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Woord vooraf
De kerk bestaat bij de gratie van Jezus Christus zelf. Hij leeft en Hij geeft leven. Jezus, geen
idee van vroeger, maar een werkelijkheid in het hier en nu. In Zijn naam mogen we binnen de
Zenderkerk samenkomen.
Het is een voorrecht om als Hervormde Gemeente Huizen -in het bijzonder als wijkgemeente
Zenderkerk- samen op te trekken en als gemeenschap van leerlingen sámen Jezus te volgen.
Tenslotte is Hij het die ons de ogen opent en richt op wat ons eigen begrip te boven gaat.
Vanuit deze verticale beweging mogen wij, als leerlingen van Jezus, er voor elkaar zijn én
present zijn in de wijk rondom de kerk en daarbuiten.
De Zenderkerk zien we als een huis. Geen klooster met dikke muren en zware deuren, geen
museum, maar een huis waar mensen thuiskomen en daar God, elkaar en zichzelf ontmoeten.
Een huis waar de deur altijd open staat en iedereen welkom is en iedereen ín en uit kan lopen.
Ons verlangen is om, vanuit Jezus’ liefde (verticale lijn) zo ín huis en buitenshuis te zijn
(horizontale lijn).
Psalm 84 is het huislied van de Zenderkerk en staat op de muur van de kerkzaal: ‘Hoe liefelijk
zijn uw woningen, o HERE der heerscharen’. Een huis waar we leren liefde te ontvangen en
liefde door te geven. Kortom: een huis waar we liefde voor elkaar hebben.

Wijkgemeente Zenderkerk
Positionering
De wijkgemeente Zenderkerk kan gepositioneerd worden als een PKN gemeente, staande in
de gereformeerde traditie, met een wat evangelisch karakter. Het is een open gemeente, waar
ruimte is voor een ieder.
Visie
Onze visie is samengevat in de woorden: SAMEN JEZUS VOLGEN
Samen:
Jezus:
Volgen:

we worden aan elkaar en aan allerlei mensen onderworpen
in deze Naam ligt onze redding
het gaat erom dat ons leven in beweging is door Hem (zowel op
zondag als doordeweeks).

Op grond hiervan zijn de volgende speerpunten geformuleerd voor de jaren 2020-2025:
1. Samen leren en oefenen;
2. Samen een uitnodigende gemeenschap - ook voor jonge mensen;
3. Samen dienstbaar aan de wijk;
4. Samen meedoen.
Geschiedenis
We maken als wijkgemeente deel uit van de Hervormde Gemeente Huizen binnen de
Protestantse Kerk in Nederland. De Hervormde Gemeente bestaat uit een viertal
wijkgemeenten en een missionaire gemeente ‘De Brug’. De wijkgemeente Zenderkerk is
destijds ontstaan vanuit de nieuwbouw die de gemeente Huizen heeft gekenmerkt sinds de
jaren ’60. De wijkgemeente heeft, zoals elke wijkgemeente, iets eigens. Sinds het ontstaan
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van de wijkgemeente hebben vier predikanten de wijkgemeente gediend: ds. Jac. Vermaas
(1962-1967), ds. J.L.W. Koppenhol (1968-2000), ds. G. van Goch (2001-2013) en ds. G. J.
Roest (2014-2021).
Identiteit
Verbonden met het Bijbelse getuigenis dat in onze tijd tot ons komt, verbonden met de kerk
van alle tijden en plaatsen en als onderdeel van de kleurrijke wereldwijde kerk, zoeken wij als
leerlingen ernaar, om ook in onze tijd en context de rijkdom en de relevantie van het evangelie
voor het voetlicht te brengen. We zijn gehecht aan de Bijbel als Gods onfeilbaar woord met
alle consequenties voor het dagelijks leven, binnen én buiten de kerkelijke gemeenschap. We
leggen de nadruk op een persoonlijke relatie met Jezus Christus -dit laatste blijkt ook uit onze
beleidsvisie ‘Samen Jezus volgen’- en hebben aandacht voor het brede werk van de Heilige
Geest. Zo willen we als Hervormde wijkgemeente een gemeenschap zijn waarin mensen op
adem kunnen komen, toegerust worden én de ander -binnen én buiten de gemeente- zien.
Samenstelling wijkgemeente
We hebben een geografische wijkgemeente rondom de Zenderkerk. Daarnaast kennen we
ook gemeenteleden die een voorkeur voor onze wijkgemeente hebben uitgesproken. Zij zijn
volwaardig lid van de wijkgemeente en dragen ook medeverantwoordelijkheid voor de
wijkgemeente.
De wijkgemeente kent de volgende samenstelling:
tabel 1: Samenstelling wijkgemeente naar meelevendheid per 1-11-2021
Totaal
855

