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Profielschets 

Schets van de gemeente / rollen predikant 

Waar komen wij vandaan? 

Aan het eind van het eerste decennium van deze eeuw hebben wij onszelf als Protestantse 

Gemeente Heemskerk tegen het licht/Licht gehouden. Wie zijn we, wat kan er anders, wat moet 

beter? Maar ook: wat wil God eigenlijk van ons als kerkgemeenschap? Een herbezinning volgde 

onder leiding van een interim-predikant.  

Dit proces heeft ertoe geleid dat we onszelf als het ware opnieuw hebben uitgevonden. Dat niet alles 

moet, maar dat het er vooral ook op aankomt dat gedaan wordt wat kan en waaraan plezier wordt 

beleefd. Geloofsplezier komt daarin mee. Want we raakten meer geïnspireerd en veel 

gemeenteleden lieten met het inzetten van hun gaven (zowel financiële als andere) zien dat de kerk 

hen wat waard is.  

Het aantrekken van een opbouwpredikant, die onze gemeente in de afgelopen 10 jaar gediend en 

geleid heeft, is daarin een goede keuze gebleken. Ook omdat hij ons nadrukkelijk bepaald heeft bij de 

bron van ons bestaan: de Bijbel, waarin Gods bevrijdend woord doorklinkt en die ook voor ons als 

moderne mensen nog steeds richtinggevend, troostrijk en hoopvol is. Dit heeft er destijds toe geleid 

dat veel jonge gezinnen de weg naar onze kerk en de activiteiten hebben weten (terug) te vinden. 

Wij zoeken een predikant die op zijn/haar eigen wijze op het fundament dat gelegd is, verder met 

ons gaat.         

 

Wie zijn wij?  

De Protestantse Gemeente Heemskerk (PGH) is qua geloofsbeleving een pluriforme gemeenschap: 

velen vinden het mooi en goed om regelmatig naar de zondagse dienst te komen, anderen bezoeken 

(alleen) een gespreksgroep door de week. Sommigen staan in het midden van de gemeente, anderen 

voelen zich wat meer aan de rand prettiger. Zo verschillend als wij mensen zijn, zo verschillend staan 

wij ook in het geloof. Voor en met al die verschillende mensen willen wij kerk zijn. Ook met en voor 

jong en oud. Als gemeente staan wij open voor nieuwe vormen.  

De geschetste pluriformiteit zien wij niet als mankement, maar als rijkdom. Van verschillen valt te 

leren. Samen zoeken wij naar verdieping in het gesprek over de Bijbel en over de levensvragen van 

vandaag. De Bijbel is daarbij voor ons de inspiratiebron. De verhalen inspireren ons om open in de 

wereld te staan en daarmee met elkaar verbonden te zijn, om een gemeenschap te vormen, en om 

er te zijn voor de mensen om ons heen, voor het dorp. Want wij willen van betekenis (kunnen) zijn 

ook voor mensen buiten onze kerkmuren. Onze kerk wil er zijn voor alle Heemskerkers, en in ieder 

geval voor hen die ons op de een of andere manier nodig hebben. De deuren van onze kerk staan 

daarom – figuurlijk, maar soms ook letterlijk – open, niet alleen voor iedereen om binnen te komen, 

ook voor de gemeente zelf om naar buiten te gaan en in Heemskerk dienend en betekenisvol 

aanwezig te zijn. 
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Wat vinden wij belangrijk?  

De PGH is er dus niet voor zichzelf alleen. De PGH is ook niet van zichzelf. Onze kerkgemeenschap is 

van God en staat in Zijn dienst. Wij vertrouwen op Jezus Christus, in wie de God van Israël naar ons 

toe is gekomen als de gekruisigde en opgestane Heer. Zijn levende stem spreekt ons aan. Zijn 

bevrijdende manier van menszijn raakt ons. Wij geloven dat wij door zijn Geestkracht meer en meer 

mogen worden wie wij zijn: mensen naar Gods beeld. 

 

Wij zijn overtuigd van de kracht van de Bijbelse verhalen. De Bijbel is voor ons de bron waaromheen 

wij samenkomen. Daarin horen wij van de God, die wij willen eren, de God die bevrijdt en mensen in 

het licht zet. Een nodig tégenverhaal in een wereld die getekend wordt door geweld en leed.  

 

De eredienst is en blijft daarom onze (eerste) kernactiviteit. We vinden het belangrijk dat de uitleg 

van de Bijbel met daarin de Bijbelse verhalen verdieping geeft, toepassing geeft op de actualiteit 

en mede daardoor kan leiden tot persoonlijk geraakt en gevoed worden. 

 

Door aantrekkelijke kerkdiensten en andere bijeenkomsten en ontmoetingsmomenten streven wij 

ernaar jonge gezinnen en jeugd te (blijven) bereiken en ons onbekende mensen te ontmoeten, te 

inspireren en ze bij onze gemeente te betrekken. Naast de uitleg/prediking zijn liturgie en muziek 

van centraal belang. Verschillende vormen en soorten van kerkdiensten worden nagestreefd, al 

moet het wel qua kern herkenbaar blijven.  

