Profielschets hervormde wijkgemeente
Nieuwe Westerkerk, Capelle aan den IJssel
Vacature oktober 2020

Samenstelling van de gemeente
De hervormde wijkgemeente West (Nieuwe Westerkerk) is een actieve en meelevende gemeente
van bijna 700 leden. Tot de gemeente behoren ook leden uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den
IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel en Rotterdam.
De gemeente is als volgt naar leeftijd opgebouwd (peildatum 1 februari 2020):
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Kerkbezoek
Er is sprake van een trouwe kern in de gemeente, zowel in kerkgang als in deelname aan kerkelijke
activiteiten. Het kerkbezoek is ongeveer als volgt:
Ochtenddienst (10.00 uur): 310
Middagdienst (16.30 uur): 200
Identiteit en plaats van de gemeente
De Hervormde wijkgemeente West staat in de gereformeerde traditie binnen het protestantisme,
waarbij wij ons verbonden weten met het werk van de Gereformeerde Bond. De gemeente heeft zich
destijds verbonden aan het convenant van Alblasserdam. Binnen het gemeenteleven wordt een
centrale plaats toegekend aan een Schriftuurlijke en appellerende prediking. Daarbij geldt de Bijbel
als het onfeilbaar Woord van God, dat gezag heeft voor leer en leven.
De Hervormde wijkgemeente Nieuwe Westerkerk is één van de zes wijkgemeenten binnen de
Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel, die in 2015 na een fusie ontstaan is.
Structuur van het gemeentelijk leven
In de gemeente vinden veel verschillende activiteiten plaats:
• zondagsschool (eens per 3 weken tijdens middagdienst)
• catechese: vijf groepen (12-13 jaar, 14-15 jaar, 16-17 jaar, 18+ en belijdeniscatechese)
• jeugdwerk: vijf groepen (groep 4-6, groep 7-8, 12-15 jaar, 16+, 20+) en een overkoepelende
jeugdcommissie
• verengingen: twee vrouwenverenigingen (tot 45 jaar en 45+), 1 mannenvereniging
• Bijbelkringen: vier (één overdag, één voor jongeren, twee in de wijken)
• een gebedskring
• een zendingscommissie
• commissie Kerk & Israël
• ouderen: ouderenmiddag (2 x per jaar), ouderen-uitje (1 x per jaar)
• kerk voor de buurt: maaltijd voor de buurt (maandelijks) en spelinloop (maandelijks)
• diverse activiteiten, zoals verkoopdagen, opvoedkring, etc.
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Vier maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Gemiddeld nemen ca. 150 leden deel aan het
Heilig Avondmaal. In de week voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt een
bezinningsavond gehouden.
Herkomst gemeenteleden
De gemeente kent diverse geloofsbelevingen. Ondanks de verschillen is zij een éénheid. Wat
herkomst betreft bestaat de gemeente uit autochtoon hervormden en uit leden die zijn ingestroomd
vanuit andere kerkelijke gemeente, zoals Gereformeerde Gemeente, Christelijke Gereformeerde
Kerk en Hervormd Lokaal (vrije gemeente).
De gemeente wil een Bijbelse prediking horen en het kerkelijke leven inrichten naar het Woord van
God. Er is gemeentebreed de overtuiging dat wij alleen door Jezus Christus zalig kunnen worden en
dat we alleen door het geloof in Hem mogen delen in het heil dat nooit vergaat.
Samenstelling kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit één fulltime predikantsplaats (vacant per 1 oktober 2020), drie diakenen,
tien ouderlingen (vijf wijkouderlingen, twee ouderen-ouderlingen, twee jeugdouderlingen en een
scriba) en drie ouderlingen-kerkrentmeester. Op dit moment is er sprake van één vacature voor
ouderling.
Beleid
De kerkenraad heeft na raadpleging van de gemeente opnieuw een beleidsplan vastgesteld
voor de jaren 2018 t/m 2022. Dit beleidsplan is te vinden op de website van de gemeente.
Situatiebeschrijving
Naast een vaste groep trouwe bezoekers van alle activiteiten is er in onze gemeente een deel die
alleen de zondagse erediensten bezoekt. Jongeren haken af of kerken in andere gemeenten. We zijn
er ons daarom van bewust dat de zondagse eredienst bij uitstek de plaats moet zijn om (opgeroepen
te worden) onze zaligheid in Jezus Christus te zoeken, te groeien in de genade van God, waar wij de
verbinding moeten zoeken met elkaar, jong en oud. Gemeenschapsvorming is daarin een belangrijke
voorwaarde.
Liturgie
De wijkgemeente West heeft een klassieke liturgie waarbij zij gebruik maakt van de Herziene
Statenvertaling. De gemeente voelt zich verbonden met de gereformeerde traditie en heeft het
verlangen bij deze traditie te blijven. Tegelijkertijd is duidelijk merkbaar dat in de huidige tijd de
traditionele vormen niet bij iedereen aansluiting vinden. Ondanks de verschillen over de vorm en de
geloofsbeleving, is er éénheid over de fundamentele vraagstukken van het geloof.
Bij de vaststelling van dit document is binnen de gemeente en kerkenraad een proces van bezinning
gaande waarin de liturgie vanuit Bijbels perspectief breed doordacht wordt om vandaar uit te komen
tot concrete beleidsvoorstellen die in de loop van 2020 gestalte dienen te krijgen.
Plaatselijke gemeente Capelle aan den IJssel
De gemeente Capelle aan den IJssel telt ongeveer 67.000 inwoners en is een buurgemeente van
Rotterdam. Andere buurgemeente zijn Krimpen aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel.
In Capelle aan den IJssel zijn er verschillende kerkgenootschappen: de Protestantse Kerk in
Nederland (zes wijkgemeenten), de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (twee gemeenten), de (Oud)
Gereformeerde Gemeenten (drie gemeenten), Christelijke Gereformeerde Kerk, Hervormd Lokaal,
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Rooms Katholieke Kerk, Moluks Protestantse kerk en enkele evangelische gemeenten.
Onderling is er niet veel contact. Eén keer per jaar is er een pastoresoverleg met de burgemeester.
Ook is er in het nabij gelegen Kralingseveer een Hersteld Hervormd Kerk gevestigd.
Kerkgebouw en pastorie
Het kerkgebouw van de Nieuwe Westerkerk dateert uit 1983. In het kerkgebouw zijn naast de
kerkzaal, verschillende ruimtes aanwezig. In het jaar 2019 is de verbouwing aan het kerkgebouw
afgerond: er is een nieuwe zaal aangebouwd en een dakopbouw in de hal gerealiseerd.
In 2015 is een pastorie aangekocht. Deze is gelegen aan de De Fallastraat 37 te Capelle aan den IJssel.
Aan de woning bevindt zich een garage, die desgewenst kan worden omgebouwd tot studeerkamer.
Het pand (bouwjaar 1997) bevindt zich in de wijk ’s Gravenland en heeft een loopafstand tot het
kerkgebouw van ongeveer 10 minuten.
Communicatie
De gemeente heeft een eigen website: www.nieuwewesterkerk.nl. Daarnaast is er een kerkblad
‘KerkNieuws’, dat wordt uitgegeven door de gezamenlijke wijkgemeenten van de Protestantse
gemeente Capelle aan den IJssel (PgC). Dit blad verschijnt in de regel eens per maand.
Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 2 maart 2020,

L.J.A. de Jonge, voorzitter
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