BESCHRIJVING KERKELIJKE GEMEENTE
1. Recente geschiedenis
Na de eerste kanselruil op 17 januari 1979 zijn de Gereformeerde Kerk en de
Hervormde Gemeente van Heinkenszand op 1 maart 1992 gefedereerd tot de
Samen op Weg-gemeente Heinkenszand. Beide gemeenten waren
gelijkwaardig wat betreft betrokken ledental, financiën en kerkelijke oriëntatie.
Er werd een gezamenlijke wijkindeling gemaakt en de voormalige
gereformeerde kerk wordt vanaf die tijd Barbesteinkerk, de hervormde kerk
Dorpskerk genoemd.
1 januari 2005 volgde de fusie tot Protestantse Gemeente Heinkenszand.
Er is sinds 2001 één gezamenlijke zondagse eredienst.
Gesprekken en onderzoeken zijn gaande om te komen tot één kerkgebouw,
waarin viering en ontmoeting meer ruimte kunnen krijgen. Nu nog worden de
kerken volgens rooster afwisselend gebruikt.
2. Samenstelling gemeente
Onze gemeente is breed samengesteld zonder dominantie van enige richting.
De gemeente bestaat uit 1161 leden, waarvan 724 doopleden en 437
belijdende leden.
Leeftijdsopbouw: 0-20 jr 14%, 20-40 jr 20%, 40-60 jr 30%, 60-80 jr 28%, 80+ jr
8%.
Voor de actie kerkbalans worden 680 adressen aangeschreven.
Zondags kerken ongeveer 150 leden. Er is altijd een kindernevendienst (10 tot
25 kinderen) en crèche.
3. Eredienst
De kerk is dé plek waar gevierd wordt.
De gemeente ontmoet elkaar rond Schrift en Sacrament in het licht van de
opgestane Christus.
Onze eredienst verlangt nadrukkelijk aandacht voor liturgie; er is
ondersteuning door de taakgroep eredienst; het nieuwe liedboek gebruiken we
hierbij dankbaar.
Naast de zondagse eredienst zijn we gewend tijdens Advent en 40-dagentijd
wekelijkse vespers te houden, in de Goede Week elke dag.
Voor bijzondere diensten, de vespers en bij doorlopende lezingen of thema’s
over een reeks van zondagen worden liturgieboekjes gemaakt.
Het Heilig Avondmaal vieren we eens per twee maanden; de kinderen nemen
hieraan deel.
In elke dienst is er gerichte aandacht voor de kinderen (en daarmee voor alle
12+ers).
4 maal per jaar is er een jeugddienst, waarvan één in samenwerking met de
christelijke basisschool wordt voorbereid.
De 12+-diensten worden 6 maal per jaar gehouden, parallel aan de ‘gewone’
zondagse dienst.
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4. Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit 19 leden:
o 1 predikant fulltime
o 1 kerkelijk werker (KW), parttime 16 uur
o 7 ouderlingen: 1 scriba, 1 jeugdouderling, 1 liturgisch ouderling
o 6 diakenen, waaronder 1 jeugddiaken
o 4 kerkrentmeesters
o 1 notulist (niet ambtsdrager)
Het moderamen wordt gevormd door predikant, scriba en de 3 voorzitters van
het pastoraal beraad, diaconaal beraad en het college van kerkrentmeesters
(CvK). Eén van deze 3 voorzitters is de voorzitter van het moderamen en de
gehele kerkenraad.
Vergaderschema:
o Kerkenraad 1 maal per 2 maanden.
o Moderamen, pastoraal beraad, diaconaal beraad en CvK 1 maal per
2 maanden, in de maand voorafgaand aan de kerkenraad.
5. Werkverdeling predikant/kerkelijk werker (KW)
Voor het individuele pastoraat is er een verdeling over de 13 wijken.
De KW heeft als hoofdtaak het ouderenpastoraat.
De predikant verzorgt het jongerenpastoraat en crisispastoraat.
De KW gaat normaliter 4 maal per jaar voor en in vacaturetijd 6 maal per jaar
voor in een zondagse eredienst en verzorgt de uitvaartdiensten van haar
pastoranten.
6. Contactpersonen
De contactpersonen leggen bezoeken af om vanuit de gemeente meeleven en
belangstelling te tonen. Via hen wordt ook pastorale aandacht gevraagd.
Er zijn 25 contactpersonen met elk ongeveer 10 bezoekadressen.
7. Taakgroepen
Eredienst
Liturgisch bloemschikken
Toerusting
Gebouwen
8. Jeugd
De Jeugdraad handelt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Samenstelling: predikant, 2 jeugdambtsdragers, vertegenwoordigers van de 4
jeugdclubs (totaal aantal leden: 58) vertegenwoordigers van 12 + kerk,
kindernevendienst, crèche.
Er zijn veel gemotiveerde ouders en vrijwilligers bij het jeugdwerk betrokken.
Een aantal van onze jongeren gaat ieder jaar in de zomervakantie naar Taizé.
Na de zomer wordt er voor en door de jeugd een startkamp georganiseerd.
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9. Ouderen
Een maal per maand is er een ontmoetingsochtend in de Dorpskerk.
Een maandelijkse oecumenische bijeenkomst wordt in Dijkstede gehouden.
10. Organisten
Voor de kerkdiensten beschikt de gemeente over 3 organisten.
11. Kosters
Voor de beide kerken en nevenruimten zijn 2 kosters in dienst.
12. Interkerkelijke samenwerking
Met de plaatselijke R.K.-kerk is er niet meer dan één gezamenlijke dienst per
jaar. (nauwelijks nog oecumenische ambitie)
Diaconie en Caritas hebben regelmatig overleg. Zij organiseren b.v. voor
alleenstaanden een gezamenlijke kerstmaaltijd.
13. Pastorie
De pastorie (Clara’s pad 8, 4451 HD Heinkenszand) is beschikbaar voor de te
beroepen predikant.

Uitgebreidere informatie op www.pgheinkenszand.nl
zie aldaar voor gegevens over Diaconie en CvK
en de jaargids en het visiestuk ‘een plaats om te geloven’
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