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Hoofdstuk 1: Gemeenschappelijke gegevens

Gemeenschappelijke gegevens

Woord vooraf namens de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht

Moedig voorwaarts en niet versagen
De kop boven dit voorwoord is een reviaans citaat, dat de tijd nauwelijks heeft doorstaan. Het zijn ook woorden, die in voorbije tijden, toen er nog een duidelijke arbeidersklasse socialistische leuzen riep en zong, mensen een riem onder het hart wi lde
steken.
De zinsnede schoot me onlangs te binnen zonder directe aanleiding, maar misschien dat het onbewuste zich soms opent om
troost te bieden met een tekst – ooit opgeslagen in die vreemde voorraadkamer van het geheugen met talloze ladekastjes, de
opslagruimte van het menselijk brein.
Want de leus is wel toepasselijk voor de kerk van vandaag. Een oproep om vol te houden, door te zetten, niet op te geven.
Moedig voorwaarts en niet versagen is een krachtige aansporing tot vasthoudendheid. Dat kan de kerk vandaag de dag wel
gebruiken, nu kerkverlating aanzienlijk is en de afgelopen jaren ook corona een aanslag heeft gedaan op de mogelijkheid van
kerkgang. We hopen, dat er betere tijden aanbreken wat betreft de volksgezondheid, maar komen mensen ook weer terug
naar de kerk of heeft de livestream grotere aantrekkingskracht? Welk toekomstperspectief is er voor de kerk op landelijk niveau en hoe staan we er plaatselijk voor, hier in Barendrecht. Moeten we dat onderwerp niet liever mijden, leven bij de dag,
wachten tot de pandemie ons niet meer dwarszit, ons richten op meevallers en vertrouwen op en geloven in een toekomst,
die niet van ons afhangt.
De visienota van de landelijke kerk draagt immers niet zonder reden de titel: “Van U is de toekomst”.
De kerk bestaat uit mensen die moedig voorwaarts gaan en niet versagen. Dat niet versagen moet gevoed worden door geloof
en verbeeldingskracht. Moedig voorwaarts gaan kan alleen als we als gemeente onder ogen zien, wat het betekent kerk te zijn
vandaag en morgen. Daarbij de ogen niet sluitend voor de krimp en te zoeken naar mogelijkheden om daar niet krampachtig
mee om te gaan.
Wat betekent het in deze context om kerk te zijn in de toekomst?
Gaat het om gebouwen behouden, om dienstbaarheid aan elkaar, om diaconaat? Gaat het om vorming en toerusti ng, om
bezinning en bezieling? Wat is wijsheid en waartoe zijn we kerk en wat betekent dat voor ons doen en laten, beheren en besturen in de praktijk van alledag en met het oog op de toekomst? Richten we de blik voldoende naar buiten en kunnen we ook
binnen eigen kring elkaar bereiken op een manier, die kenmerkend is voor een geloofsgemeenschap, die wil leren wat dienen
is. Wat is wezenlijk voor de kerk van morgen, is een vraag aan ons allemaal, zowel op persoonlijk als op bestuurlijk niveau.
De gegevens van velen, die zich binnen onze Protestantse Gemeente Barendrecht bezighouden met allerlei aspecten van vieren, leren, delen en dienen, vindt u in dit jaarboekje, dat voortaan alleen nog digitaal verschijnt. Dank aan de betreffende
commissie, die alle gegevens weer heeft bijgewerkt. Afspraak is, dat er medio september weer een update wordt gemaakt,
opdat dit boekje een bron van informatie blijft voor allen, die zich met hart en ziel inzetten voor de kerk van nu en die van de
toekomst. Dank ook aan al die vrijwilligers, die moedig voorwaarts blijven gaan en niet versagen.

