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 PROFIELSCHETS HERVORMDE GEMEENTE SCHOONHOVEN  
  

 

Toelichting bij de profielschets van de gemeente. 

De kerkenraad heeft de profielschetsen voor de beroepen predikant en de gemeente vastgesteld 

in de kerkenraadvergadering van 15 juli 2020. Deze schetsen zijn met hulp van de 

beroepingscommissie en de klankbordgroep tot stand gebracht.  

De profielschets van de gemeente kunt u lezen als een soort foto van hoe de gemeente nu is. 

Van daaruit ontwikkelen we een visie op de predikant die in onze ogen in deze gemeente goed 

werkzaam kan zijn. In de kerkenraadvergadering hebben de kerkenraadsleden niet alleen hun 

eigen visie op de gemeente neergelegd maar vooral ook de visie en gedachten over de gemeente 

meegenomen die zijn tijdens hun pastorale bezoeken meekregen.  

De profielschets bevat algemene informatie over de Gemeente Schoonhoven (maakt deel uit 

van de Gemeente Krimpenerwaard) en de Hervormde Gemeente Schoonhoven. Vervolgens 

komen de ontwikkelingen, verlangens en zorgpunten aan de orde zoals deze in de genoemde 

vergadering aan de benoemd zijn gekomen. 

Deze profielschets is vervolgens vertaald in de profielschets van de predikant die wij zoeken voor 

onze gemeente. Een predikant die in de beschreven breedte van de gemeente zijn roeping vindt 

om hier te kunnen en mogen dienen. 

  

DE ZILVERSTAD  

Schoonhoven is een stad in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente telt ca. 13.000 

inwoners en heeft een oppervlakte van 6,96 km² (waarvan 0,67 km² water). Het is (was) hiermee 

qua oppervlakte de kleinste gemeente van Nederland. Schoonhoven heeft een rijke 

cultuurhistorie en lag in het verleden op de grens van de Hollandse waterlinie. Door haar 

belangrijke ligging kreeg Schoonhoven in het verleden “stadsrechten”. Al in de 17de eeuw waren 

er bekende zilversmeden. Schoonhoven heeft een internationale vakschool voor zilver- en 

goudsmeden, uurwerkmakers en juweliers. De stad staat dan ook bekend als de Zilverstad. 

Per 1 januari 2015 is De Zilverstad Schoonhoven gefuseerd met de gemeenten Nederlek, 

Ouderkerk, Vlist en Bergambacht tot een nieuwe gemeente onder de naam Krimpenerwaard. 

De eerdere gemeenten bestonden ook al uit diverse kernen (kerkdorpen) waardoor de nieuwe 

gemeente nu bestaat uit totaal 11 kernen: Vlist, Haastrecht, Gouderak, Ouderkerk a/d IJssel, 

Berkenwoude, Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek, Bergambacht, Ammerstol en Schoonhoven.  

De “stad” Schoonhoven kent in verhouding veel voorzieningen op het gebied van sport, muziek, 

cultuur en heeft daarnaast diverse vormen van onderwijs, zowel (protestants-christelijk) 

basisonderwijs, voortgezet onderwijs als middelbaar beroepsonderwijs. Naast de Hervormde 

gemeente is er een Protestantse gemeente, een Remonstrantse gemeente, een Rooms-

Katholieke parochie, een Oudkatholieke parochie en zijn er enkele Evangelische gemeenten. Ook 

is er een behoorlijk grote Marokkaanse gemeenschap met een eigen Moskee. Binnen de 

gemeentegrenzen ligt ook de dorpskern van de voormalige gemeente Willige Langerak met een 

eigen Hervormde gemeente die samenkomt in het zogenaamde ‘witte kerkje’. Deze Hervormde 
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gemeente groeit de laatste jaren sterk. Deels vanwege de overkomst van Hervormde 

gemeenteleden uit Schoonhoven, maar ook vanwege een nieuwbouwwijk van ca. 500 woningen 

die in 2022 gerealiseerd zullen zijn. In deze nieuwbouwwijk die geografisch bij Hervormd Willige 

Langerak hoort, wonen ook een heel aantal gemeenteleden van Hervormd Schoonhoven. De 

twee christelijke basisscholen verbinden kinderen en ouders vanuit de verschillende 

geloofsgemeenschappen met elkaar.  

