Gemeenteprofiel Protestantse wijkgemeente Carnisse Haven
Carnisse Haven is een thuishaven voor iedereen die op adem wil komen. We ontmoeten de Ander en
krijgen inspiratie om er te zijn voor de ander, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus die
ons de weg wijst en zegt: Jullie zijn het zout der aarde…Jullie zijn het licht van de wereld (Mattheus 5:
13 – 14). In het vertrouwen dat God met ieder mens zijn weg gaat, gunnen wij elkaar de ruimte van
een persoonlijke beleving.
Carnisse Haven is een open gemeenschap. Er is ruimte voor een veelkleurig geloofsleven. We staan
open voor elkaars visie en willen met elkaar in gesprek. Als ‘kerk zonder uitroeptekens’ hebben we
niet op alle (levens)vragen een antwoord, maar we gaan steeds weer in gesprek met elkaar om te
ontdekken wat de weg is die we als individu, maar zeker ook als geloofsgemeenschap moeten gaan.
In Carnisse Haven willen we elkaar kennen en zelf gekend worden. De gemeenteleden zullen
dienstbaar aan elkaar zijn en zeer zeker ook aan de samenleving. Carnisse Haven is een kerk voor alle
generaties. De gevarieerde diensten en activiteiten zijn een afspiegeling van de veelzijdige gemeente.
Door de afwisseling van het soort diensten en onderdelen tijdens de diensten proberen we iedereen
op zijn of haar beurt te raken. Hoe dit wordt vormgegeven, is terug te lezen in het beleidsplan “Op
adem komen in Carnisse Haven” (2021-2026).
Organisatie
De wijkgemeente Carnisse Haven is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Barendrecht.
Tot Carnisse Haven behoren de wijken ten westen van de A29, namelijk Smitshoek, Carnisselande en
Portland (Rhoon). Deze moderne wijken kenmerken zich, qua karakter, door een mengeling van de
stad Rotterdam en het dorp Barendrecht. In de wijk is ook het zorgcentrum De Elf Ranken gelegen
waar onze gemeente bij betrokken en mee verbonden is.
Carnisse Haven heeft een eigen wijkkerkenraad en neemt bestuurlijk deel aan de Algemene
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht. Hierin zijn ook de wijkgemeenten Dorpskerk
en Bethelkerk (ten oosten van de A29) en de wijkgemeente van bijzondere aard op gereformeerde
grondslag, de Immanuëlkerk vertegenwoordigd. Carnisse Haven, Dorpskerk en Bethelkerk voeren
gezamenlijk één begroting. Carnisse Haven heeft 1,0 FTE predikantsplaats en 0,5 FTE pastorale
bijstand. Vanwege het beroep dat de huidige predikant (1 FTE) heeft aangenomen, is de
wijkgemeente op zoek naar een nieuwe fulltime predikant. De formatie van 0,5 FTE voor pastorale
bijstand zal afbouwen tot 0,1 FTE in 2030. De kostersfunctie wordt ingevuld door een team van
vrijwilligers.
Onze gemeente beschikt over een pastorie (twee-onder-een-kap) welke gelegen is in de dorpskern
van de wijk Smitshoek.
Carnisse Haven heeft een wijkkerkenraad die bestaat uit ongeveer 15 ambtsdragers. De
wijkkerkenraad bepaalt het beleid en delegeert de uitvoering hiervan aan de Kleine Kerkenraad

(moderamen en trekkers van de diverse wijkraden). Tussentijds komt het moderamen (voorzitter,
scriba, predikant) bij elkaar om de vergaderingen voor te bereiden. Met deze opzet wordt
geprobeerd de lijnen kort en het aantal vergaderingen minimaal te houden.
Activiteiten
Carnisse Haven heeft jaarlijks vele activiteiten die worden georganiseerd door een grote groep
vrijwilligers. Door de Coronapandemie zijn de activiteiten grotendeels opgeschort geweest, maar
deze worden langzaamaan weer opgestart. De cantorij, het kinderkoor ZieZo, activiteiten voor
jongeren, maaltijdgroepen, rommelmarkt en kledingbeurs zijn activiteiten die weer in beeld gaan
komen. De commissie cultuur Carnisse Haven organiseert (niet-kerkelijke) concerten en
tentoonstellingen waarmee we ook een breder publiek uit de wijken voor ons kerkelijk centrum
willen enthousiasmeren.
Kerkelijk centrum
Centraal in de wijk Carnisselande, aan de eeuwenoude Voordijk staat ons multifunctioneel kerkelijk
centrum met de naam Carnisse Haven. Dit kerkelijk centrum is in 2005 in gebruik genomen. Om een
open gemeente te zijn, waar nieuwe bewoners zich snel welkom en betrokken zullen voelen, is er
elke zondag gelegenheid om na de dienst elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie
en/of thee; hiervan wordt door een grote groep gebruik gemaakt. Daarnaast is de ‘open kerk’ tijdens
de Coronapandemie ingevoerd: op maandag-, dinsdag-, woensdag en donderdagmiddag (van 13.00
uur tot 15.00 uur) is de kerk open voor een gesprek, een stiltemoment, het lenen van een boek of
puzzel, het drinken van een kop koffie of het opsteken van een kaarsje.
Demografie
De leeftijdsopbouw van de volwassen leden is vrij breed te noemen, mede als gevolg van het jonge
karakter van de wijken Carnisselande en Portland.
Momenteel (telling september 2021) heeft Carnisse Haven 1142 leden, waarvan 550 belijdend en
587 gedoopt en 5 overigen. De gemiddelde leeftijd is 63,7 jaar.
De spreiding over de leeftijdsklassen ziet er als volgt uit:
-Tot 4 jaar
8
-Van 4 tot 6 jaar
7
-Van 6 tot 12 jaar
49
-Van 12 tot 18 jaar
66
-Van 18 tot 25 jaar
88
-Van 25 tot 35 jaar
49
-Van 35 tot 45 jaar
81
-Van 45 tot 55 jaar
173
-Van 55 tot 65 jaar
156
-Van 65 tot 75 jaar
212
-Van 75 tot 85 jaar
182
-85 jaar en ouder
71
De eredienst op zondagmorgen wordt door ongeveer 200 (meting per 1/1/20) gemeenteleden
bezocht, waarbij wekelijks een groep kinderen de kindernevendienst bezoekt. Er is een actieve
digitale commissie. Alle kerkdiensten worden d.m.v. videoverbinding ook uitgezonden via

kerkomroep.nl en Youtube.com. Ook is de werkgroep symbolisch bloemschikken actief betrokken bij
de diensten rondom de kerkelijke feestdagen.
Nu Corona voorbij is, groeit het aantal bezoekende leden op zondagmorgen gestaag en starten na de
zomer alle (jeugd)activiteiten ook weer op. Meer over Carnisse Haven is terug te vinden op de
website carnissehaven.nl.
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