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Algemeen 
 
- Schets van de burgerlijke gemeente  
Het dorp Zuidland behoort tot de gemeente Nissewaard en heeft ca. 5.700 inwoners. Het dorp heeft haar 
landelijke karakter behouden. De bevolking is voor het merendeel werkzaam buiten de gemeente in 
diverse beroepen.  
In Zuidland zijn twee basisscholen: één protestants-christelijke school en één zgn. brede school. In 
Spijkenisse, op ongeveer zes kilometer afstand, vindt men vrijwel alle vormen van voortgezet onderwijs. 
Zuidland heeft een rijk verenigingsleven.  
 
- Beschrijving van de eigen kerkelijke gemeente 
De Protestantse Gemeente te Zuidland behoort tot de Protestantse Classis Delta. 
De gemeente bestaat uit 1.046 pastorale eenheden en de leeftijdsopbouw van de leden is als volgt: 
 

Leeftijd Belijdend Doop Overig Totaal % 

0 19 0 188 50 238 13% 

20 39 48 190 39 277 15% 

40 59 200 205 26 431 24% 

60 79 440 171 35 646 35% 

80 80+ 177 45 15 237 13% 

    865 799 165 1.829 100% 

 

 
 
Ruim een kwart van de gemeenteleden behoort tot de actief meelevende gelovigen.  
 
- De kerkelijke situatie ter plaatse 
Naast de Protestantse Gemeente is er in Zuidland een Rooms-Katholieke gemeenschap. De ‘ligging’ van 
onze gemeente is veelkleurig (midden orthodox, evangelisch, confessioneel) met ruimte en respect voor 
andersdenkenden. 
 
- Iets over de geschiedenis van de gemeente 
De Protestantse Gemeente te Zuidland is per 1 januari 2013 ontstaan uit de vereniging van de Hervormde 
Gemeente te Zuidland en de Gereformeerde kerk van Zuidland. 
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- Korte beschrijving van het kerkgebouw, eventuele nevenruimten en de pastorie 
De Protestantse Gemeente beschikt over twee kerkgebouwen.  
De Welkomkerk is een gemoderniseerd kerkgebouw met een ruime entreehal, een kerkzaal met ca. 600 
zitplaatsen, vijf vergaderzalen, een goede keukenvoorziening en moderne communicatiefaciliteiten. 
De Dorpskerk is een monumentaal kerkgebouw met ca. 280 zitplaatsen, een kleine kerkenraadskamer en 
een koorruimte. 
De gemeente beschikt over twee pastorieën. De jongste pastorie blijft behouden voor de nieuwe predikant 
en de oudste pastorie wordt verkocht. 
 
Organisatie en beleid 
 
-Visie 

De Protestantse Gemeente te Zuidland wil een open gemeente zijn, waar alle leden van de gemeente 
zich thuis voelen. Een gevarieerde gemeente met verschillende vormen van toerusten, ontmoeten en 
vieren. Centraal staat dat wij leven en werken vanuit Gods liefde en genade in Jezus Christus. Binnen 
dat kader willen we ons richten op wat de Heilige Geest ons influistert en leert. 
We komen samen rond woord en sacrament. In pastoraat en diaconaat willen we omzien naar elkaar 
en, rekening houdend met verschillen in leeftijd en beleving, ons geloof met elkaar delen. Met hoofd, 
hart en handen proberen we invulling te geven aan die visie. Samen willen we één lichaam zijn. Dit 
lichaam heeft alle onderdelen nodig en geen onderdeel is belangrijker dan een ander. Samen in die 
veelkleurige verbondenheid gemeente van Christus zijn in deze tijd, dat is onze visie en ook onze 
opdracht. Homofilie is in onze gemeente volledig geaccepteerd. 
 
- Kerkenraad (samenstelling en werkwijze) 

De kerkenraad bestaat uit 27 leden: 
1 voorzitter 
2 scriba’s 
2 predikanten (per 1 december 2022 1 predikant) 
1     kerkelijk werker 
1     ouderling bijzondere opdracht (1 vacature voorzitter Taakgroep Evangelisatie) 
6 ouderlingen pastoraal (1 vacature) 
3 jeugdouderlingen  
3 ouderlingen-kerkrentmeester (1 vacature) 
8 diakenen, waarvan 2 jeugddiakenen (1 vacature) 

(Vacatures op moment van schrijven van de profielschets; deze zijn inmiddels misschien wel vervuld.) 
 