 

 

KENMERKEN VAN DE HERVORMDE GEMEENTE  

Algemeen, ontwikkelingen, verlangens en zorgpunten.  

 

De Hervormde Gemeente te Schoonhoven telt ongeveer 1050 leden (700 pastorale eenheden, 

620 doopleden en 430 belijdende leden). Ongeveer 50 procent van dit bestand is betrokken en 

actief. Een omvangrijk leidinggevend kader is uit dat deel van de gemeente afkomstig. Het totale 

aantal leden vertoont een daling door natuurlijk verloop en door overgang naar andere kerken, 

gemeenten en groepen. In 2004 zijn enkele gezinnen overgegaan tot de HHK, De laatste jaren  

 

 

 

zijn er voornamelijk gemeenteleden overgegaan naar de Hervormde gemeente Willige Langerak 

en enkelen naar de Protestantse gemeente de Hoeksteen en evangelische gemeenten. Ook zijn 

er heel wat uitschrijvingen (afhakers) geweest. 

De gemeente kent een evenwichtige leeftijdsopbouw. De ochtenddienst wordt door zo’n 350-

400 mensen bezocht, de avonddienst trekt plusminus 150 bezoekers. De kerkgang vertoont 

sinds een groot aantal jaren een dalende lijn. Er is sprake van een stabiel aantal deelnemers aan 

het Avondmaal. 

De Hervormde gemeente Schoonhoven maakt deel uit van de classis Zuid-Holland Noord en 

vormt samen met een aantal andere hervormde gemeenten de Ring Krimpenerwaard welke niet 

echt actief is.  

Op lokaal niveau is er een groeiende samenwerking met de andere geloofsgemeenschappen. Dit 

uit zich in deelname aan interkerkelijke activiteiten zoals een jaarlijkse Parkdienst, 

gebedsbijeenkomsten (o.a. in de week van gebed), sobere maaltijden in de 40 dagentijd, de 

Tentdagen (vakantie-bijbelwerk) in de zomer.  

Door het organiseren van de Christmas Singing op de avond voor Kerst en ‘Komt allen tezamen’ 

(op eerste Kerstdag) toont de gemeente betrokkenheid op de Schoonhovense samenleving als 

geheel. 

Voor een deel van de gemeente zijn de interkerkelijke ontmoetingen en samenwerkings-

verbanden vanzelfsprekend en inspirerend. Voor een ander deel van de gemeente hoeven deze 

activiteiten niet.  

Onze predikant en pastoraal werker (momenteel tweede predikant) nemen deel aan het 

Interkerkelijk Beraad, waar overleg plaats vindt met andere voorgangers van de 

geloofsgemeenschappen die er in Schoonhoven zijn.  
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Hoewel de gemeente verwant is aan de Gereformeerde Bond is het merkbaar dat zij voorheen 

een confessionele inslag had. Een deel van de gemeente is van oudsher een echte 

volkskerkgemeente die zich door de jaren heen meer ontwikkeld heeft tot een veelkleurige 

mentale gemeente. Er is nog een deel autochtone Schoonhovenaren, maar sinds de jaren ‘50 

zijn er door instroom in de nieuwbouwwijken veel mensen van buiten lid geworden; de instroom 

in Schoonhoven komt veelal vanuit de omliggende kerkdorpen. Deze mensen kiezen bewust 

voor een wat bredere en meer open-maatschappelijk betrokken gemeente. In de jaren ‘60 is een 

deel van de Hervormde gemeente afgesplitst als minderheidsgroep welke later is samengegaan 

met de Gereformeerde kerk (synodaal) die nu samen de Protestantse gemeente De Hoeksteen 

vormen. Pijnpunten vanuit het verleden en negatieve beeldvorming rondom kerkstrijd lijken 

voor de jongere generaties minder belastend te zijn dan voorheen het geval was.  

Het merendeel van de gemeenteleden koestert geen uitgesproken richtingsbesef. De kennis van 

de Gereformeerde leer, theologie en traditie is bij veel gemeenteleden (zeker bij de jongeren) 

niet aanwezig.  In de gemeente is wel een breed en sterk verlangen naar een Bijbelse, in 

hedendaags Nederlands gestelde, en in de praktijk van het dagelijkse leven toepasbare 

prediking. De gemeente weet zich het eigendom van Jezus Christus en vindt in Hem ook haar 

identiteit en fundering. 

