PROTESTANTSE GEMEENTE te HEINKENSZAND

BESCHRIJVING KERKELIJKE GEMEENTE
De roeping van onze gemeente:
Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
(Lied 655:3)
De vragen die wij ons stellen :
- hoe kunnen wij in deze post-christelijke tijd spreken over de aanwezige God,
de HEER, Ik-zal-er-zijn
- welke bronnen van geloof kunnen wij daarbij aanboren
- wat is hierbij de rol van onze kerkelijke traditie
- welke bronnen en tradities vinden wij zo kostbaar dat wij deze aan de
volgende generaties willen doorgeven
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.
Op 1 januari 2005 volgt de fusie tot Protestantse Gemeente Heinkenszand.
Er is sinds 2001 één gezamenlijke zondagse eredienst.
Na de verkoop van de Barbesteinkerk eind 2018 komen wij nu wekelijks samen
in de Dorpskerk. Er zijn plannen voor een verbouwing van het aangrenzende
dienstgebouw.
Samenstelling gemeente
Onze gemeente is breed samengesteld zonder dominantie van enige richting.
De gemeente bestaat uit 927 leden, waarvan 580 doopleden en 347 belijdende
leden. Leeftijdsopbouw : 0-20 jaar 11 %, 20-40 jaar 15%, 40-60 jaar 22%,
60-80 jaar 40% en 80+ 12%. Voor de Actie Kerkbalans worden 598 adressen
aangeschreven.
Op zondag kerken ongeveer 92 leden. Er is altijd crèche en kindernevendienst,
maar het komt wel eens voor dat kinderen hier geen gebruik van maken.
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 en er is ondersteuning door de Taakgroep Eredienst.

Naast de zondagse eredienst zijn wij gewend tijdens de 40-dagentijd een aantal
vesperdiensten te houden en in de Stille Week diensten op Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en in de Paasnacht. Ook in de Adventsperiode worden
vesperdiensten gehouden.
Voor bijzondere diensten worden liturgieboekjes gemaakt.
Het Heilig Avondmaal vieren wij eens per twee maanden; de kinderen nemen
hieraan deel.
In elke dienst is er gerichte aandacht voor de kinderen, enkele malen per jaar
zijn er 12+ vieringen, jeugddiensten en een schoolkerkdienst in samenwerking
met basisschool De Wegwijzer.
Ook de samenwerking met de openbare en rooms-katholieke basisscholen
willen wij verder uitbreiden.
Tweemaal per jaar wordt getracht een oecumenische dienst te organiseren met
de RK Blasiuskerk.
Maandelijks is er wisselend in de Dorpskerk of de RK Blasiuskerk een
zangochtend en één maal per maand is er een oecumenische bijeenkomst in
woonzorgcentrum Dijkstede. Beide activiteiten worden met name door ouderen
en door mensen uit de diverse zorgcentra in ons dorp bezocht.
Verder wordt er twee maal per jaar een doordeweekse Avondmaalsviering
georganiseerd met name voor de bewoners van de diverse zorgcentra.
Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit 12 leden:
3 ouderlingen (pastoraal ouderling, liturgisch ouderling, ouderling-scriba)
5 diakenen (waarvan 1 jeugddiaken) (De penningmeester van de diaconie is
geen ambtsdrager.)
4 kerkrentmeesters
1 bijstand in het pastoraat en prediking (maar geen kerkenraadslid)
Het moderamen wordt gevormd door predikant (op dit moment de consulent) en
4 vertegenwoordigers van het pastoraal beraad, het diaconaal beraad en het
college van kerkrentmeesters. Eén van deze 4 vertegenwoordigers is voorzitter
van het moderamen. Door het vertrek van de huidige voorzitter moet er vanaf
1 januari 2020 een nieuwe voorzitter van de kerkenraad worden benoemd.
Vergaderschema
Moderamen 1 x per maand (behalve in juli en augustus) en 14 dagen later
gevolgd door de kerkenraadsvergadering (behalve in juli en augustus).
Het pastoraal beraad, het diaconaal beraad en het college van
kerkrentmeesters komen 1 x per 2 maanden bij elkaar.
Contactpersonen
De contactpersonen leggen bezoeken af om vanuit de gemeente meeleven en
belangstelling te tonen. Via hen wordt ook pastorale aandacht gevraagd. Er zijn
22 contactpersonen met elk ongeveer 6 bezoekadressen. Daarnaast zijn er nog
20 mensen actief voor het verjaardagsfonds, die met elkaar gemiddeld 37
bezoekjes afleggen. Dit zijn voor een groot deel dezelfde personen als de
contactpersonen.
Taakgroepen
Voor Eredienst, Liturgisch bloemschikken en Gebouwen.

Jeugd
De Jeugdraad valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Samenstelling: predikant, 2 jeugdambtsdragers, vertegenwoordigers van de
jeugdclubs, 12+ kerk, crèche en kindernevendienst.
Na de zomer wordt er voor en door de jeugd een startkamp georganiseerd.
De 12+ vieringen worden bezocht door 10-12 kinderen.
Club A-B wordt wekelijks bezocht door + 16 kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar.
Club C (12-15 jaar) heeft dit seizoen helaas geen leidinggevende.
Club D voor de leeftijdsgroep 16+ draait zelfstandig op zondagavond.

