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Protestantse Gemeente te Oostvoorne 
 

      Concept Profielschets PGO 
    9 mei 2018 

 
 
De burgerlijke gemeente Oostvoorne (Westvoorne) 
 
Oostvoorne, met zo’n 7.500 inwoners, ligt aan zee op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten, 
ongeveer 6 kilometer ten westen van Brielle en ten zuidoosten van de Maasvlakte. Sinds 1980 
vormt Oostvoorne samen met Rockanje en Tinte de gemeente Westvoorne. 
Sinds het eind van de 19e eeuw ontwikkelde Oostvoorne zich als badplaats waar in de zomer veel 
Rotterdammers hun toevlucht zochten. Vandaag ligt de nadruk meer op natuur en industrie. De 
duinen van Voorne (vanuit het dorpscentrum op loopafstand) zijn internationaal beroemd en met 
het Oostvoornse Meer en het Brielse Meer kan men er uitstekend recreëren. Op de ‘om de hoek 
gelegen’ Maasvlakten en Europoort – beide bruisend van activiteit – vinden en vonden vele 
‘Oostvorenaars’ hun dagelijkse werk.  
 
In Oostvoorne staan de volgende basisscholen: 

• protestants-christelijke school C.N.S. De Nieuwe Weg; 
• twee openbare scholen: OBS de Bosrand (samenvoeging van voorheen Mildenburg en De 

Driehoek) en OBS het Overbos; 
• school voor speciaal onderwijs ‘Mevr. Dr C.P. Gelinckschool’.   

Oostvoorne is voorzien van een aantal huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, evenals een 
apotheek. Ziekenhuizen zijn te vinden in Spijkenisse, Dirksland, Rotterdam en Schiedam. 
 
Het kerkgebouw 
 
De monumentale Dorpskerk stamt uit de vroege 12e eeuw en werd na een grote brand, waarbij ook 
een groot deel van het dorp in de as werd gelegd, rond 1630 weer opgebouwd. Toen heeft ook de 
torenspits zijn kenmerkende uivormige constructie gekregen. Tussen 1740 en 1770 kent het dorp 
blijkbaar een welvarende periode. In 1744/45 worden acht gebrandschilderde ramen in de kerk 
aangebracht en rond 1765 de in Lodewijk XV stijl uitgevoerde kansel met bijbehorend doophek en 
beide herenbanken. Het in 1922 geplaatste Standaardorgel werd in 2000 vervangen door het Bätz-
Friedrichsorgel (1772), afkomstig uit de Bakenesserkerk te Haarlem. 
Na sluiting van de Rialaankerk (de Gereformeerde kerk) in 2012 is de Dorpskerk het enige 
kerkgebouw van de PGO. Het heeft wel een aantal aanpassingen ondergaan, om het 
multifunctioneel te maken. Het kerkgebouw heeft 180 zitplaatsen.  
 
In Oostvoorne is er naast de Dorpskerk nog de Jeruzalemkerk, van de Gereformeerde gemeente 
Oostvoorne.  
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De kerkelijke gemeente 
 
In 2004 zijn de plaatselijke Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk een fusie aangegaan. 
De ene gemeente draagt sindsdien de naam: Protestantse Gemeente te Oostvoorne (PGO).  
De vroegere Hervormde gemeente (van vrijzinnige signatuur) en de toenmalige ‘Evangelisatie’ 
(vallende onder de Confessionele Vereniging) zijn in 1974 samengegaan. De Gereformeerde kerk 
werd kort na de Tweede Wereldoorlog gesticht door leden van de Gereformeerde kerk in Rockanje.  
Op 1 januari 2018 is het aantal leden: 1227, bestaande uit 353 belijdende leden, 632 doopleden en 
1 gastlid. Zij vormen ongeveer 745 pastorale eenheden.  
 
De leeftijdsopbouw van de gemeente laat het volgende beeld zien: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De ledenadministratie wordt bijgehouden door een vrijwilliger. De PGO maakt gebruik van het PKN 
programma LRP voor leden- en bijdrageadministratie. Het pastoraal team heeft ondervonden hoe 
vruchtbaar het is als de ledenadministratie actueel is. 
 
Basis van onze gemeente 
 
De PGO is onderdeel na de landelijke Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dit gemeenteprofiel is 
afgeleid van het beleidsplan, dat elke 4 of 5 jaar wordt vastgesteld. Het nieuwe beleidsplan gaat in 
op 1 januari 2019.  
Centraal staat in de geloofsbeleving van onze gemeente (zoals nadrukkelijk wordt uitgewerkt in het 
beleidsplan) het werkwoord Verbinden. Wij geloven dat God zich in Christus met ons en de wereld 
verbindt. Die verbinding van God is met verschillende woorden te duiden: liefde, bewogenheid, 
trouw, aanwezigheid en zoveel meer. 
Het werkwoord Verbinden vinden we in alle geledingen van de gemeente terug. Het is onze visie en 
tegelijkertijd onze agenda. En daarmee het cement van de ‘stenen van ons huis’. We onderscheiden 
vier hoofdlijnen:  

• verbinding met God (omgang met Hem); 
• verbinding met binnen (de geloofsgemeenschap); 
• verbinden met buiten (de samenleving, dichtbij en ver weg); 
•  verbinding met jezelf (jij met je gaven en eigenheid mag er zijn). 
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Zetten we die vier, met vertakkingen, in een schema, zien we het volgende: 
 

 
Op grond hiervan zijn in ons beleidsplan aandachtspunten opgenomen waar we de komende jaren 
nadrukkelijk mee aan de slag. Zie het beleidsplan. 
 