%
64,72

84

6,34

niet kerkelijk meelevende leden (NKM )
missionair kerkelijk meelevend De Brug

328

24,81

51

3,83

overige/onbekend
totaal aantal leden

4
1320

0,3
100%

i

kerkelijk meelevende leden (KM )
half kerkelijk meelevende leden (HKMii)
iii

Hierbij tekenen we aan dat de grootste groep NKM-leden in de leeftijdscategorie van 60 jaar
en ouder valt.
De gemeenteleden die kerkelijk en half-kerkelijk meelevend zijn, hebben we vervolgens
uitgesplitst naar leeftijd. Dit leidt tot de volgende tabel:
tabel 2: Kerkelijk en half-kerkelijk meelevende leden naar leeftijd per 1-11-2021
leeftijdsgroep
KM
HKM
TOTAAL
%
0 - < 12 jaar

128

4

132

14,08

12 - < 18 jaar

72

3

75

7,98

18 - < 30 jaar

109

3

112

11,93

30 - < 40 jaar

87

8

95

10,11

40 - < 60 jaar

186

21

207

22,04

60 - < 80 jaar

185

30

215

22,89

80 jaar en ouder

88

15

103

10,97

TOTAAL

855

84

939

100%
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Evenals in de andere wijkgemeenten is ook in de Wijkgemeente Zenderkerk sprake van een
neergaande lijn van het aantal gemeenteleden dat wekelijks de kerkdiensten bezoekt.
tabel 3: bezoekersaantallen ochtend- en middagdiensten 2004-2019