Rol predikant: de predikant speelt hierin een centrale rol, zowel in de inrichting en uitvoering van 

de diensten, als in het zoeken naar nieuwe vormen, in samenwerking met de kerkelijk werkers, de 

kerkmusicus, organisten/pianisten en de kerkenraad. 

 

Maar het leven uit de bron die de Bijbel is, mag zich niet alleen beperken tot de zondagochtend. 

Via doordeweekse gespreksgroepen en andere bijeenkomsten (in het recente verleden onder 

meer: jongerengespreksgroep in de kroeg, ‘meelezen’ in de voorbereiding op de komende 

eredienst, ‘Bijbelverhalen voor Heemskerkers’, ‘Buurten in de kerk’, Leerhuisactiviteiten, wandelen 

met een van de pastores, tijdens coronatijd via de lokale tv: ‘Woorden uit de Dorpskerk’) willen we 

(ook) mensen bereiken voor wie andere momenten dan de zondagochtend en andere vormen dan 

de zondagse eredienst meer passend zijn. Zoeken naar en gebruikmaken van vormen die jongeren 

laten zien dat de kerk hen (weer) wat te bieden heeft, vinden we heel belangrijk. 

Rol predikant: ook hierin speelt de te beroepen predikant samen met de kerkelijk werker een 

essentiële rol en krijgt diens inventiviteit en creativiteit alle kans.    
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Pastoraat is de tweede kernactiviteit. Op dit moment is het zo, dat er naast de te beroepen predikant 

nog twee andere professionele krachten zijn: Fred van der Louw, ouderenpastor (0,8 fte) voor de 

grote groep ouderen en Corina Voskamp, tijdelijk kerkelijk werker (0,5 fte) voor de jeugd en voor 

extra activiteiten binnen, aan de rand en buiten de kerk. In dit plaatje richt de predikant zich vooral 

op de groep van 18 tot 70 jaar en op de rand- en buitenkerkelijken. 

We bevinden ons echter in een overgangsfase: door natuurlijk en ander verloop zal de gemeente in 

de komende jaren kleiner worden. Het contract van de kerkelijk werker loopt april 2023 af en de 

ouderenpastor gaat in juli 2024 met pensioen. Gelukkig zijn de financiën van de PGH op orde – er is 

in de afgelopen jaren veel gedaan aan kostenvermindering en verhoging van inkomsten – waardoor 

er na juli 2024, naast de predikant, nog voldoende ruimte zal zijn voor een kerkelijk werker voor 0,5 

fte. Afhankelijk van de interesses van predikant en kerkelijk werker kunnen beider takenpakketten 

zeker ook op andere wijze ingevuld worden dan de huidige verdeling.  
Binnen het pastoraat is er in iedere wijk van onze kerkgemeenschap een team van vrijwilligers dat 

zich inzet voor het bezoekwerk aan ouderen (vanaf 75 jaar).  Deze vrijwilligers zijn ook de ogen en 

oren voor de ouderenpastor. Op termijn zal bezinning op de organisatie van het pastoraat nodig zijn, 

als de groep bezoekmedewerkers te klein zou worden.  

Rol predikant: de predikant heeft naast specifieke pastorale taken ten aanzien van de doelgroep(en) 

waarop hij/zij zich heeft te richten ook een actief coachende rol. Er wordt veel door de 

gemeenteleden zelf gedaan, maar zij kunnen daarbij extra toerusting gebruiken. In de toekomst zal 

het zoeken naar nieuwe wegen van pastoraat begeleiding van de predikant behoeven. 

   

Ten aanzien van het diaconaat heeft in 2018 een proces van herbronning plaatsgevonden. Het 

elan binnen het diaconaat was weg. Het leek er bijna op dat het binnen het diaconaat alleen ging 

om het inzamelen en verdelen van gelden. Onder leiding van een externe gemeenteadviseur 

hebben we leren inzien dat het van groot belang is om te kijken niet naar wat moet, maar naar wat 

je hebt, wat je kunt. Waarbij we onszelf ook steeds te binnen mogen brengen dat er ook iets 

gebeurt als je het (ook) van God verwacht! Dat het er in dat kader om gaat om zowel 

verwachtingsvol uit te kijken naar hoe God ons wil gebruiken als na te denken over wat God van 

onze gemeente zou willen. 

Het heeft ons erbij bepaald dat het belangrijk is zichtbaar te zijn in Heemskerk. Ook als diaconie.  

Het heeft ertoe geleid dat we nog meer dan voorheen de samenwerking zijn gaan zoeken met 

lokale partners, waaronder de burgerlijke gemeente. Naast landelijke doelen zijn we ook lokale 

gaan steunen. Niet alleen via collectes tijdens de zondagse diensten, maar ook via activiteiten. We 

willen daarmee het besef binnen onze kerkgemeenschap laten groeien dat diaconaat een activiteit 

is die de gehele gemeente aangaat. Dat die niet is uitbesteed aan een select groepje van diakenen 

en diaconaal medewerkers. Dat maakt dat steeds op ad hoc basis een beroep op gemeenteleden 

kan en mag plaatsvinden. Juist in de huidige tijd van de vluchtelingencrisis (die breder is dan de 

Oekraïense), is dat hard nodig.  