Kenmerken van onze gemeente 
 
Iemand vraagt: wat zijn kenmerken van jullie gemeente? We antwoorden dan allereerst dat we de 
verbinding zoeken, zoals hierboven omschreven. En van daaruit zeggen we dat wij een gemeente 
zijn: 

• die steeds bezig is diensten en vieringen te beleggen waarbij velen zich thuis voelen en 
waar inspiratie van uitgaat; 

• die wil experimenteren met vormen en inhoud om het thuisgevoel in de diensten en 
daarbuiten zoveel mogelijk te ervaren; 

• die een plek wil zijn waar mensen op adem kunnen komen en hun verhaal kunnen delen; 
• die zich bewust is dat we een veelkleurige gemeenschap zijn waarin allerlei stemmen 

klinken, en zoeken naar de kansen die dat biedt; 
• die nadrukkelijk op zoek gaat naar de verbinding tussen het grote Vertaal (de Bijbel) en ons 

eigen verhaal (de werkelijkheid); 
• die erop uit is om alle generaties tot hun recht te laten komen; 
• die onophoudelijk eraan werkt om de persoonlijke ontmoeting in de gemeente te 

versterken; 
• die bewust oog heeft om kerk in en voor en met het dorp te zijn; 
• die in een cultuur waarin het individu centraal staat een plek wil zijn waar we elkaars leven 

kunnen delen; 
• die beseft dat zij niet alles zelf kan en daarom verbanden zoekt met gemeenten in de regio; 
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• die openstaat naar de kleine wereld dichtbij en naar de grote wereld verder weg, vanuit het 
besef dat we allemaal deel uitmaken van de ene aarde; 

• die belang hecht aan het deelnemen aan maatschappelijk gesprekken en die aandacht 
heeft voor de cultuur dichtbij; 

• die zich zorgen maakt over de toekomst, gelet op de afnemende betrokkenheid en de 
moeite om steeds nieuwe vrijwilligers aan te trekken. 
 

Uitwerking kerkenwerk 
 
Onze gemeente bestaat in de praktische uitvoering uit een groot netwerk. Niemand kan het alleen, 
we hebben elkaar nodig. Ongeveer 000 gemeenteleden doen als vrijwilliger mee in de kerk. We 
beseffen dat ze zonder hen niet kunnen bestaan. Een voortdurend aandachtspunt is de werving van 
vrijwilligers en de bezinning wat écht van belang is om te doen (niet alles kan). Het spreekt vanzelf 
dat werken met zoveel vrijwilligers onophoudelijk afstemming vergt. We noemen puntsgewijs: 
 
Kerkenraad 
Naast de voorzitter en scriba, beiden ouderling, zijn in de kerkenraad vertegenwoordigd de 
predikant, wijkouderlingen, diakenen en de jeugdouderling. Medio 2018 is het aantal 
kerkenraadsleden nog niet op volle sterkte. De kerkenraad komt maandelijks bijeen. De 
vergaderingen worden voorbereid door het moderamen. Jaarlijks streeft de kerkenraad ernaar een 
bezinningsdag te houden. De kerkenraad is er bewust op uit om de stem van de gemeente bij tal 
van zaken te mobiliseren. 
 
Kerkdiensten en vieringen 
De zondagse kerkdiensten vangen van 1 april tot 1 oktober aan om 9.30 uur, van 1 oktober tot 
1april om 10.00 uur. We houden onder meer vaneen  goed verzorgde liturgie, participatie van 
gemeenteleden, hechte samenwerking met predikant en kinderkerk, gezamenlijk koffiedrinken na 
de dienst, balans tussen bekende en minder bekende liederen, verbinding met dagelijks leven.  
Voor de 30-plussers worden om de twee maanden een bijzondere dienst gehouden, die aansluit bij 
hun beleving en wensen. De kerkdiensten zijn via internet en kerktelefoon thuis te beluisteren. 
Tijdens de kerkdienst is er kinderkerk en eenmaal per maand wordt een tienerviering gehouden. 
Voor de kinderen van 2-8 is er tweemaal per jaar een speelse peuter-/kleuterdienst op 
zondagmiddag. Voor kinderen onder de 4 jaar is er tijdens de dienst op zondagmorgen de crèche.  
In Leemgaarde, het woonzorgcentrum, organiseert de PGO elke vrijdagavond een avondsluiting en 
de jaarlijkse kerstviering.  
 