Ochtend
Middag

‘04

‘05

‘06

‘07

‘08

‘09

‘10

‘11

‘12

‘13

‘14

‘15

‘16

‘17

‘18

‘19

549

522

518

516

510

488

494

486

466

457

419

382

381

405

419

408

200

195

183

161

136

158

118

109

113

98

86

83

Met name het bezoek van de middagdiensten is in een aantal jaren teruggelopen. Gelukkig
zien we dat de neergaande lijn in de morgendiensten stabiliseert. De laatste jaren worden de
middagdiensten gezamenlijk met de wijkgemeenten Nieuwe Kerk, Meentkerk en Zenderkerk
vormgegeven in de Meentkerk.
Betrokkenheid
Er zijn verschillende initiatieven die de betrokkenheid onderling versterken. Enkele
voorbeelden die de afgelopen jaren zijn ingevoerd: gestructureerd ouderenbezoek (met een
eigen pastoraal werker), een bloemengroet voor kerkleden die een bemoediging kunnen
gebruiken, een netwerk van kringen, een netwerk van vrouwen (Zendervrouwen) en een
Vrouwencontactgroep, een netwerk van mannen (Zendt), de Marriage Course en vele
activiteiten -naast de catechisaties- in verenigingsverband voor de jeugd van diverse leeftijden.
(zie onder). Missionair is de wijkgemeente betrokken bij het werk van de missionaire werker
en de ondersteuning van enkele gemeenteleden in het zendingswerk. Ook kennen we een
evangelisatiecommissie. Op het niveau van de centrale gemeente werkt de wijkgemeente mee
aan diverse initiatieven zoals bijvoorbeeld de bezinningsbijeenkomsten in de Stille Week.
Ontwikkelingen
Gemeente zijn anno nu is een uitdaging. We kunnen gelukkig stellen dat er zich in de
afgelopen jaren een aantal jonge gezinnen bij de Zenderkerk wijkgemeente hebben gevoegd
omdat ze zich daar thuis voelen (o.a. vanwege de gevarieerde liturgie, de onderlinge
betrokkenheid en het goed georganiseerde jeugd- en jongerenwerk).
Aan de andere kant is er ook een aantal gemeenteleden vertrokken. Enerzijds was er de trek
naar de Oude kerk en anderzijds naar evangelische gemeenten. Het betreft zowel jonge
gezinnen als jongeren. Sommige jongeren blijven we verbonden via het centrale jeugdwerk
en/of bezoeken de maandelijkse bijeenkomsten van Generation Praise op zondagavond in de
Zenderkerk.
Als antwoord op deze ontwikkelingen is er gezocht naar nieuwe wegen die passen bij de
identiteit van de wijkgemeente en tegelijk de culturele kloof tussen jongeren en ouderen wil
overbruggen. Dit in het vertrouwen dat de bestaande structuren en conventies soepel zouden
meebewegen en zich zouden aanpassen aan deze veranderingen, omdat aan de boodschap
geen concessie werd gedaan.
Een eerste richting die werd ingeslagen, was het willen groeien naar een eigen wijkprofiel, als
een middel om mensen tot Christus te brengen. We proberen steeds weer een open sfeer te
creëren waarin de drempel tot de activiteiten zo laag mogelijk is. Door het houden van een
aantal Alpha cursussen is een aantal nieuwe gemeenteleden toegetreden. Ook heeft een
bezinning op het thema ‘man-vrouw in de gemeente’ geleid tot het openstellen van het kerkelijk
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ambt voor vrouwen. In februari 2022 werden de eerste vrouwelijke ambtsdragers bevestigd.
Voor het ambt van predikant wordt vooralsnog voor een mannelijke kandidaat gekozen.
De tweede richting die werd ingeslagen, was om in de beide zondagse erediensten de
prediking en liturgie (ook) voor jongeren een aansprekender en eigentijdser vorm te geven,
o.a. door het meer betrekken van gemeenteleden bij de eredienst. Rondom de eredienst is er
een grote schare vrijwilligers actief in de muziekgroep, het beamerteam, een technisch team
en het kinderwerk.
De derde richting die werd ingeslagen, was een inzet op gemeenschapsvorming. Er zijn de
afgelopen jaren initiatieven ontplooid, zoals de Zendervrouwen en de mannengroep Zendt die
vele gemeenteleden op gezette tijden bij elkaar brengt. Verder wordt vóór en na elke eredienst
de mogelijkheid geboden koffie te drinken, waar veel gemeenteleden gebruik van maken. In
de vernieuwde Zenderkerk zullen we deze ontmoetingen nog verder stimuleren.
Bij het inslaan van nieuwe wegen zoals hierboven beschreven, ontstond ook de behoefte om
de visie van de wijkgemeente te formuleren en op grond daarvan een beleidsplan op
hoofdlijnen te schrijven. Dit is gerealiseerd in het Beleidsplan Zenderkerk 2020-2025.