De kerkenraad wordt bijgestaan door diverse Taakgroepen, te weten Taakgroep Pastoraat, Taakgroep 
Eredienst, Taakgroep Jongeren en Taakgroep Evangelisatie; Vorming & Toerusting wordt nu gedaan op 
adhoc basis. 
 

- Kerkbeheer 

Het College van Kerkrentmeesters heeft de taak om de materiële en financiële voorwaarden voor het 
leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden. 

 

- Samenwerking in kerkelijk en/of ander verband  
Onze gemeente werkt samen met andere gemeenten binnen de Classis Delta in de Ring Haringvliet 
(Rozenburg, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee, https://www.gelovenindedelta.nl/ringen/).  
Er wordt een gezamenlijk aanbod van Vorming & Toerusting activiteiten op Voorne-Putten en Rozenburg 
gepubliceerd, die open staan voor deelname uit andere gemeenten. 
Ook is er samenwerking in de Kringen Voorne-Putten en Rozenburg voor de colleges van 
kerkrentmeesters, voor de colleges van diakenen en voor jongeren.  
Het college van diakenen participeert in het Interkerkelijk Diaconaal Beraad van de St. Vrede voor de Stad 
(http://www.vredevoordestad.nl). Hierin werken bijna alle kerkgenootschappen in Nissewaard samen. 
 
Eredienst  
 
De kerkenraad acht het samenkomen van de gemeente in de zondagse erediensten van groot belang. 
Voor de meeste diensten wordt de Welkomkerk gebruikt. Maandelijks is er minimaal 1 dienst in de 
Dorpskerk. Tijdens de morgendiensten in de Welkomkerk is er een kindernevendienst die wij BLITZ 
noemen; na de ochtenddiensten is er altijd gelegenheid om koffie/thee te drinken. 
 
Er is een evenwichtige afwisseling van zowel traditionele als andere diensten met een bijzonder karakter, 
waarbij er een grotere inbreng van gemeenteleden is: welkomdiensten, zendingsdiensten, Zuidland-Zingt 

https://www.gelovenindedelta.nl/ringen/
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diensten, jeugddiensten (Gate), themadiensten, Taizé-viering. De welkomdiensten (10 x per jaar) zijn 
gericht op gezinnen met kinderen. In diensten werken behalve een organist regelmatig vocalisten en een 
band mee. 
De welkomdiensten beginnen om 11.00 uur in de Welkomkerk; ook vóór deze diensten is er koffiedrinken. 
Er is dan om 09.30 uur een gewone eredienst in de Dorpskerk. 
In woonzorgcentrum ‘Bernissesteyn’ wordt: in de veertigdagentijd een vesper gehouden en wordt in de 
zomervakantieperiode een zomerdienst gehouden. 
 
Het Heilig Avondmaal staat open voor doopleden.  
Viermaal per jaar is er een ‘lopende’ viering in de Welkomkerk in de morgendienst. ’s Middag is er dan in 
woonzorgcentrum ‘Bernissesteyn’ een viering van het Heilig Avondmaal, die ook bezocht wordt door 
gemeenteleden die moeite hebben met het lopend avondmaal. 
In de paascyclus is er op Witte Donderdag een avondmaalsviering in een grote kring in de Dorpskerk. 
  
Bid- en Dankstond voor gewas en arbeid worden op woensdagavond gevierd.  
 
Door de coronacrisis worden vanaf maart 2020 de diensten vanuit de Welkomkerk online uitgezonden via 
een livestream. Dit blijft in de toekomst bestaan, naast en ter vervanging van de kerktelefoon. 
 
Pastoraat 
 
Het pastoraat wordt verzorgd door de Taakgroep Pastoraat. Deze taakgroep wordt gevormd door de 
predikanten, kerkelijk werker (ouderenpastoraat 80+), pastorale ouderlingen en pastoraal medewerkers. In 
2021 wordt de taakgroep uitgebreid met contactadressen (ogen en oren in de straat of wijk). 
Bezoekwerk vindt plaats in de vorm van huisbezoek door predikanten, kerkelijk werker, ouderlingen en 
pastoraal medewerkers en in jaarlijkse groothuisbezoeken.  
De contacten tussen kerkenraad en gemeenteleden vinden plaats via thema-avonden. 
 
