Profielschets van de Hervormde Gemeente Bergschenhoek (PKN)
Algemeen beeld en missie van de gemeente
Bergschenhoek is een woonkern binnen de burgerlijke gemeente Lansingerland, met op dit
moment bijna 19.000 inwoners, gelegen aan de noordrand van Rotterdam. Tot aan ca. 2010
heeft Bergschenhoek een forse schaalvergroting doorgemaakt als gevolg van de VINEXuitbreiding (1995: ca. 8.000 inw.). Na 2010 is dit gestagneerd, voornamelijk doordat de beoogde
bouwplannen rondom nieuwbouwproject Wilderszijde zijn stilgelegd. Inmiddels is dit
nieuwbouwproject nieuw leven ingeblazen en is het de bedoeling dat hier 2.500 tot 3.000
woningen gebouwd gaan worden. De beroepsbevolking van Bergschenhoek werkt grotendeels
in de omringende steden. Het gemiddelde inkomen in Bergschenhoek is relatief hoog. De
instroom van mensen van buitenaf en de ligging in de stedelijke invloedssfeer zijn typerend
voor Bergschenhoek. Naast de Hervormde gemeente is er in Bergschenhoek een RoomsKatholieke parochie, een wijkgemeente van de Gereformeerde kerk van Berkel en Rodenrijs &
Bergschenhoek (PKN) en een Gereformeerde kerk (vrijgemaakt).
De Hervormde gemeente heeft per 1 juni 2021 totaal 1.790 gemeenteleden, waarvan 827
belijdende leden en 963 doopleden. Onze gemeente is pluriform van samenstelling. Mensen uit
verschillende modaliteiten vinden er hun plek. Zo kent de gemeente leden, die zich thuis voelen
bij de Gereformeerde Bond of de Confessionele Vereniging en zijn er ook gemeenteleden die
een duidelijke affiniteit hebben met de Evangelische beweging. Deze begrippen spelen
overigens in de beleving van veel gemeenteleden nauwelijks een rol. Onze gemeente kent zowel
mannelijke als vrouwelijke ambtsdragers binnen de verschillende ambten, uitgezonderd het
ambt van predikant en kerkelijk werker.
De gemeente kent een relatief groot aandeel kinderen, jongeren en jongvolwassenen
(leeftijdsopbouw gemeente: 0-19-jarigen: 20%; 20-59 jarigen: 46%; 60 jaar en ouder: 34%).
De missie van de gemeente is in het beleidsplan 2021-2025 als volgt verwoord:
De Hervormde Gemeente Bergschenhoek wil een gemeenschap zijn van leerlingen van Jezus
Christus die, zelf levend vanuit het geschenk van een persoonlijk geloof in Christus, Hem wil
volgen en dienen in alle aspecten van het leven en zich inspant om ook anderen tot leerling van
Hem te maken.
Vanuit deze missie is gekozen voor drie speerpunten waarin het centrale begrip discipelschap
wordt verhelderd en geconcretiseerd:
• Persoonlijk geloof
Als Jezus in het evangelie Zijn discipelen roept, zegt Hij: “Volg Mij!” (Mat.8:22, 9:9). Van hen
wordt een keuze gevraagd om Hem te volgen. We zijn ervan overtuigd dat een persoonlijke
keuze nodig is om met Hem verbonden te blijven of om een relatie met Hem aan te gaan. Juist
daarom is het belangrijk om toegerust te worden, door de verkondiging en andere aspecten van
het gemeenteleven. Tegelijkertijd willen we als gemeente ook ruimte blijven bieden aan
individuele verschillen. Eenheid in verscheidenheid in persoonlijk geloof – ook die
veelkleurigheid is kenmerkend voor onze gemeente.
• Volgende generatie
Discipelschap betekent leerling van Jezus zijn. In de christelijke traditie is er altijd aandacht
geweest voor het belang van de catechese, als een weg van samen leren vanuit de rijkdom van
Gods beloften in de Doop. We zijn ervan overtuigd dat het onze opdracht is om te investeren in
deze leerweg, die niet ophoudt bij het doen van belijdenis. Tegelijkertijd benadrukken we ook
het belang van onderlinge verbondenheid. In het jeugdwerk worden vriendschapsbanden
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gesmeed die vaak levenslang meegaan. Ook dat is iets dat we koesteren, omdat verbondenheid
met elkaar wezenlijk is om samen het geloof te kunnen beleven en daarin te groeien.