Veel gemeenteleden zien uit naar een preek die nieuwe dingen aan het licht brengt, die prikkelt 

en uitdaagt om het onderlinge gesprek tussen jong en oud aan te gaan. Gemeenteleden 

verwachten in de kerkdiensten toerusting die richting geeft in het leven van alledag en die 

opbouwend is voor het persoonlijk geloof, waarin het tot een ontmoeting komt met Jezus 

Christus. Een deel van de gemeente ervaart een stuk lauwheid en mist (praktische) diepgang, 

een ander deel geeft aan echt dankbaar te zijn met de gemeente en wat zij te bieden heeft. Een 

kleiner, erg betrokken en wat behoudender deel ziet vernieuwingen als een glijdende schaal. 

Door steeds vaker het inhoudelijke gesprek te voeren (o.a. bij preekbesprekingen na de dienst) 

groeit er door de jaren heen meer onderling respect en acceptatie van verschillen. Breder in de 

gemeente leeft het gevoel dat er nog te veel verschil zit in “zondagsgeloof en doordeweeks 

geloof”. Door drukte in gezinnen, de samenleving en de werksituaties komt menig gemeentelid 

niet toe aan persoonlijke Bijbelstudie, gebed, meditatie en het luisteren naar Gods stem. Hierin 

moeten we meer worden aangespoord en aangemoedigd. Er lijkt te veel consumptiegedrag te 

zijn en te weinig communicatie en onderlinge aansporing. 

Vooral jongeren en ook ouders van opgroeiende kinderen verlangen naar preken (toerusting) 

waarin actuele thema’s en de geloofsvragen van deze tijd ruim de aandacht krijgen. Men hunkert 

naar handvatten om als christen staande te blijven in de wereld. Veel gemeenteleden 

verwachten niet “meer van hetzelfde”, de bekende klanken, een stuk theorie, maar eerder 

positieve prikkels om wakker te blijven en elkaar vast te houden. Door de jaren heen groeit het 

besef dat we aan elkaar gegeven zijn (jong en oud, traditionele en wat meer evangelische 

mensen); maar regelmatig wordt de verbinding (vooral op zondag, tijdens de eredienst) gemist. 

De Hervormde gemeente wordt enerzijds als een stabiele, open en goedgeorganiseerd 

gemeente gezien en ervaren; anderzijds missen mensen de onderlinge verbinding en is er toch 

nog een bepaalde schroom om altijd open en transparant, authentiek te zijn. Een grote groep 

gemeenteleden verlangt naar meer verdieping en onderling delen. In de kerkdiensten wordt 

door een groot deel nog een bepaalde kramp en schroom ervaren. Vooral de lofprijzing en hele 

concrete toepassing van Bijbelse uitgangspunten worden door zowel jongeren, ouders, maar 

ook een deel van de oudere gemeenteleden gemist. Daarnaast is een deel van de gemeente 
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tevreden met wat er is en zit dit deel niet zozeer te wachten op veranderingen. Telkens blijkt dat 

we een brede en veelkleurige gemeente zijn.  

Mensen die de gemeente hebben verlaten geven aan de ‘mensen van de gemeente en ook wel 

de inhoudelijkheid’ te missen, maar vanwege de al te strakke vormen weggegaan te zijn. De 

gemeente is heel stabiel, maar ook kwetsbaar. Het jeugdwerk is jarenlang goed op peil, waarbij 

ook rand- en buitenkerkelijke kinderen een plek hebben. Door de jaren heen zijn er tal van clubs 

en verenigingen en Bijbelkringen ontstaan. Daarbij blijkt soms dat we mensen wel een basis 

meegeven, maar dat we hen niet vast weten te houden. Als gemeenteleden na geruime tijd 

overgaan naar een andere geloofsgemeenschap doet dat dan ook pijn. Gelukkig zijn er ook 

nieuwkomers van buiten Schoonhoven die bewust voor onze gemeente kiezen. Wellicht kiest 

men voor de inhoudelijkheid die er is, maar die misschien niet meer altijd als positief wordt 

gezien door de eigen gemeenteleden. Nieuwe gemeenteleden zijn soms verrast vanwege de 

hartelijke ontvangst, openheid, veelheid en verscheidenheid aan activiteiten.  