Liturgie en eredienst
De zondagse eredienst is het brandpunt van het gemeenteleven, hét moment in de week waar
we met meerdere generaties samen één zijn. Hierin staat de verkondiging van het Woord
centraal. We lezen de Bijbel in haar context en proberen van daaruit een vertaling te maken
naar deze tijd. Ook eren en aanbidden we God met zang en muziek. We maken daarvoor
gebruik van psalmen, gezangen en nieuwe liederen (o.a. Opwekking en Sela) begeleid door
het orgel en de muziekgroep. De muziekgroep neemt een belangrijke plaats in tijdens de
eredienst. Gemeenteleden participeren actief in en rondom de eredienst.
Met elkaar streven we ernaar een gastvrije, warme en betrokken geloofsgemeenschap te zijn.
Er is ruimte voor ontmoeting voorafgaand aan én na afloop van de dienst. Hierin stellen we
ons open voor gasten. Kinderen en jeugd zien we als volwaardige leden van onze
wijkgemeente. Zij krijgen extra aandacht door middel van diverse programma’s en activiteiten
op hun eigen niveau. Zowel op zondag als doordeweeks.
Het is belangrijk dat de boodschap in de samenkomsten helder en toegankelijk wordt gebracht
en doordringt in ons hart. Vernieuwende en verdiepende lijnen uit de bijbel worden in
hedendaagse taal besproken zodat deze aansluiting vinden bij de belevingswereld van
mensen en voor hen ook toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. De vraag: ‘Hoe volgen we
samen Jezus?’ staat centraal. De prediker laat daarbij ook zelf zien waar zijn hart vol van is
en hoe hij als medegelovige hieraan invulling geeft. Tijdens mooie momenten, maar ook bij de
worstelingen die er kunnen zijn.
Hedendaagse taal die dichtbij de mensen staat, vinden we niet alleen in de verkondiging terug,
maar in de hele eredienst: de gebruikte vertalingen, de liederen, formulieren en ook concrete
zaken als collectedoelen. Ook de nieuwe indeling van het podium in de kerkzaal ondersteunt
deze gedachte.
De ochtenddienst begint om 9.30 uur. De liturgie kent de volgende indeling: welkom door
ouderling, stil gebed, votum & groet, lezen van de wet of het apostolisch vermaan, gebed om
de opening van het Woord/verlichting met de Heilige Geest, kindermoment, schriftlezing,
prediking, moment van delen, collecte, dankgebed en voorbede en afsluitend de zegen.
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Tijdens de ochtenddienst wordt een beamer gebruikt voor de mededelingen. De beamer
wordt tijdens de dienst gebruikt om de tekst van de liederen en de schriftlezingen te tonen.
De beamer kan ook worden gebruikt ter ondersteuning van de verkondiging. Tussen de
onderdelen zijn verschillende zangmomenten.
De liedkeuze tijdens de dienst vult de predikant naar eigen inzicht in, afgestemd op de
verkondiging. De intentie van de kerkenraad is een evenwichtige balans tussen psalmen,
gezangen en liederen uit de oude berijming, uit de nieuwe berijming het liedboek en uit Sela,
Opwekking en/of Op toonhoogte. Daarnaast is er bij gelegenheid ruimte om uit andere bundels
te zingen. Dat alles gebeurt met ondersteuning van de muziekgroep. Indien het dankgebed
met het Onze Vader wordt besloten, dan bidt de gemeente dat hardop mee. Om 17.00 uur is
er een gezamenlijke kerkdienst met de andere twee wijken (Nieuwe Kerk en Meentkerk) in de
Meentkerk. In de middagdienst ligt het accent meer op toerusting.
Doopdienst
Er is op ongeveer vier zondagen per jaar gelegenheid om kinderen te laten dopen. Voordat de
Doop in een eredienst bediend wordt, vindt er een doopgesprek/dooponderwijs plaats. In de
doopdienst wordt het doopformulier gelezen, gevolgd door het voorlezen van één of meer
brieven van de doopouders aan hun kinderen en de bediening van de Heilige Doop. Dit vindt
plaats vóór het gebed en de Schriftlezing. De predikant nodigt voorafgaand aan de
doopbediening de kinderen uit naar voren te komen. Hij vertelt daarbij iets over de betekenis
van de Doop.
Belijdenisdienst
Vóór Pasen vindt de belijdenisdienst plaats. De belijdeniscatechisanten ontvangen geknield
de zegen door middel van handoplegging en er is ruimte voor een persoonlijk getuigenis.
Avondmaalsdiensten
Er zijn vijf diensten per jaar waarop we het Heilig Avondmaal vieren. In de voorbereidingsdienst
wordt het eerste gedeelte van het eigentijdse, aangepaste Avondmaalsformulier gelezen. De
zaterdagavond voor de Avondmaalszondag is er op centraal niveau een bezinningsmoment in
de kerk. Tijdens de Avondmaalszondag wordt in plaats van de wetslezing, het tweede gedeelte
van het formulier gelezen. De viering vindt plaats na de collecte. Tijdens de
dankzeggingsdienst wordt het Heilig Avondmaal voortgezet en worden de Tien Woorden als
leefregel van dankbaarheid gelezen.
Generation Praise
Elke vierde zondag van de maand wordt er een Generation Praise (GP)-avond gehouden in
de Zenderkerk. Deze avond valt onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad.
Naast het zingen van veel nieuwe liederen (m.n. uit de bundel Opwekking en Hillsong) onder
begeleiding van de GP-band, wordt er een spreker uitgenodigd die een korte meditatie houdt.
De GP-avonden vinden plaats om 17.00 uur.
Aangepaste kerkdiensten
Vijfmaal per jaar is de middagdienst een aangepaste kerkdienst. Deze diensten zijn toegespitst
op mensen/gemeenteleden met een beperking. Zij worden op verschillende wijze betrokken
bij de dienst bijvoorbeeld door het lezen van een Bijbelgedeelte. Tijdens een aangepaste
kerkdienst verleent een koor zijn medewerking. De diensten worden georganiseerd door de
Diaconale Welzijnscommissie. Het tijdstip van deze diensten (14.45 uur) wijkt af van de
reguliere middagdienst.
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Kinderopvang
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderopvang voor kinderen t/m 6 jaar. In het kinderwerk is
de afgelopen jaren veel tijd gestoken. Het is meer dan alleen opvang. Kinderen vanaf 6 jaar
wonen de eredienst of kindernevendienst bij. Op de Avondmaalszondagen is er ook 's middags
kinderopvang. De opvang bestaat uit drie groepen: 0 t/m 2 jaar (spelen), 3 t/m 5 jaar (spelen
en een Bijbelverhaal), 4 t/m 6 jaar (Bijbelverhaal en een werkje maken).
Kindernevendienst
Twintig zondagen per seizoen is er tijdens de prediking kindernevendienst. Er is
kindernevendienst voor kinderen uit groep 1, 2 en 3 en voor kinderen uit de groepen 4, 5 en 6
van de basisschool en met een lagere frequentie voor de kinderen uit groep 7 en 8. Tijdens de
kindernevendienst horen de kinderen op hun eigen niveau een vertelling uit de Bijbel, wordt er
gezongen en gebeden. Na de kindernevendienst kunnen de kinderen bij de dominee hun
gebedspunten aanreiken voor de voorbede. Rondom Kerst en Pasen wordt met behulp van
projecten stil gestaan bij de betekenis van deze christelijke feestdagen.
Project School en Kerk
Eénmaal per jaar is er een projectzondag in samenwerking met de christelijke basisscholen.
Het Bijbels project dat is behandeld tijdens de projectweek op de basisschool wordt zondag
tijdens de dienst afgesloten. Het thema van de preek en de liederen staan in het teken van het
project. De kinderen mogen naar voren komen om een aantal liederen te zingen en er hangen
werkjes die gemaakt zijn op school in de kerk. De kinderen verzorgen dan de wet (uit de versie:
‘Hoe wil de Here dat wij leven’) en de Schriftlezing.
Jeugddienst
Op centraal niveau wordt er een aantal malen per jaar een jeugddienst georganiseerd (College
Tour) in samenwerking met enkele jongeren uit onze kerk. Het thema en de liturgie passen bij
de leefwereld van de jongeren.
Bid- en dankdagdiensten
Op bid- en dankdagen wordt naast de reguliere avonddiensten ’s middags een speciale dienst
georganiseerd voor de kinderen van de basisscholen. Deze diensten worden georganiseerd
in samenwerking met de Christelijke Gereformeerde Kerk en vallen onder verantwoordelijkheid
van de Algemene Kerkenraad. Aan deze diensten verleent een koor zijn medewerking en
verzorgen kinderen verschillende onderdelen van de eredienst.