Pastoraat 
Omzien naar elkaar, elkaar nabij zijn in vreugde en verdriet en bij levensvragen, vinden we een 
belangrijke taak voor de kerk. Predikant, ouderlingen, pastorale medewerkers en wijkwerkers doen 
dat vanuit de organisatie. Daarnaast is er veel spontaan omzien naar elkaar. Ook organiseren we 
bijeenkomsten om contact met elkaar te onderhouden: elke woensdag inloopochtend en 
maandelijks op zondagmiddag ‘De Herberg’. Ook houden we een paar keer per jaar een 
gezamenlijke maaltijd (bijvoorbeeld de zogenaamde sobere maaltijd in de Stille Week). 
 
Diaconie 
Ook de diaconie zet zich in voor het omzien naar mensen. Zij zorgt ervoor dat hulp geboden 
wordt waar niemand anders dat doet en komt op voor mensen die het moeilijk redden in onze 
samenleving. Zij initieert projecten op, zet jaarlijks de voedselbankactie op, organiseert met 
Pasen een Paasgroetenactie voor gevangenen, organiseert eenmaal per jaar een kledingactie en 
is betrokken bij de samenleving. Onder haar verantwoordelijkheid fungeert een commissie Kerk 
in Actie, die opkomt voor de mensen in de wereld die in ontwikkelingslanden leven.  
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Jeugd- en  jongerenwerk 
Er zijn jeugdclubs en er is een tienergroep. Over jeugdwerk in en rondom de kerkdiensten, zie 
onder het kopje ‘Kerkdiensten en vieringen’. Het geheel wordt gecoördineerd door het 
jeugdoverleg.  
 
Onderhoud en financiën  
Het college van kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor allerlei stoffelijke 
aangelegenheden: beheer gebouw en landgoederen, financiën, onderhoud pastorieën,  aansturen 
koster, organist en cantor. Het CvK vindt het belangrijk dat onze Dorpskerk openstaat voor culturele 
activiteiten. 
 
Inspiratie en bezinning 
Uit een onderzoek onlangs onder 40-65 jarigen in de gemeente blijkt dat er behoefte is aan groeien 
in geloof, aan bezinning op de relatie geloof en dagelijks leven. En dát gecombineerd met 
ontmoeting. De komende tijd zal de werkgroep vorming & toerusting nieuw leven worden 
ingeblazen en daar zal de predikant een duidelijk rol in spelen. Jaarlijks wordt er een programma 
aangeboden, deels ook in samenwerking met omliggende gemeenten. Ook zijn er vanuit het 
jeugdoverleg themabijeenkomsten. Er zijn ook een paar gesprekskringen. 
 
Muziek en zang 
Muziek staat bij de PGO hoog in het vaandel. Twee maal per jaar geeft de organist die aan de PGO 
verbonden is een orgelconcert in de Dorpskerk. Daarnaast zijn er jaarlijks enkele orgelvespers. 
De cantorij, met een beroepskracht als dirigent, bestaat uit rond de 30 leden. Acht keer per jaar, 
vooral op hoogtijdagen, verzorgt de cantorij de muzikale ondersteuning van de dienst. 
 
Communicatie: website, nieuwsbrief, kerkblad, zondagsbrief, kerktelefoon, kerkomroep 
Zonder communicatie kan er nauwelijks sprake zijn van gemeenschapsvorming. Daarom besteden 
we daar de nodige aandacht aan.  
We maken gebruik van: het kerkblad (10 x per jaar), dat ook digitaal beschikbaar is; elke zondag 
wordt de zondagsbrief met allerlei informatie over de kerkdienst en het gemeentewerk uitgedeeld;  
de eigen website met roosters, mogelijkheden stukken te downloaden, allerlei soorten nieuws; de 
digitale nieuwsbrief aan allen die zich daarvoor aangemeld hebben; ad hoc benaderen we ook op 
andere momenten gemeenteleden digitaal; persberichten om een breder publiek te bereiken.  
Een andere vorm van communicatie is de kerktelefoon; via deze kerktelefoon kunnen zij de 
kerkdiensten thuis beluisteren. Het gebruik daarvan neemt af; daarentegen zien we dat steeds 
meer mensen via Kerkomroep.nl de diensten digitaal volgen.  
 
Het Vervolg 
Een groot succes is de kringloopwinkel ‘Het Vervolg’, die elke woensdagmiddag en -avond  én elke 
laatste zaterdag van de maand open is. Via dit doorlopende project krijgen afgedankte spullen weer 
een nieuwe eigenaar en dragen we bij aan duurzaamheid. Bovendien bevordert het de 
samenhorigheid in het dorp. Met de aanzienlijk opbrengsten worden goede doelen ondersteund, 
zoals de restauratie van de Dorpskerk en het werk van onze diaconie. 
 
Overige activiteiten 
Het verjaardag fonds wordt door een tiental leden verzorgd. Zij brengen een groet van de 
gemeente naar de leden. De opbrengst van het fonds wordt gereserveerd voor de inrichting van de 
kerk en de consistorie.   
Er wordt oud papier ingezameld t.b.v. het jeugdwerk. Iedereen kan oud papier naar een 
beschikbare container brengen. 