• Missionair gemeente zijn
“Ga dan heen, onderwijs al de volken…”, zei Jezus tegen Zijn discipelen. Discipelen worden
dus geroepen om anderen uit te nodigen om ook leerling van Christus te worden en te blijven.
Het blijft ons verlangen om daarin als hele gemeente te groeien. Dat kan alleen als er
voortdurend aandacht voor is, in de eredienst en in alle vormen van gemeentewerk.
Kerkenraad
De kerkenraad doet wat in haar vermogen ligt om te bereiken, dat alle in Bergschenhoek
wonende en kerkelijk meelevende hervormden zich geestelijk thuis voelen in de plaatselijke
gemeente. De kerkenraad streeft ernaar dat zoveel mogelijk gemeenteleden betrokken worden in
de diverse takken van het gemeentewerk. Daarbij is het een taak van voortdurende zorg en
bezinning in de kerkenraad of de vele activiteiten in de gemeente ook daadwerkelijk leiden tot
verbreding en verdieping van het geestelijk leven in de gemeente. De kerkenraad bestaat uit de
predikant, kerkelijk- en missionair werker, tien wijkouderlingen, een ouderling-scriba, twee
jeugdouderlingen, drie ouderling-kerkrentmeesters, vijf diakenen en een jeugddiaken.
De gemeente is ten behoeve van het wijkwerk, ingedeeld in tien secties waarbij een
wijkouderling is gekoppeld aan een van de tien wijken. De gemeente wordt ondersteund door
een kerkelijk werker (0,6 fte) voor pastorale begeleiding- en ondersteuning, voornamelijk
gericht op de ouderen binnen onze gemeente. Op dit moment is er een vacature voor een
missionair werker (0,6 fte) die zich voornamelijk zal richten op de 20-30’ers binnen -maar ook
buiten- onze gemeente.
Kerkgebouw en pastorie
Het kerkgebouw dateert uit 1973 en is in 1992 uitgebreid met meer zaalruimte. In 2018 is de
begane grond van het kerkgebouw volledig voorzien van een nieuw interieur en zijn er diverse
aanpassingen gedaan aan de inrichting. Dit heeft geleid tot een meer open, uitnodigend karakter
van het gebouw en een meer praktische indeling van de verschillende ruimten. Ook is het
gebouw voorzien van technische aanpassingen, zodat we in de huidige tijd van (voornamelijk)
online kerkdiensten en activiteiten uitstekend zijn toegerust (beamer, geluidsinstallatie, camera
etc.). De gemeente beschikt over een pastorie die dateert van eind 20ste eeuw.
Erediensten
Onder normale omstandigheden gaat de predikant ongeveer 45 à 50 keer voor in de erediensten.
De kerkelijk werker gaat enkele keren per jaar in diensten voor. In de overige diensten gaan
gastpredikanten voor die zich verwant weten met bovengenoemde denominaties. Jaarlijks zijn er
5 Heilig Avondmaalsdiensten, 6 à 7 doopdiensten, 9 à 10 jeugddiensten en een kerkdienst(en)
speciaal gericht op rand- en buitenkerkelijken. Verder zijn er bijzondere diensten bij de opening
van het winterwerk en het afscheid van de kinderkerk, diensten op Nieuwjaars- en
Oudejaarsdag, en bid- en dankdag.
In de eredienst wordt de Bijbelvertaling van het NBG 1951, de Nieuwe Bijbel Vertaling of de
Herziene Statenvertaling gebruikt. Bij het zingen is het Liedboek voor de kerken de leidende
bundel. Daarnaast is er veel vrijheid wat betreft overige liederen: bijvoorbeeld Evangelische
Liedbundel, Opwekking, Op Toonhoogte, Sela of de Oude psalmberijming (1773).
De bevestiging van ambtsdragers en nieuwe lidmaten vindt plaats met handoplegging.