Pastoraat
In onze individualistische tijd is een verbond een belangrijk aspect, oog hebben voor het
individu is steeds belangrijker geworden. Elkaar tot een hand en een voet zijn. Aan onze
Zender hebben wij verantwoordelijkheid om te zorgen voor de ander. Pastoraat is de herderlijke
zorg in de gemeente.
De pastorale zorg krijgt naast de wekelijkse kerkdiensten onder meer vorm in het huisbezoek en
het kringwerk. Het gaat daarbij om de toespitsing op het leven met onze Heer en Heiland. Vanuit
algemene omstandigheden en het meeleven binnen de gemeente komt ook het persoonlijk
geloofsleven aan de orde. Het gaat daarbij ook om de prediking, de sacramenten, het lezen van
de Bijbel en het gebed.
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In het ambt van alle gelovigen zijn alle gemeenteleden geroepen naar elkaar om te zien en
gemeenschap te betrachten. Ambtsdragers hebben hierin een bijzondere taak en
verantwoordelijkheid. Pastoraat is essentieel in het gemeente-zijn, tot opbouw en uitbreiding
van Gods Koninkrijk.
De wijkgemeente heeft in 2008 gekozen voor een integrale pastorale bearbeiding van de
wijkgemeente in de vorm van sectieteams. Dat betekent dat in de pastorale zorg in de
wijkgemeente de ouderlingen worden ondersteund door een team dat naast de ouderlingen
bestaat uit een bezoekbroeder en een diaken. Voor de langdurige intensieve pastorale zorg
maken speciaal daarvoor voor opgeleide psycho-pastorale medewerkers deel uit van de
sectieteams. Tenslotte is ook een lid van de Vrouwencontactgroep aan het sectieteam
toegevoegd (voor onder andere het eerste contact met de kerk en het afleggen van
ziekenbezoek). In deze sectieteams hebben de ouderlingen primaire ambtelijke
verantwoordelijkheid en ook een coördinerende rol. Samen met de bezoekbroeders verrichten
zij het huisbezoek en stemmen de pastorale zorg af met andere leden van de sectieteams.
Ook kennen we binnen onze wijkgemeente nog een aantal vormen van pastorale zorg:
crisispastoraat, rouwpastoraat, huwelijkspastoraat, ouderenpastoraat (in en buiten de
zorgcentra) en de mogelijkheid, in uitzonderlijke situaties, het Heilig Avondmaal thuis te vieren).
De predikant wordt momenteel in het ouderenpastoraat ondersteund door een speciaal daartoe
aangestelde pastoraal werker. Hij neemt de pastorale zorg aan de gemeenteleden van 80 jaar
en ouder voor zijn rekening.
Tenslotte zijn de pastorale ouderlingen verenigd in de Werkgroep Pastoraat, die enkele keren
per jaar overleggen, waarbij methoden worden uitgewisseld en met enige regelmaat ook
ingewikkelde cases met elkaar gedeeld en besproken (uiteraard met in acht neming van de
privacy!)