De Hervormde gemeente van Schoonhoven is veelkleurig, inhoudelijk sterk, soms toch nog wel 

vormelijk-klassiek. De gemeente wil voluit gemeente van Jezus Christus zijn, Hem loven en 

prijzen, maar leeft in deze huidige tijd vol verleidingen van de wereld en behoeft daarom ook bij 

voortduur praktisch en concreet onderwezen te worden. Veel gemeenteleden (jong en oud) 

verlangen ernaar om in de diensten liederen te zingen die hen dichter bij Jezus brengen. Voor 

de een is dat een oude Psalm, voor de ander zou dat bij voorkeur een Opwekkingslied zijn. Een 

groot en actief deel van de gemeente hoopt op en verlangt naar een kerkdienst die meebeweegt 

in de tijd, maar beseft heel goed dat nieuwe vormen niet de inhoud van de Bijbelse boodschap 

mogen aantasten, integendeel! Ze zouden juist willen dat een stuk lofprijzing, met andere 

liederen en ook andere muzikale begeleiding de concentratie en focus op de Bijbel en het geheel 

van de eredienst versterken.  

Gemeenteleden zijn mondig, van deze tijd; zij kunnen (positief) kritisch zijn en verlangen een 

open en eerlijke dialoog. De Bijbelse boodschap wordt belangrijker geacht dan de klassieke 

formulieren en oude leerstukken. Dat wil niet zeggen dat men afscheid heeft genomen van 

goede tradities. Hoe eerlijker, transparanter en bewuster zaken worden benoemd en uitgelegd, 

hoe meer waardering daarvoor is. 

Jongeren gaan soms de ouderen voor in zowel actief kerkbezoek, maar ook radicale keuzen. Een 

groot deel van de jongeren ziet kerkmuren niet als barricaden, danwel veilige omheining en 

laten zich ook inspireren door meer evangelische diensten en activiteiten. Een deel van de 

jongeren maar ook wel de jonge gezinnen durft zich niet echt te binden aan de gemeente omdat 

men zich afvraagt altijd lid te kunnen blijven. Niet vanwege de inhoud van de preken (die wordt 

wel gewaardeerd), maar vooral vanwege het concrete, radicale en het gemis aan lofprijzing en 

aanbidding in de kerkdiensten. Naast een stukje spanning is er bij veel ouderen ook veel 

waardering en bewondering voor de geloofsinhoud bij jongeren. Een groot deel van de 

gemeente zou dan ook graag meer betrokkenheid en wellicht ook meer actieve bijdragen van 

jongeren in de kerkdiensten zien. Dit om jongeren ook in eigen gemeente een kans te geven om 

volwaardig mee te doen en te bouwen aan de toekomst van Christus’ kerk. N.B. In de praktijk 

zien we dat jongeren regelmatig kerkdiensten (jeugddiensten of zangdiensten) elders bezoeken; 

men is dan enthousiast over de muziek en de gezongen liederen maar ze missen soms de inhoud. 

De laatste jaren is er naast het jeugdwerk een actieve Alpha Youth beweging ontstaan die echt 
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interkerkelijk opereert. Het is bijzonder om te zien dat ook onkerkelijke en randkerkelijke 

jongeren zo bereikt worden. Naast het Alpha Youth werk is er ook een interkerkelijke 

jongerenbeweging: ‘New Generation’ die cursussen geeft als vervolg op de Alpha Youth cursus 

en jongeren aan de hand neemt bij de eerste (verdiepende) geloofsstappen.  

Binnen de eigen gemeente is er recent een beleidsnotitie aangenomen waarin extra aandacht 

wordt gevraagd voor de jongeren en hun leefwereld; daarbij is er ook een jeugdteam opgezet 

waar vanuit jeugdpastoraat zal gaan plaatsvinden. 

Een deel van de gemeenteleden vindt dat we nog te veel een kerk voor onszelf zijn; teveel naar 

binnen gericht, te weinig missionair. En dat terwijl we met ons imposante kerkgebouw in het 

hart van de Zilverstad “goud in handen hebben”.  

Een groot deel van de gemeente komt niet, minder of anders toe aan missionair handelen. Door 

middel van het Focustraject van de IZB hoopt de gemeente meer toe te komen aan missionair 

handelen; daarbij zal het niet om meer activiteiten gaan, maar om bewust omgaan met onze 

niet-christelijke medemens en kansen benutten om de hoop die in ons is te delen in een 

weerbarstige samenleving. 

Als kerk en gemeente zijn we geroepen om als een moeder te zijn voor de stad; maatschappelijk 

betrokken, pijn lijdend* aan het verlies van gemeenteleden, zorgend voor de noden van de stad. 

