggroepen zowel voor jong als oud  

   

Jonge jeugd  

(-12 jaar en  

12-18 jaar) 

20-40 jarigen 

(jonge gezinnen) 

 

Jong en oud 

Aandacht voor jeugd op alle terreinen van het kerkenwerk, nieuwe 

doelgroepen.  

Kerk en school, ‘oma van de kerk’ (verhalen) 

Deze groep is verborgen aanwezig, wel de wens: 

 

 

Inter-generatief: verbinden van jong en oud 

Contact met nieuwe doelgroepen 

 

Wat speelt er in levens – activiteiten op maat 

(scharniermomenten in het leven/ levensvragen).  

Zien welke ruimte geschikt is (in de kerk of elders)  

Hen de kans en ruimte geven om op hun wijze actief mee te 

denken en te handelen in de gemeente  

   

Vorming en 

toerusting 

Aandacht voor de inhoud van geloven, spiritualiteit, het 

geestelijke; is meer dan gevoel. Aandacht voor persoonlijk geloof 

en geloofsgesprek -> werkt door in werk. 

Leerhouding/Bijbelstudie/catechese/Bijbelkring. 

Toerusten van gemeenteleden en leden van werkgroepen ter 

ondersteuning 

   

kerkbeheer Zorgvuldig beheer van alle middelen Kerkgebouw als heilige ruimte invulling geven 

Gemeente meer betrekken bij beheer 

 

 