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In de week voor Pasen, de Stille Week, worden iedere avond korte bijeenkomsten gehouden ter
bezinning op het lijden en sterven van onze Here Jezus Christus. Deze samenkomsten worden
geleid door gemeenteleden. Op Goede Vrijdag wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
De morgendiensten worden bezocht door gemiddeld 500 kerkgangers en de avonddiensten door
ca. 100 kerkgangers. Er is zorg over de relatieve teruggang in het aantal kerkgangers en tevens
over het effect wat het coronatijdperk heeft op het aantal kerkgangers op het moment dat de
coronamaatregelen volledig zijn afgeschaft. Het dorp is sinds 1995 verdubbeld qua aantal
inwoners, maar het aantal kerkgangers is nagenoeg niet toegenomen.
De basisschoolkinderen van de gemeente zijn om de week tijdens de morgendienst welkom bij
de kinderkerk in een van de zalen in het kerkgebouw. Er wordt veel ruimte geboden om te
investeren in goede materialen en toerusting van de vele leidinggevenden.
Op de tussenliggende zondagen worden zij verwacht in de eredienst en is voor hen een ‘plankje’
(met potlood en papier) met opdracht over het thema van de preek beschikbaar. Daarnaast
worden de kinderen/jongeren bij de dienst betrokken door bijvoorbeeld een kinderlied, op hen
toegesneden uitleg van de hoofdlijnen van de preek of andere onderdelen in de dienst, of op
andere wijze. Tijdens de dienst wordt gebruik gemaakt worden van moderne audiovisuele
middelen. Beamer, scherm, geluidsinstallatie, camera en mogelijkheid tot internetuitzending
zijn in de kerkzaal geïntegreerd.
Pastoraat en wijkwerk
Het pastorale werk in de gemeente wordt door de predikant, de kerkelijk werker, de
wijkouderlingen en leden van de wijkteams verricht. In elk van de 10 wijken is een wijkteam
actief onder leiding van een wijkouderling. De wijkteams hebben tot taak om verschillende
taken uit te voeren op pastoraal, diaconaal en missionair gebied. Het wijkteam bestaat daarom
tevens uit een wijkdiaken, pastorale bezoekers, ouderenbezoekers en eventueel missionaire
bezoekers. Een van de voordelen van deze wijk gebonden werkwijze is dat het beter mogelijk is
om mensen te leren kennen en zo ook als gemeente van Christus zichtbaarder en herkenbaarder
in de wijk aanwezig te zijn.
Een regulier bezoek vindt minimaal eens in de twee jaar plaats bij gemeenteleden die daar prijs
op stellen. Ouderen tussen 75 en 80 jaar krijgen extra aandacht vanuit de wijkteams.
Gemeenteleden vanaf de 80 jaar worden rond hun verjaardag door de kerkelijk werker bezocht.
Verder vinden er bezoeken plaats bij geboortes, huwelijksjubilea en rondom overlijden. Het
pastoraat onder zieken (thuis en in ziekenhuizen) is initieel in handen van de predikant en de
pastoraal werker. Het pastoraat in verzorgingstehuizen en verpleeghuizen wordt door de
pastoraal werker gedaan. Het jongerenpastoraat wordt door de twee jeugdouderlingen gedaan.
Ook zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld waar jongeren terecht kunnen. Dit sluit aan
bij onze protocollen over grensoverschrijdend gedrag.
Een stuurgroep, bestaande uit enkele wijkouderlingen en diakenen, coördineert het wijkwerk. Ze
bereidt onder meer kerst-en paasgroeten voor en houdt overzicht over de bezetting van de
wijkteams.
De wijkouderlingen overleggen enkele keren per jaar in het zgn. consistorieoverleg. Eens in de
twee jaar is er een persoonlijk gesprek tussen predikant en wijkouderling. Daarnaast is er
regelmatig overleg binnen de wijkteams. Ook is er een keer per jaar een overleg met alle
betrokkenen in het wijkwerk.
Generatie 20-30’ers
Op basis van de missionaire visie uit het beleidsplan 2021-2025 is in 2021 een traject met de
generatie 20-30’ers uit de gemeente van start gegaan. Het doel hiervan is om de betrokkenheid
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van deze groep in de gemeente te vergroten door specifieke toerusting te geven in discipelschap
en het uitdragen van het evangelie onder leeftijdsgenoten. Daarmee wordt het missionaire
accent van de gemeente op deze generatie gelegd.