Diaconaat 
 
Het college van diakenen is verantwoordelijk voor alle diaconale taken binnen de gemeente. 

Het college van diakenen heeft oog voor de noden binnen de gemeente en, in samenwerking met de 
Werkgroep voor Zending en Werelddiaconaat, voor de noden wereldwijd; deze worden onder de aandacht 
van de gemeente gebracht en de gemeente wordt hierbij betrokken. 

Voor een juiste afstemming tussen pastoraat en diaconaat maakt een wijkdiaken deel uit van ieder 
wijkteam. 

 
Jeugdwerk 

 

We willen de jeugd, door de liefde en vriendschap van Jezus, God laten ervaren. Daarvoor wil de 
Taakgroep Jongeren werken vanuit de bijbel, zich relatiegericht opstellen en de jeugd de mogelijkheid 
geven om te werken met de talenten die hun gegeven zijn. 

De verantwoordelijkheid voor het jeugd- en jongerenwerk ligt bij de gehele kerkelijke gemeente, waarbij 
de ouders verantwoordelijk blijven voor de geloofsopvoeding. De Taakgroep Jongeren coördineert het 
jeugd- en jongerenwerk en voert overleg met andere taakgroepen op raakvlakken met het jeugd- en 
jongerenwerk. De communicatie met de kerkenraad verloopt via de jeugdouderlingen. 

 

Vorming en toerusting  
 
- Catechese 

Voor catechese wordt Follow Me gebruikt met mentoren.  

Belijdeniscatechese gebeurt nu door een van de predikanten met maaltijd in de pastorie.   

 

- Kringwerk 

Er zijn diverse vormen van kringwerk, zoals Gemeente Groei Groepen, Gesprekskringen, Bijbelkringen en 
Gebedsgroep. 

Jaarlijks is er een startweekend met allerlei activiteiten, waaronder de kerkdienst op startzondag. 

 

- Missionair werk  

De Taakgroep Evangelisatie wil helpen bouwen aan een aantrekkelijke Gemeente die zich laat leiden en 
inspireren door de Heilige Geest, met als richtlijn Gods Woord. Zij geeft dit gestalte door binnen de 
kerkelijke gemeenschap waarin zij staat te streven naar een goede interne communicatie en een 
toenemende onderlinge samenwerking met de verschillende taakgroepen. 
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Naar de maatschappij wil zij graag een brugfunctie vervullen. Zij doet dit door met een open blik en een 
luisterend oor te kijken en luisteren naar de veranderingen in uitingen en belevingen. 

 

Vanuit het pastoraat en diaconaat is het Maatjesproject opgezet. Het doel is om mensen die behoefte 
hebben aan bepaalde vormen van aandacht of zorg in contact te brengen met vrijwilligers die daarin 
kunnen voorzien. Het gaat om praktische hulp, zoals boodschappen doen en vervoer, maar ook om 
activiteiten zoals met meerdere mensen koken en eten, samen wandelen of gewoon even op bezoek om 
de eenzaamheid te doorbreken. Het Maatjesproject is bedoeld voor mensen die voor dit soort hulp en 
zorg geen (of een te beperkt) eigen netwerk van vrienden en familie hebben. Het project omvat 
Automaatjes, Bezoekmaatjes & Belmaatjes, Boodschappenmaatjes, Kookmaatjes en Wandelmaatjes. 

 

- Kerkblad 
Communicatie met de gemeente vindt plaats via het kerkblad ‘kerk-en-nieuws’, mededelingen tijdens de 
diensten, de website (https://www.kerkeninzuidland.nl), Facebook 
(https://www.facebook.com/kerkeninzuidland) en Instagram (https://instagram.com/kerkeninzuidland). 
 
Bijlagen: Beleidsplan 

Kerkblad ‘kerk-en-nieuws’ 
Link naar Gemeentegids Nissewaard: https://www.lokaaltotaal.nl/nissewaard 

https://www.kerkeninzuidland.nl/
https://www.facebook.com/kerkeninzuidland/
https://instagram.com/kerkeninzuidland

