Profielschets van de PKN Gereformeerde Kerk Waarder
Algemeen:
Het ressort van de kerk bestaat uit 2 dorpen, Waarder en Driebruggen en het daaromheen
liggende platteland in het mooie Groene Hart. Het aantal inwoners is ongeveer 4000. De dorpen horen bij de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Het kerkgebouw staat in Waarder. Het is een kerk van 130 jaar oud, goed onderhouden en heeft binnen een
warme uitstraling. Ook is er een ruim bijgebouw.
In Waarder staat tevens een PKN Hervormde Kerk en in Driebruggen een kerk Hervormd in Hersteld Verband.
In beide dorpen is een supermarkt. Er zijn 2 Christelijke scholen in Driebruggen en 1 in Waarder.
Voor het middelbaar onderwijs is men aangewezen op Woerden (5 km) of Gouda (10 km).
Wat werk betreft zijn er agrariërs, aannemers, transportbedrijven, garagebedrijven en kleine industrie. Veel
mensen werken buiten de dorpen. Ook worden er statushouders gehuisvest, deze zijn, toen zij kwamen, met open
armen ontvangen, De saamhorigheid in de dorpen is groot.
Kerkelijk:
De kerkelijke gemeente bestaat uit ongeveer 750 leden, waarvan een groot gedeelte regelmatig de kerkdiensten.
bezoekt. Er zijn op zondag 2 diensten, 1 om 9.30 uur en 1 om 18.30 uur.
De PKN Gereformeerde kerk is een warme, gastvrije en open kerk, waar iedereen welkom is.
De gemeente is zeer meelevend, dit is te merken bij ziekte, maar ook bij huwelijk en geboorte.
De jeugd is goed vertegenwoordigd. Tijdens de morgendienst is er kindernevendienst en basiscatechisatie.
De leeftijdsopbouw:20% 0-20, 24% 20-40, 37% 40-65 en 19% 65+ jaar.

De kerkenraad bestaat uit 26 personen, voorzitter en scriba, 12 ouderlingen, 3 jeugdouderlingen,
6 diakenen en 3 ouderling-kerkrentmeesters.
Er wordt 10 keer per jaar vergaderd, dit gebeurt altijd in goede harmonie.
Gedurende het jaar zijn er bijzondere diensten, zoals b.v. in de Adventstijd, de Lijdensweek, laatste
zondag van het kerkelijk jaar en jeugddiensten.
Het Avondmaal wordt 4 keer per jaar gehouden d.m.v. bankencommunie in de morgendienst, waar ook de
kinderen aan deelnemen en een tafel in de avonddienst. Op Witte Donderdag is er lopend Avondmaal.
Voor de jongeren van 14 t/m 18 jaar is er wekelijks in het winterseizoen catechisatie.
Er is belijdeniscatechisatie voor de mensen boven de 18 jaar.
Pastoraat wordt in de gemeente zeer belangrijk gevonden.
In de vacante periode hebben we een pastoraal werkster (parttime), de ouderlingen en de bezoekdames. Verdriet
en vreugde worden zo goed mogelijk begeleid.
Er wordt van een predikant verwacht dat hij of zij betrokken is bij de mensen.

Veel mensen zijn actief in diverse commissies, de ZWEO, Vorming & Toerusting, Gemeente Groei Groepen.
Ook met het startweekend helpen velen mee. We zijn een enthousiaste gemeente waar veel gebeurt.
De PKN Gereformeerde Kerk is vacant geworden door het vertrek van ds. Erick Versloot
naar Mijdrecht.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www. pknwaarder.nl
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Rob Kastelein of Jetty Bazuin.
Namens de Beroepingscommissie
Rob Kastelein, voorzitter
Email: beroepingscie@pknwaarder.nl

Jetty Bazuin secretaris