Een kerkelijk werker wordt voor 2 à 2,5 dagen per week aangesteld om leiding aan dit traject te
geven. Dit zal in nauwe samenwerking zijn met een werkgroep, bestaande uit 20-30’ers uit de
gemeente. Zij opereren onder mandaat van de kerkenraad. Er is een overeenkomst gesloten met
de IZB voor de periode medio 2021 t/m eind 2023, waarbij de IZB zal optreden in een
begeleidende en adviserende rol. Medio 2021 start een Focustraject gericht op deze generatie en
daaropvolgend een Impacttraject, gericht op jongeren die de kerk hebben verlaten en/of niet
bekend zijn met het christelijk geloof. Parallel zal onderzoek worden gedaan naar de
mogelijkheid van bijeenkomsten in onze kerk, primair gericht op deze groep.
Catechese
Voor onze catechese maken wij gebruik van de HGJB-methode Follow Me. De catechese voor
jongeren van 12 t/m 16 jaar wordt door ongeveer 45 jongeren gevolgd, verdeeld over meerdere
groepen. Iedere groep heeft een eigen mentor. De overkoepelende coördinatie ligt bij een van de
mentoren en de inhoudelijke leiding van Follow Me is in handen van de predikant.
Voor jongeren van 16 jaar en ouder is er een programma van 3 jaar Follow Me Next. Dit
programma wordt gevolgd door ongeveer 30 jongeren. Ook hier worden meerdere groepen
gevormd, waarbij iedere groep een eigen mentor heeft. De mentoren geven als team leiding aan
het geheel.
Daarnaast is er een programma voor een belijdenisgroep, die het afgelopen seizoen uit 11
jongeren bestond. Het catecheseseizoen wordt afgesloten met een slotavond. De
belijdenisgroep heeft ter bezinning een apart weekend ter voorbereiding op het afleggen van de
openbare belijdenis.
Toerusting, gebed en gemeenteopbouw
De gemeente kent sinds jaar en dag een structuur van bijbelkringen. Er komen circa 20
bijbelkringen circa 8 keer per seizoen bijeen. De voorbereiding van deze bijeenkomsten vindt in
principe plaats onder leiding van de predikant. Er zijn daarnaast ook bijbelkringen die een eigen
programma volgen. Sinds enkele jaren is er een verdiepingskring, onder leiding van enkele
gemeenteleden en eventueel de predikant. In deze bijeenkomsten (ca. 5 per seizoen) wordt een
specifiek boek of thema behandeld en wordt soms ook een gastspreker uitgenodigd.
Er is ook een aantal vaste gebedskringen. Iedere eerste donderdag van de maand is er een
gebedskring. Iedere derde woensdag van de maand is er ‘Cappucino’, een gebedskring
bestaande uit zusters van de gemeente. Bij elke jeugddienst is een gebedsteam aanwezig. Op de
Alpha avonden is er daarnaast een groep bidders uit de gemeente. Jaarlijks is er aandacht voor
de gebedsweek die landelijk wordt georganiseerd.
De genoemde consistorievergaderingen dienen ook als toerusting voor de wijkouderlingen. Eens
per twee jaar organiseert de kerkenraad een conferentie van een of twee dagen, waarbij ook de
partners meegaan. Deze dagen hebben als doel de kerkenraad toe te rusten en de onderlinge
band te versterken.
Diaconaat
Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn
hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? (1 Johannes 3: 17)
De 6 diakenen trachten de onderlinge dienstverlening in de gemeente te organiseren door
hulpvraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Er zijn diverse vrijwilligersgroepen actief op
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gebied van ouderenzorg, ziekenzorg, bezoekwerk en onderlinge hulpverlening. Binnen
gemeente Lansingerland is er een diaconaal Platform (DPL) waarin verschillende kerken
participeren. Een vertegenwoordiger vanuit onze diaconie neemt hierin deel. Zij vergaderen 4x
per jaar. Er worden plaatselijke activiteiten georganiseerd en met de politiek is er contact over
sociaal beleid.