Samen mogen we ons vastklampen aan Het kompas van ons leven om staande te blijven als het 

stormt in gemeente en stad.  

*De vraag die we als gemeente onszelf moeten stellen is: lijden we ook pijn aan het feit dat zovelen in de 

stad Christus niet kennen, niet willen kennen, en niet zullen kennen als wij onze mond niet open doen? 

Met elkaar wil de gemeente zich inzetten en elkaar meer en meer vasthouden en voorhouden 

om te volharden in de gebeden en meer te luisteren naar de stem van God. Momenten van stilte, 

inkeer en bezinning zijn nodig te midden van veel rumoer. De gemeente is dus ook een gemeente 

die bidt voor de vrede van de stad, de overheid en de wereldwijde kerk van Christus waarvan 

we ons onderdeel weten. 

Erediensten.  

De erediensten worden gehouden (twee keer per zondag) in de Grote of St. Bartholomeüskerk, 

een historisch kerkgebouw in het hart van de stad. Iedere zondagmorgen vinden er ook 

ambtelijke erediensten plaats in het plaatselijke wooncomplex 'Sola Gratia'. Deze diensten 

worden veelal geleid door gastpredikanten, maar ook bij regelmaat door de eigen predikant. Een 

deel van de oudere gemeenteleden (ca. 25-30) bezoekt de diensten in Sola Gratia omdat deze 

net wat korter duren, makkelijker toegankelijk zijn en na afloop er met elkaar nog een stuk 

ontmoeting is (koffiedrinken). Een deel van deze ouderen bezoekt nog wel de avonddienst in de 

kerk; een groot deel luistert dan thuis mee. 

De erediensten kennen een klassieke opbouw. In de erediensten wordt normaliter gelezen uit 

de Herziene Statenvertaling.  

Tijdens de dienst zingen we drie psalmen uit de Oude Berijming (1773). Daarnaast maakt onze 

gemeente gebruik van de bundel Weerklank. Er kunnen twee gezangen uit deze bundel 
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opgegeven worden (of één gezang en één psalm). Desgewenst kunnen er twee gezangen 

opgegeven worden uit het Liedboek voor de kerken (1973) of uit de bundel ‘Op Toonhoogte’ 

(HGJB).  In de bijzondere diensten (zoals themadiensten, de diensten van de zondagschool, ‘kerk 

en school’, de diensten voor anders begaafden) is er ruimte voor andere liederen en de 

begeleiding van de (gemeente)zang door andere instrumenten dan het kerkorgel.  

In de ochtenddienst wordt doorgaans de Wet gelezen (veelal uit Exodus 20 of Deuteronomium 

5, alsmede de samenvatting uit Mattheüs 22). In de avonddienst wordt de Apostolische 

Geloofsbelijdenis of de Geloofsbelijdenis van Nicea uitgesproken.  

Tijdens het dankgebed is er ruimte voor een moment van persoonlijk gebed en het 

gezamenlijke bidden van het “Onze Vader”. De collecten worden normaliter gehouden na het 

dankgebed, vóór de slotzang en bij de uitgang.  

 

In onze gemeente is er onderscheid tussen de ochtend- en avonddienst.  

De avonddiensten mogen meer het karakter van een leerdienst hebben. Zowel de 

Belijdenisgeschriften als een Bijbelboek kunnen leidraad in deze diensten zijn. Ook kunnen 

specifieke onderwerpen en actuele geloofsvraagstukken de aandacht krijgen. Door middel van 

vragen of hand-outs kan de gemeente meer geactiveerd worden om inhoudelijk mee te doen 

en het gesprek thuis voort te zetten.  

Tijdens de ochtenddienst is er vooral Evangelieverkondiging met extra aandacht voor de 

kinderen. In de afgelopen jaren is hier meer aandacht voor gevraagd en beleid ontwikkeld (zie 

beleidsdocument). Mede omdat er geen kindernevendienst is moeten de kinderen ook de 

aandacht krijgen zodat zij merken ook echt onderdeel van de gemeente te zijn. Kinderen 

worden, voor en tijdens de verkondiging, op hun niveau aangesproken met voorbeelden of 

toepassingen. Voor hen is ook een verwerkingsboekje beschikbaar. Naast de kinderen dient er 

aandacht te zijn voor alle doelgroepen (heel de gemeente van jong tot oud, in relaties, 

alleengaand en hen die worstelen met een andere geaardheid, verslaving, ziekte of wat dan 

ook).   