Jeugdwerk
Kinderen, tieners en jongeren (tot 30 jaar) worden in de Zenderkerk als een aparte doelgroep
aangemerkt. Niet met het doel ze daarmee af te zonderen van de ouderen, maar juist om te
laten zien dat ze er helemaal bij horen. Net zoals bij de zeer ouden hebben ze recht op de
extra aandacht die nodig is bij de bijzondere levensfase waarin ze verkeren. In het zoeken
naar antwoorden op vragen met betrekking tot levenskeuzes en levensinvulling proberen ze
hun plaats te vinden in kerk en maatschappij. Daarin wil de gemeente deze leden
ondersteunen en begeleiden.
Binnen de wijkkerkenraad is er daarom een ouderling met bijzondere taak, de jeugdouderling
(JO), die zich richt op de jeugd binnen de wijkgemeente. Het kind -en jongerenwerk wordt
uitgevoerd door de kinderwerkcommissie, het buddyteam en het catecheseteam. Daarnaast
is de JO vorig jaar gestart met de Alpha Parenting courses (voor zowel ouders van kinderen
op de basisschool als de middelbare school) samen met een aantal cursusleiders en de
predikant.
De JO werkt verder samen met:
• ouders/verzorgers, die primair verantwoordelijk zijn voor de (geloofs)opvoeding;
• de predikant, die in de eredienst de jeugd aanspreekt en betrekt, maar ook de primaire
verantwoordelijkheid heeft voor geloofsonderwijs via de catechese;
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•

•

de Hervormde Jeugdraad die verantwoordelijk is voor het wijkoverkoepelend aanbod
van een brede verscheidenheid aan clubs en activiteiten gericht op persoonlijke
geloofsopbouw en vorming van sociale netwerken onder jongeren;
de jeugdouderlingen van de andere wijken.

Een belangrijk deel van het wijkgebonden jeugdwerk krijgt vorm in de catechese. De
catechisatie wordt in onze gemeente gegeven vanaf groep 7 van de basisschool tot de leeftijd
van ongeveer 20 jaar. Voor groep 7 en 8 van de basisschool wordt de methode ‘On Track’ van
de HGJB gebruikt. De overige catechisatiegroepen maken gebruik van de door de HGJB
ontwikkelde catechesemethoden ‘Follow Me’ en ‘Follow Me Next’.
De catechese voor jongeren van 12-15 jaar en 16-18 jaar wordt grotendeels op een
interactieve manier gegeven door predikant en mentoren. Na een plenair gedeelte gaan de
jongeren in groepen uiteen en diepen daarna onder leiding van een mentor het onderwerp met
elkaar uit. Er is ook een aantal groepen dat thuis bij een mentor samenkomt (omdat niet alle
jongeren op de maandag- of donderdagavond kunnen komen). De 18+ jongeren worden
uitgenodigd voor een verdiepingscursus.