Naast de toerusting van de gemeente tot onderling dienstbetoon is er aandacht voor de
bewustmaking van de nood in de wereld. Voor de nationale en internationale hulpverlening
worden via een jaarlijks vastgesteld rooster inzamelingen gehouden. Daarnaast ondersteunt de
diaconie ook landelijke zorgprojecten, door haar financiële middelen in te zetten voor
langlopende en laagrentende financieringen. Er wordt ieder jaar meegedaan aan diverse
landelijke acties (Dorkas, Vakantietas). Binnen de diaconie wordt contact onderhouden met:
Werkgroep Roemenië, Stichting Up, Ouderencomité, Voedselbank, Taxidienst en
Bloemendienst. Er is een jeugddiaken die via diverse activiteiten de jeugd bij diaconale
activiteiten betrekt. Dit gaat in nauwe samenwerking met de jeugdouderlingen. Zo wordt er eens
per drie jaar een jongeren werkreis georganiseerd.
Zending
De zendingscommissie heeft de opdracht om het doorgeven van de boodschap van de Bijbel met
name ver weg (zending) onder de aandacht van alle gemeenteleden te brengen. Door middel van
voorlichting en bezinning probeert zij zending levend te maken en te houden en actieve
betrokkenheid (ook van jongeren) bij zendingswerk te stimuleren. Dit doet zij door onder meer
informatie in het kerknieuws, zendingsbladen in de hal van de kerk, organiseren van een voor- of
najaarsmarkt waarvan de opbrengst bestemd wordt voor een zendingsproject, aandacht vragen voor
de zendingsbussen, bidden voor zendingswerk en zendingswerkers.
Voor het zendingswerk ver weg werkt zij samen met de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en
KerkinActie. Voor de zending in eigen land wordt de samenwerking gezocht met IZB en de
vereniging zending in Nederland. Er wordt actief deelgenomen in het adoptieprogramma
“Deelgenoten” van de GZB. Dit geeft zending een gezicht. Via deelgenoten is er verbondenheid (en
is zij deels verantwoordelijk) met het zendingsechtpaar Sijmen en Annelies den Hartog. Zij zijn met
hun gezin, via de GZB in samenwerking met Overseas Missionary Fellowship (OMF), als
gemeentestichters uitgezonden naar Udon Thani, in het noordoosten van Thailand.
De diverse zendingscollecten die in de gemeente gehouden worden, worden door de
zendingscommissie voorbereid en zij draagt er zorg voor dat de opbrengsten naar de vooraf
afgesproken (collecterooster) organisaties worden overgemaakt. De commissie vergadert circa 9 keer
per jaar en brengt jaarlijks verslag uit aan de kerkenraad.
Missionair gemeente zijn en evangelisatie
Veel van het missionair gemeente-zijn zit verweven in tal van activiteiten die elders in deze
profielschets aan de orde komen.
Sinds meer dan 25 jaar wordt er jaarlijks een Alpha Cursus georganiseerd, geleid door een Alpha
team. Alpha is bedoeld voor hen die zich voor het eerst of opnieuw aangesproken voelen door het
Evangelie. Na Alpha gaat de groep doorgaans verder in een Bijbelkring. Daarnaast is er een
missionair team dat zich richt op evangelisatie binnen de gemeentegrenzen. Daartoe dienen o.a. de
kerkproeverij, de kerstnachtdienst en de jeugdweek in de herfstvakantie.
Jeugdwerk
In het jeugdwerk worden velerlei activiteiten georganiseerd, gericht op ontwikkeling en groei
van het christelijk geloof onder de jeugd en jongeren in en om de gemeente. Binnen de
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kerkenraad zijn er twee jeugdouderlingen en een jeugddiaken. Zij zorgen voor de coördinatie en
organisatie.
Om ouders in de gelegenheid te stellen samen naar de kerk te kunnen gaan, is er tijdens de
morgendiensten crèche voor kinderen van 0 t/m 3 jaar.