De kerkenraad beseft dat de gemeente in een snel veranderende wereld staat. De dienst aan en 

van God en de gemeentebrede toerusting zijn van groot belang in de erediensten.  

Vanuit de gemeente wordt met enige regelmaat gevraagd naar aanpassingen in vorm en 

uitvoering van erediensten. Naar verwachting zal deze ontwikkeling zich de komende jaren 

voortzetten. De kerkenraad staat open voor het gesprek waarbij wijzigingen zeker niet op 

voorhand worden uitgesloten, maar waarbij aanpassingen uitlegbaar zijn en een verbetering 

en/of toevoeging dienen te zijn. Met elkaar willen we biddend bezig zijn, zoekend naar wat de 

wil is van onze goede God. Vooral omdat het een dienst is van Hem, waarin het niet gaat om 

ieders persoonlijke wens als individu, maar dat we als gemeente, als onderdeel van het grote 

lichaam van Christus, ook een ontmoeting hebben met het hoofd van het Lichaam; Jezus Zelf.  

 

Pastoraat  

De Hervormde gemeente is onderverdeeld in acht pastorale wijken. In ieder van die wijken doet 

een wijkouderling zijn werk. Hij doet dat samen met een wijkteam, bestaande uit een 

bezoekbroeder- en/of -zuster, een ouderenbezoeker en enkele wijkcontactpersonen. De 

wijkouderling en de bezoekbroeder/zuster streven ernaar om (volgens kerkenraadsbeleid) 
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minstens eenmaal per twee jaar regulier huisbezoek af te leggen. Het wijkteam leeft mee met 

de leden in de wijk. Door het wijkteam worden bladen verspreid (Echo, Lichtspoor) en worden 

de contacten rondom de verjaardagen onderhouden. Eenmaal per twee jaar belegt het wijkteam 

een wijkavond waarop leden uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten.  

De overige bezoeken in de wijken worden gedaan door de predikant en de pastoraal werker/2e 

predikant. Zij hebben de wijken daartoe onder zich verdeeld. Er is nauwkeurig vastgesteld welke 

reguliere bezoeken zij geacht worden af te leggen. In het pastoraal overleg wordt dit nader 

ingevuld. Daarnaast zijn er de ziekenbezoeken en de diverse vormen van (crisis)pastoraat.  

Regelmatig (4-6 x per jaar) vindt er een consistorievergadering plaats waarbij naast de 

wijkouderlingen ook de jeugdouderling(en), evangelisatieouderling, voorzitter en scriba van de 

kerkenraad aanwezig zijn. Pastorale zaken en een stuk toerusting en bezinning staan op de 

agenda.  Naast de actieve en betrokken gemeenteleden is er nog een heel bestand van slapende, 

niet actieve leden. Binnen de wijkteams wordt nagedacht hoe mensen weer/ opnieuw 

betrokken kunnen raken, uitgenodigd kunnen worden.  

Vorming en toerusting  

Voor kinderen vanaf 4 jaar is er wekelijks het zondagsschooluur, direct aansluitend na de 

morgendienst. Voor kinderen in de hoogste groep van de zondagsschool is er kindercatechese. 

Daarop aansluitend is er voor jongeren vanaf 12 jaar in het winterseizoen de wekelijkse 

catechese. Zowel de predikant als de pastoraal werker/2e predikant verzorgen dit, samen met 

een catecheseteam (mentorcatechese). Er wordt gewerkt met diverse methoden (Reflector) 

volgens een catecheseplan. De catechese wordt positief gewaardeerd, zowel door ouders als 

jongeren. Het aantal catechisanten is in de achterliggende jaren gedaald, maar lijkt nu te 

stabiliseren. De hoeveelheid belijdeniscatechisanten was in de achterliggende jaren sterk 

wisselend.  

Vorming en toerusting vindt ook plaats op een groot aantal clubs, groepen en verenigingen. Er 

zijn diverse kinder- en jeugdclubs. Er is een jeugdvereniging, een mannen- en vrouwen 

Bijbelstudievereniging. Er is een diversiteit aan Bijbelkringen. Eens in de twee of drie weken is er 

gebedskring bij gemeenteleden thuis en een gebedsuur in de kerk. Voor de oudere 

gemeenteleden worden senioren-ontmoetingsmiddagen georganiseerd. In verpleeghuis ‘De 

Bovenberghe’, en seniorencomplex Sola Gratia is er voor belangstellenden een Bijbelkring.  