Diaconaat
Diaconaat wil zeggen: ‘je ten dienste stellen aan de ander, oog en oor hebben voor individuen
en groepen mensen in knelsituaties en de achterliggende redenen die deze veroorzaken’. De
essentie is: goed en recht doen, het diaconaat is een taak van de hele kerkelijke gemeente.
Diaconaat is zowel lokaal, nationaal als internationaal van aard. Dus over de grenzen heen.
In de wijk Zenderkerk zijn 4 diakenen actief betrokken. Eén diaken is voor de wijkgemeente
aanspreekpersoon wanneer er zorgen zijn. Voorbeelden van ondersteuning in knelsituaties
zijn: zicht krijgen op financiële situatie; zo nodig ondersteunen door een rekening te betalen of
verstrekken van een boodschappenpas.
Met de andere drie diakenen wordt nauw samengewerkt om de diaconale hulp vorm te geven.
Daarnaast hebben de diakenen taken binnen de eredienst waaronder dienstdoen bij de viering
van het Heilig Avondmaal. Binnen de sectieteams van de wijkgemeente is in elk team een
diaken vertegenwoordigd.
Vormen van diaconaat binnen de gemeente zijn o.a. de Kids Kledingbank; SchuldHulpMaatje;
inzamelingsacties Voedselbank; betrokkenheid Diaconale Werkgroep Oost-Europa (D-WOE)
en het Hospice voor mensen in de laatste levensfase.
De Diaconie heeft in haar beleidsplan 2021-2025 gekozen om de komende 5 jaar te werken
met het thema ’samen’:
- Samen optrekken met gemeenteleden in het vele diaconale werk dat mag worden
verricht, zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente;
- Samen met jongeren ontdekken wat diaconaat is en zicht krijgen op diaconale noden;
- Onder jongeren versterken van de interkerkelijke diaconale samenwerking.
Om dit te bereiken zal de Diaconie bestaande en nieuwe activiteiten indelen in drie clusters
die ieder een speerpunt krijgen:
• Jeugddiaconaat: aanstellen aanspreekpunten per wijk en vervolgens starten met
jeugddiaconaat om ervaring op te doen;
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•
•

Werelddiaconaat: versterken van autonomie/zelfstandigheid van deze commissie met
mandaat vanuit college van diakenen;
Plaatselijk diaconaat: versterken van interkerkelijke samenwerking via een diaconaal
platform.

Kerkbeheer
De taak van het College van kerkrentmeesters is de zorg voor de financiële huishouding
(bemensing en gebouwen) van de gemeente en het verrichten van de daaraan verbonden
werkzaamheden, voor zover niet van diaconale aard, volgens de bepalingen van de kerkorde.
Het beleid van de Kerkrentmeesters dient gericht te zijn op het voorzien in de mogelijkheden
voor de instandhouding van de eredienst in de meest brede zin van het woord. Voor de
wijkgemeente Zenderkerk betekent dat: het mogelijk maken van erediensten, het creëren van
ruimte (in letterlijke zin) van de gemeenteactiviteiten en het voorzien in een woning voor de
predikant. Vanuit de kerkenraad zijn de vier ouderlingen-kerkrentmeester lid van het College
van Kerkrentmeesters.
Renovatie Zenderkerk.
De afgelopen jaren zijn er plannen gemaakt voor een Nieuwe Zenderkerk. Daarbij ging het om
een ontwerp waarbij de bestaande kerkzaal qua structuur in stand zou blijven, maar volledig
nieuw zou worden ingericht en waarbij de vergaderzalen op een andere plaats zouden worden
gerealiseerd. Na verloop van tijd bleken deze plannen financieel niet realiseerbaar. Omdat
structureel onderhoud van de kerk noodzakelijk was, zijn er toen renovatieplannen gemaakt,
waarbij ook aandacht is besteed aan een opfrisbeurt van de zalen, de keuken en het sanitair.
De plannen zijn gemaakt met input van een groot aantal deskundige gemeenteleden uit de
wijkgemeente Zenderkerk en ook een aantal uit andere wijken. Bij het ontwerp van de
gerenoveerde Zenderkerk speelt ook ontmoeting een belangrijke rol. Het gebouw moet
dienstbaar zijn aan de kerkdiensten en verschillende activiteiten in de kerk en in de wijk. De
ontmoetingsruimte wordt groter gemaakt en ook uitgebreid naar de tuin van de kerk. Vanuit
het College van kerkrentmeesters is een budget van € 1,4 miljoen ter beschikking gesteld en
er loopt momenteel een crowdfundingsactie voor een bedrag van € 250.000,-. Inmiddels is
deze bijdrage ruimschoots opgehaald. De Zenderkerk is vanaf begin september 2021 gesloten
en de wijkgemeente Zenderkerk houdt haar erediensten in de Nieuwe Kerk samen met de
daar samenkomende wijkgemeente. Oplevering van de gerenoveerde kerk is voorzien in mei
/juni 2022.

