Protestantse Gemeente
Barendrecht

Wijkgemeente Bethelkerk

Profielschets van de gemeente
Naam gemeente: Barendrecht
Vestigingsplaats: Barendrecht, wijkgemeente Bethelkerk
Burgerlijke gemeente
De gemeente Barendrecht ligt ten zuiden van Rotterdam en telt ca. 50.000 inwoners. De kern van het oude
Barendrecht wordt gevormd door het oude dorp rond de watertoren en de Dorpskerk, maar tegenwoordig is
de Middenbaan het centrale winkelgebied. In 1997 is begonnen met de aanleg van een Vinex-wijk op het
grondgebied ten westen van de A29, die aansloot bij de oude kern Smitshoek. Barendrecht heeft veel
openbaarvervoer-faciliteiten: bus, tram en trein. De gemeente Barendrecht heeft een ruim aanbod van
basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Er zijn twee bibliotheken, tal van culturele instellingen en
vele mogelijkheden voor sportbeoefening.
Kerkelijke gemeente
De Protestantse gemeente Barendrecht bestaat uit vier wijkgemeenten waarvan twee in het oude dorp, de
Dorpskerk-wijkgemeente (oorspronkelijk Hervormde Kerk) en de Bethelkerk-wijkgemeente (oorspronkelijk
Gereformeerde kerk), en in de VINEX-locatie de wijkgemeente Carnisse Haven (oorspronkelijk Samen-opweg-gemeente Smitshoek) en daarnaast nog de Hervormde Wijkgemeente Immanuelkerk (een Hervormde
gemeente van Gereformeerde Bond signatuur). Er is een gezamenlijk kerkblad (‘Klankbord’) dat
tweewekelijks bezorgd wordt bij de abonnees. Andere communicatiemiddelen: Facebook, website en de
Bethel-app.
De beide wijkgemeentes in de oude dorpskern werken op beperkte schaal samen. Eenmaal per jaar is er een
gezamenlijke kerkenraadsvergadering. Tweemaal per jaar vergaderen de dagelijkse besturen van de
Bethelkerk en Dorpskerk gezamenlijk. Bij velen bestaat de wens om te komen tot een verdere intensivering
van de samenwerking.
De Bethelkerk is al bijna een eeuw een beeldbepalend gebouw in het centrum van Barendrecht. In 2025 is
het 100 jaar geleden dat het toen nieuwe kerkgebouw in gebruik werd genomen en dit eeuwfeest zal op
passende wijze worden gevierd. De Werkgroep 100 jaar Bethelkerk is bezig om de geschiedenis van de
Bethelkerk te beschrijven.
Over de toekomst van het gebouw de Bethelkerk bestaat onzekerheid. De hoge onderhouds- en
exploitatiekosten van het gebouw vragen om een oriëntatie op verschillende toekomstmogelijkheden.
Kenmerken van de gemeente
De wijkgemeente Bethelkerk is per 1 januari 2022 ontstaan uit de samengevoegde wijken Noord en Zuidwest.
Karakteristieken voor onze wijkgemeente zijn: een open gemeenschap waar iedereen zich welkom kan
voelen, protestant en pluriform. De wijkkerkenraad bestaat momenteel uit 5 ouderlingen (voorzitter,
secretaris en 3 wijkouderlingen) en 6 wijkdiakenen. Er wordt binnen de bestuursgeledingen gewerkt aan een
kleinere organisatie. De pastorale en diaconale taken krijgen nog meer ‘handen en voeten’ met een bredere
inzet van contactpersonen uit de Protestantse Contactgroep Barendrecht Centrum.
Er is na het vertrek van de huidige predikant nog een emeritus-predikant voor pastorale bijstand actief, met
een benoemingsomvang van 0,4 fte.
Hoe willen wij kerk zijn in deze tijd? Met het project ‘Ik zie je!, oog voor God en mensen’ is de afgelopen twee
jaar nagedacht hoe wij ons kerk-zijn in het nieuwe decennium willen invullen. Dankzij de actieve deelname en
inbreng van veel gemeenteleden zijn hiertoe vergezichten geformuleerd:
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➢ Wij zijn een gemeenschap die zoekt naar God, de basis voor ons kerk-zijn.
➢ Als gelovigen zijn wij heel divers, wat ons krachtig maakt en uitdaagt ons gezamenlijk pad – de weg
van de liefde – te gaan. Wij willen graag bekend staan als een vindplaats van geloof, inspiratie en
gastvrijheid.
➢ Van daaruit zoeken wij naar verbondenheid met elkaar en met mensen buiten onze
kerkgemeenschap.
➢ Kerkdiensten zijn aansprekend en inspirerend, waarbij taal en liederen passend zijn bij de diverse
groepen, met regelmatig gebruik van eigentijdse middelen. Er is een keuzelied en een kinderlied-vande-maand.
➢ Onze Bethelkerk is dienstbaar aan ontmoeting en het bouwen van een hechte gemeenschap.
➢ Naast een kleine bestuurlijke organisatie, als motor binnen de gemeente, is er volop mogelijkheid
voor kleine en grotere vrijwilligerstaken die invulling geven aan ons gemeente-zijn.
De wijkgemeente Bethelkerk telt 608 PE’s en heeft 1079 leden (april 2022). Een belangrijk deel van deze
leden heeft een gevorderde leeftijd bereikt, maar heeft ook een actieve groep jonge gezinnen. Hoewel het
ledental geleidelijk terugloopt, blijft de betrokkenheid groot, om met elkaar gemeente te zijn.
De diensten worden bezocht door ongeveer 150 gemeenteleden. Sinds Corona worden de diensten ook
uitgezonden via het YouTube-kanaal van de Bethelkerk. Wekelijks worden deze diensten ca. 300x bekeken. In
de diensten wordt gebruik gemaakt van beamer-presentaties. Naast reguliere diensten is er ook ruimte voor
bijzondere diensten, zoals bijvoorbeeld een Top 2000-dienst en de Kinderkerk.
In de diensten worden verschillende Bijbelvertalingen gebruikt, de predikant is vrij om hierin een eigen keuze
te maken. Ook met betrekking tot het gebruik van Liedbundels heeft de predikant keuze, omdat naast het
Liedboek voor de Kerken gebruik gemaakt wordt van diverse aanvullende liedbundels. De viering van het
Heilig Avondmaal is open voor iedereen. Het avondmaal wordt lopend gevierd waarbij keuze is tussen wijn of
druivensap.
Elke zondag is er in de dienst aandacht van de predikant voor de kinderen waarna de kinderen naar hun eigen
kindernevendienst gaan die geleid wordt door een enthousiaste groep trouwe gemeenteleden. Om de twee
weken is er tienertalk, eveneens onder leiding van gemeenteleden.
Verdere bijzonderheden
➢ Huisvesting.
Een ruime pastorie is beschikbaar.
➢ Werkgroepen
De volgende werkgroepen zijn actief naar aanleiding van het project ‘Waarderende
Gemeenteopbouw’:
• Groeien in relatie met God
• Groeien in relatie met elkaar
• Groeien in relatie met anderen
• Jeugd en Gezin
• De Bethelkerk als ontmoetingsplaats
• Invulling kerkdiensten
Op de vergaderingen van de wijkkerkenraad wordt door de werkgroepen gerapporteerd.
➢ Accenten:
Veel gemeenteleden hebben een voorkeur om vooral praktisch bezig te zijn met kerkenwerk.
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