Viermaal per jaar wordt er een Avondmaalskring gehouden in de week voorafgaand aan de 

viering van het Heilig Avondmaal. Daarnaast worden er regelmatig geloofsopbouwende 

gemeenteavonden en eenmaal per jaar bij aanvang van het winterseizoen een 

gemeenteweekend/startdag georganiseerd. Ieder jaar wordt vanuit onze gemeente 

meegewerkt aan de Alpha Cursus en de Alpha Youth.  

De gemeente is diaconaal en missionair actief. Er is een zendingscommissie (GZB) en een 

evangelisatiecommissie. Betrokkenheid is er op het werk van zendingsarbeiders in China en India 

(thuisfrontcommissies). Er zijn ook diverse werkgroepen in onze gemeente actief: Oost-Europa, 

Woord en Daad, NBG. Er wordt door onze gemeente contact onderhouden met de 

zustergemeenten in Tirgu Mures en Sincrai.  

Samen met de Hervormde gemeente van Willige Langerak wordt tweewekelijks het kerkblad 

‘Kerkklanken’ uitgebracht. Daarnaast verschijnt wekelijks een Zondagsbrief die in de kerk wordt 

uitgedeeld.  
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In 2019 is het besluit genomen om deel te nemen aan het “Focus-Traject” van de IZB. Na een 

opstartperiode is in januari 2020 gestart met dit traject welke een looptijd kent van 2 jaar. 

Tijdens deze twee jaar is er een externe trajectbegeleider vanuit de IZB voor onze gemeente 

beschikbaar om ons bij te staan om stap voor stap de focus op Jezus te richten, het 

geloofsgesprek te delen en uit te dragen naar buiten. Na twee jaar stopt dit niet, maar hopen 

we dat we (door een langere oefenperiode) dit “als vanzelf” voort zullen zetten.  

 

Organisatie en beleid  

Er is financiële ruimte voor één voltijds predikant. Daarnaast heeft de gemeente een pastoraal 

werker/2e predikant in dienst voor 20 uur per week. De kerkenraad telt, behalve de predikant, 

20 ambtsdragers: 8 wijkouderlingen, 1 ouderling-scriba, 1 evangelisatieouderling, 1 

jeugdouderling, 3 ouderlingen tevens kerkrentmeester, 1 jeugddiaken en 5 diakenen.  

De kerkenraad vergadert negenmaal per jaar in voltallige zitting. Deze vergaderingen worden 

voorgezeten door een ouderling die gekozen is als voorzitter. De vergaderingen worden 

voorbereid door het moderamen, bestaande uit: de voorzitter en de scriba van de kerkenraad, 

de predikant, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken. De vergaderingen van het 

moderamen worden voorgezeten door de voorzitter van de kerkenraad.  

Naast de voltallige vergaderingen van de kerkenraad zijn er vergaderingen van de ouderlingen 

(consistorie), de diakenen en de kerkrentmeesters (de ouderlingen-kerkrentmeester mét drie 

lid-kerkrentmeesters) die ieder een eigen voorzitter hebben. Meer inhoudelijk en 

organisatorische zaken zijn vastgelegd en omschreven in de plaatselijke regelingen en het 

beleidsplan.   

 

Samengevat 

Het meelevende deel van de Hervormde gemeente Schoonhoven is actief op een breed gebied 

van kerkelijke activiteiten, zowel gericht op de eigen gemeente als op de omgeving (dichtbij en 

veraf). De hoeveelheid activiteiten is groot. Binnen de kerkenraad en de gemeente is een 

blijvende behoefte aan verdieping van het geestelijke leven. Binnen de (brede) gemeente is 

behoefte aan radicaal Bijbelse prediking, met handvatten naar de praktijk van alledag en is er 

behoefte aan vernieuwing van de liturgie, door o.a. meer lofprijzing, buiten de oude Psalmen 

om. Daarbij zoekt de gemeente voortdurend naar het aanbrengen van Focus in de kerkelijke 

activiteiten, willen we graag voluit gemeente van Jezus Christus zijn en daardoor ook een open 

gemeente, welke haar plaats heeft in het midden van de stad Schoonhoven. 