De 4 tot 12-jarigen zijn welkom bij de Kinderkerk, deze groep wordt verdeeld in onderbouw en
bovenbouw. Op zondagochtend komt een van beide groepen volgens een jaarlijks samengesteld
rooster bij elkaar in de bovenzalen van de kerk. Zij draaien hun eigen programma en zijn dan
niet beneden in de dienst aanwezig. Er wordt bij de kinderkerk gebruik gemaakt van de
lesmethode “Bijbel Basics” (https://debijbel.nl/bijbel-basics/meer-over-bijbel-basics)van de
NBG (Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap).
De hobbyclub KluzKidz (8-12-jarigen) wordt om de week gehouden en is bij uitstek een gezellige
club voor kinderen van 8 t/m12 die graag creatief bezig zijn.
Voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd wordt ieder jaar de Jeugdweek georganiseerd in de
herfstvakantie (4-12 jarigen). Het voornaamste doel van de jeugdweek is om kinderen in contact te
brengen met God en Jezus, door middel van verhalen en liederen over God en het stimuleren van
vriendschappen binnen de kerk.
Jeugdclub Tim & Rank (12-17-jarigen) is ingedeeld in 5 groepen en komen op vrijdagavond bij
elkaar in en om de kerk. Verder is er in de kerk (2e verdieping) de Jongeren Ontmoetingsruimte
(JOR). Hier vinden ontmoetingen plaats vanuit christelijke levensovertuiging voor jongeren
vanaf 18 jaar uit Lansingerland.
De jeugddienstcommissie is een groep jongeren die de voorbereiding van 9 à 10 jeugddiensten
per jaar organiseert. Als laatste de groep Link (17-27-jarigen), zij organiseren 4x per jaar op
zaterdagavond een leuke activiteit.
In het jeugdwerk zijn ook rand- en buitenkerkelijke jeugd en jongeren betrokken; bij de opzet van
het jeugdwerk wordt hiermee rekening gehouden.
Wij verwijzen graag naar onze website (www.hervormd.nl) voor een uitvoerigere beschrijving van
alle activiteiten binnen het jeugd en jongerenwerk.
Kerkrentmeesters
Het College van kerkrentmeesters bestaat uit drie ouderling-kerkrentmeesters en twee lidmaatkerkrentmeesters. Zij hebben het beheer over de ‘stoffelijke goederen’ van de kerkelijke
gemeente, zoals het kerkgebouw en de pastorie. De kerkrentmeesters vertegenwoordigen de
gemeente in vermogensrechtelijke zin naar de buitenwereld. De drie ouderling-kerkrentmeesters
maken deel uit van de kerkenraad. De ledenadministratie, predikant, kerkelijk- en missionair
werker en wijkouderlingen maken gebruik van het programma LRP van de PKN. De financiële
administratie is belegd bij het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA) met
administratieve ondersteuning door twee vrijwilligers vanuit de gemeente.
De financiële situatie van de gemeente is gezond en stabiel. De jaarlijkse kosten worden
nagenoeg gedekt door de inkomsten en in de afgelopen decennia is een zodanige balanspositie
opgebouwd, die voorziet in het verantwoord bouwen aan de toekomst en het voortbestaan van
onze gemeente.
Overige activiteiten.
a. Als overige activiteiten binnen de gemeente zijn o.a. nog te vermelden:
- Binnen de gemeente is een koor actief: Hervormd Gemengd Koor Shining
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Samen met Hervormd Bleiswijk (gewone en buitengewone wijkgemeente) wordt het
kerkblad ‘Kerknieuws’ uitgegeven. De drie gemeenten nemen bij toerbeurt de meditatie
en de eindredactie voor hun rekening.
- De Hervormde Gemeente Bergschenhoek heeft een website: www.hervormd.nl.
b. Verder zijn er nog diverse activiteiten van christelijke organisaties, waaraan veel
gemeenteleden deelnemen, o.a.:
- Hollands Christelijk Mannenkoor (HCM)
- In Touch (bijeenkomsten voor vrouwen)
- Ouderenmiddag
- Passage (christelijk- maatschappelijke vrouwenbeweging) afd. Bergschenhoek
- Tafel van 10 (vrijblijvend koffiemoment)

Goedgekeurd tijdens kerkenraadsvergadering van 06-07-2021
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