Gerrit Barendrecht
voorzitter Algemene Kerkenraad
februari 2022.
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Gemeenschappelijke gegevens

1.1. Kerkgebouwen en wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Barendrecht
De Protestantse Gemeente Barendrecht bestaat uit de volgende vier kerkgebouwen en wijkgemeenten.
1.1.1. Carnisse Haven - Protestantse wijkgemeente Carnisse Haven
Sinds 1990 zijn de Hervormde en de Gereformeerde gemeenschappen van Smitshoek via een Samen op Weg proces overgegaan tot een Protestantse wijkgemeente voor Smitshoek/Carnisselande/Portland. Carnisse Haven is nu onderdeel van de Protestantse Gemeente Barendrecht.
Deze wijkgemeente draagt de naam van het kerkgebouw: Carnisse Haven. Visie: Carnisse Haven is een thuishaven voor iedereen die op adem wil komen. We krijgen inspiratie om er te zijn voor de ander, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, die allen welkom heet. In het vertrouwen dat God met ieder mens zijn weg gaat, gunnen wij elkaar de ruimte van een
persoonlijke beleving. Wij weten ons verbonden door de Ene die ons allen zoekt en vindt.
In Carnisse Haven willen we elkaar kennen en zelf gekend worden. De gemeenteleden willen dienst baar zijn aan elkaar en aan
de samenleving. Door samen te werken in (praktische) activiteiten verbinden wij ons aan elkaar. Al doende versterken en
vernieuwen we relaties. Door onze activiteiten en inzet voor de ander hebben wij een positieve uitstraling naar de wijk, waardoor wij geïnteresseerde mensen naar ons toetrekken.
Carnisse Haven is een open gemeenschap. Er is ruimte voor een veelkleurig geloofsleven. Onze verscheidenheid komt niet
voort uit onverschilligheid en leidt evenmin tot desinteresse. 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.
Carnisse Haven is een kerk voor alle generaties. De gevarieerde diensten en activiteiten zijn een afspiegeling van de plurifo rme
gemeente. Door de afwisseling van het soort diensten proberen we iedereen op zijn of haar beurt te raken.
1.1.2. Bethelkerk - Protestantse wijkgemeente Bethelkerk
De Bethelkerk is al bijna een eeuw een beeldbepalend gebouw in het centrum van Barendrecht. Gelegen op de hoek van de
Eerste Barendrechtseweg en de Schaatsbaan, tussen het winkelgebied rondom de Middenbaan en het uitgaansgebied in het
oude dorp, is het gebouw voor velen, zowel Barendrechters als mensen van buiten Barendrecht, een belangrijk oriëntatiepunt,
geografisch maar ook als plek van religieuze betekenis.
In 2025 is het 100 jaar geleden dat het toen nieuwe kerkgebouw in gebruik werd genomen en zal dit eeuwfeest op gepaste
wijze worden gevierd!
Sinds de ingebruikname heeft de Bethelkerk voor opeenvolgende generaties gediend als thuisbasis voor de Gereformeerde
geloofsgemeenschap in Barendrecht.
Anno 2022 willen wij uitdragen dat onze gemeente een eigentijdse Bijbelse gemeente wil zijn die leeft in navolging van Jezus,
tot eer van God en tot heil van de wereld, waarbij zij zich wil zich laten inspireren door het woord van God.
Met het project Ik zie je!
g voor God en mensen is de afgelopen 2 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:
• 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.
• Onze Bethelkerk dienstbaar is 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 vergezichten worden omgezet in beleid én, nóg belangrijker, in concrete acties en initiatieven.
Door Corona heeft de uitwerking en realisering van deze voorstellen vertraging opgelopen, maar ondertussen zijn toch enkele
belangrijke - vooral organisatorische - onderdelen gerealiseerd. Het samengaan van de wijken Noord en Zuidwest, met alles
wat daar bij komt kijken, is sinds 1 januari 2022 definitief. Ook is een nieuw Beleidsplan vastgesteld en is besloten tot invoering van een kleinere organisatie, die in 2022 verder vormgegeven zal worden. Als concrete uitwerking wordt genoemd “De
Aandachtschenkerij”, waar iedereen op vrijdagmorgen welkom is voor een kop koffie of thee én een praatje!
Tot slot: sinds Corona beschikt de kerk over apparatuur én een groep enthousiaste vrijwilligers die de diensten in beeld bren gt
en op het – goed bekeken - YouTube-kanaal van de Bethelkerk uitzendt.