Missionaire gemeente
Op grond van Gods beloften en opdracht (waaronder het zendingsbevel uit Mattheüs 28) is de
gemeente geroepen om in de dienst aan God ook gehoor te geven aan de opdracht om het
evangelie bekend te maken. De roeping van de gemeente komt tot uiting in het groeiend
bewustzijn van de noodzaak om in ons dagelijks doen en laten missionair te zijn. De activiteiten
vinden plaats door de missionair werker in een separate wijkgemeente De Brug, en in onze
wijk door de evangelisatieouderling met de evangelisatiecommissie.
De activiteiten van de commissie richten zich in hoofdzaak op de niet en half kerkelijk
meelevende gemeenteleden. De voornaamste activiteiten van de commissie zijn:
- maandelijkse bezoekavonden aan niet en half kerkelijk meelevende gemeenteleden;
- deelnemen aan de ontvangstcommissie bij de kerkdiensten;
- organiseren van Alpha cursussen;
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-

organiseren van activiteiten rond Kerst, Pasen en Hemelvaart;
organiseren van Oriëntatie cursus christelijk geloof.

Behalve deze activiteiten is de evangelisatiecommissie ook initiatiefnemer van het project
‘Kerk in de buurt’. Het doel van dit project is om de kerkelijke gemeente meer bekendheid in
de buurt te geven. Dit wordt ingevuld door maandelijkse koffieochtenden in de kerk.
We willen als wijkgemeente ook in toenemende mate het missionaire bewustzijn aan de orde
laten komen. We zien node mensen vertrekken uit de wijkgemeente en eigenlijk erkennen we
dat we ook nauwelijks in staat zijn daar wat aan te doen. Daarnaast zien we ook dat het
karakter van onze diensten vaak belemmerend werkt voor hen die ‘buiten’ zijn. We constateren
met pijn dat er een groot verschil in beleving is. Een blik naar binnen en een blik naar buiten
leveren twee totaal verschillende werelden op. Het eerdergenoemde element van de
aanloopdienst lijkt dat gat niet goed op te vullen.

Tenslotte
Wij willen als wijkgemeente leven vanuit Gods genade in Jezus Christus. Hij is de Heer van
de Kerk. Wij overzien de toekomst niet, maar leggen ons leven, ons gemeente-zijn in Zijn
handen: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Johannes
3:16)
Dit gemeenteprofiel is een beschrijving van menselijke activiteiten en organisatiestructuren.
Elke poging tot een beschrijving is een versimpeling van de werkelijkheid. Daarnaast staan wij
mensen niet aan het roer maar is Christus de Heer van zijn Kerk. Hij bouwt en bewaart Zijn
gemeente, ook in Huizen. Dat is de basis van waaruit dit document gelezen moet worden en
geeft, naast alle verantwoordelijkheden, een perspectief van ontspanning. Ontspannende rust
in vertrouwen op de Heer van de kerk.
We bidden de Here God om de krachtige doorwerking van zijn Woord en Geest en spreken
de wens uit dat dit wijkprofiel zal bijdragen aan de opbouw van Zijn gemeente. Glorie aan God!

i

KM: kerkelijk meelevenden, deze leden gaan naar de kerk en krijgen huisbezoek.

ii

HKM: half kerkelijk meelevenden, deze leden gaan af en toe naar de kerk, staan huisbezoek toe.

iii

NKM: niet kerkelijk meelevenden, deze leden gaan sporadisch naar de kerken en weigeren
huisbezoek, worden alleen nog door de evangelisatie commissie benaderd.
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