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1.1.3. Dorpskerk - Protestantse wijkgemeente Dorpskerk
Op 1 januari 2020 is de Protestantse wijkgemeente Dorpskerk gevormd.
Door de terugloop van het aantal kerkgangers moest in 2018 de Triomfatorkerk (gereformeerd) worden verkocht. De wijkgemeente van die kerk vond onderdak in de Dorpskerk (hervormd). Dit heeft geleid tot de vorming van de Protestantse wijkgemeente Dorpskerk. Voor het eerst sinds 1887 vormen hervormd en gereformeerd weer samen één gemeenschap in en rond
de Dorpskerk.
De Dorpskerk-wijkgemeente legt twee accenten op het gemeente-zijn: enerzijds is er bijzondere aandacht voor vieringen van
de erediensten en anderzijds wil de Dorpskerk-wijkgemeente een kerk zijn die ten dienste staat van iedereen, zowel voor de
geloofsgemeenschap zelf als voor de buitenstaanders.
Voor de Eredienst wordt gestreefd naar kwaliteit van de liturgie. Deze kwaliteit wordt gekenmerkt door een goede voorbereiding, ingebed in de traditie van de kerk, aandacht voor kerkmuziek en de professionele uitvoering hiervan. De liturgie zelf i s
niet aan de willekeur van de tijd onderhevig, maar ook niet statisch.
Naast die vieringen is de Dorpskerk voor haar gemeenteleden ook een warm huis, met een diversiteit aan activiteiten; van
geloofsverdieping tot eenvoudig en ontspannen samenzijn.
De kerkgemeenschap is te kwalificeren als levendig en vitaal met een open houding en gericht op het leggen van verbindingen
tussen mensen en generaties en er bestaat de wil om in deze samenhorigheid alle leeftijdsgroepen te betrekken. Bij zorg voor
elkaar speelt het pastoraat een belangrijke rol. Binnen de Dorpskerk wordt pastoraat op een actieve manier bewerkstelligd.
Zowel voor de oudere gemeenteleden als de jongere generaties is aandacht. Door te kiezen voor leeftijdsbepaalde werkvelden
wordt getracht aan alle gemeenteleden passende zorg te bieden.
Om de kerk, “het oudste huis van Barendrecht”, ook voor buiten aantrekkelijk te laten zijn, moet het gebouw een visitekaartje
zijn van de Dorpskerkgemeente. De continuïteit van het kerk-zijn is hier ook bij gebaat.
Algemene constatering: er kan veel in en rond de Dorpskerk!
1.1.4. Immanuëlkerk - Hervormde wijkgemeente Immanuëlkerk (van bijzondere aard)
De wijkgemeente vormt sinds 1971 een Hervormde gemeente van Gereformeerde Bonds signatuur binnen de PKN. Zij heeft
oog voor de mensen in en buiten de gemeente om zo de liefde uit te mogen stralen, die de Heere Jezus ons heeft geleerd in
Zijn Woord, de Bijbel.
Zij hecht dan ook grote waarde aan de zondagse erediensten waarin de gemeente samenkomt om de Heere God te dienen
door het zingen van vooral de psalmen uit het gelijknamige bijbelboek, te luisteren naar het Evangelie van genade voor zondaren door het offer van Jezus Christus, alle dingen aan God voor te leggen in het gemeenschappelijke gebed en natuurlijk om bi j
te dragen aan de diakonale collecte voor kerk en wereld.
Het lezen van de Bijbel en het zoeken naar de juiste uitleg ervan staat in het gemeenteleven centraal. Gods Woord is immers
ook relevant voor jongeren en ouderen die in deze tijd leven. We belijden dat de Bijbel door God geïnspireerd is en betekenis
heeft voor alle mensen. Vandaar dat evangelisatie een belangrijke taak is. De wereld verkondigen dat God in Zijn genade ieder
mens op het oog heeft. Dat gebeurt niet alleen met het woord, maar ook met de daad in activiteiten voor jongeren uit de wijk
en een maaltijdproject voor ouderen.
De gemeente hecht aan de oecumenische belijdenisgeschriften, (Twaalf artikelen van het geloof, Geloofsbelijdenis van Nicea
en van Athanasius) en de reformatorische belijdenisgeschriften (Nederlandse Geloofsbelijdenis, Heidelbergse Catechismus en
de Dordtse leerregels) omdat daarin de kernzaken van de Schrift betrouwbaar zijn samengevat. Ze weet zich hiermee verbonden met de algemene christelijk kerk van alle eeuwen en plaatsen of zoals Petrus in zijn tweede brief verwoordt, met hen 'die
een even kostbaar geloof met ons ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus (2 Petrus 1:1).
In de erediensten wordt de Herziene Statenvertaling gebruikt die betrouwbaar en goed leesbaar is.
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