Rol predikant: betrokkenheid bij het diaconaat via contacten in de lokale samenleving en het ten 

minste eenmaal per jaar houden van een ‘diaconiezondag’. Dat is een dienst waarin de diaconale 

opdracht centraal staat. 
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Het jeugdwerk wordt in gezamenlijkheid met de Protestantse Gemeente Beverwijk (PGB) 

vormgegeven. Daarnaast is er een begin gemaakt met samenwerking met de PKN-gemeente 

Uitgeest/ Akersloot.  

Om ten minste drie redenen zijn kinderen en jongeren in de ogen van de PGB en PGH belangrijk:  

- in hen kan Gods verhaal met mensen doorgaan 

- ze verlevendigen de gemeente 

- ze reiken een nieuwe/andere wijze van kijken en doen aan 

Kinderen en jongeren in alle leeftijden hebben speciale aandacht nodig vanwege hun specifieke 

vragen en behoeften. Dat geldt ook voor kinderen en jongeren binnen de kerk. Daarnaast willen 

we er ook zijn voor kinderen en jongeren buiten de kerk. 

De PGB en PGH willen jeugd de ruimte bieden met als doel dat zij God en elkaar ontmoeten en 

ontdekken. Om dit doel te bereiken zijn vier pijlers benoemd, te weten:  

- samen 

- aansluiting 

- actie 

- inhoud/Bijbel 

Woorden die in het verlengde hiervan een rol spelen binnen het jeugdbeleid en waaraan 

activiteiten getoetst worden, zijn: betekenisvol, bezinning, gastvrij/uitnodigend, geborgenheid, 

herkenning, openheid, plezier, prikkelen en verbinding.  

Uitgangspunt ten aanzien van kinderen in de basisschoolleeftijd is dat deze leeftijdsgroep in 

vergelijking met de andere het meest openstaat voor datgene dat we als kerken te bieden hebben. 

De open en ontvankelijke houding van deze leeftijdsgroep staat daar borg voor. Ook hebben 

kinderen van deze leeftijd over het algemeen nog geen volle agenda. Activiteiten die we hen 

bieden zijn onder meer: kindernevendienst, het moment daaraan voorafgaand in de dienst met de 

voorganger, kindernevendienstprojecten, (mogelijk) Avondmaals- en doopcatechese, ‘Basics’ 

(basiscatechese) en Sirkelslag. 

We menen ook tieners voor hen essentiële dingen te kunnen aanreiken. Het draait daarbij om 

activiteiten die op de een of andere wijze inspireren dan wel tot nadenken stemmen. Dat kunnen 

ook Bijbelverhalen zijn, maar dat hoeft niet. Voor deze leeftijdsgroep is het belangrijk dat er in de 

activiteiten een balans is tussen inhoud en ontspanning. 

Ten aanzien van jongvolwassenen (18 jaar en ouder) is gebleken dat zij graag samen met 

leeftijdsgenoten het gesprek aangaan over zingeving/dingen die ertoe doen in het/hun leven. Een 

gesprek dat ook buiten het kerkgebouw kan plaatsvinden: ‘kerk in de kroeg’. Dit zijn 

gespreksavonden in de laagdrempelige en sfeervolle omgeving van een lokaal café-restaurant 

tegenover de kerk.  

Het contact met deze groep maakt dat jongeren van deze leeftijd behouden kunnen blijven voor 

de kerk en dat tevens continuïteit bewerkstelligd kan worden door 18-plussers, waar mogelijk, te 

laten doorstromen naar de tienerleiding. 

Rol predikant: aansprekend zijn voor kinderen en jongeren; met ons zoeken naar (nieuwe) 

manieren om kerk en geloofsgemeenschap aantrekkelijk te laten zijn en blijven voor kinderen, 

tieners en jongvolwassenen; inspireren, toerusten en coachen van jeugd- en tienerleiding, die de 

activiteiten grotendeels zelf invult.  

N.B. zoals hierboven al vermeld, is in ieder geval tot april 2023 nog een kerkelijk werker voor deze 

taak binnen de PGH actief. 
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Ten slotte, als vijfde kernactiviteit, willen we oecumene en samenwerking noemen. Al eerder is 

onze externe gerichtheid genoemd. We vinden het van wezenlijk belang om in de Heemskerkse 

samenleving zichtbaar te zijn. Zowel in de zin van dienstbaarheid alsook omdat we denken dat we 

wat te melden en te bieden hebben.  

De PGH is dan ook een protestantse gemeente met een open houding, gericht op de oecumene. 

We participeren in de Raad van Kerken IJmond-Noord, waarin diverse kerkgenootschappen uit de 

regio vertegenwoordigd zijn.  

We werken nauw samen met de PGB, vooral op het terrein van het jeugdwerk, maar ook in het 

gezamenlijk kerkblad, de afstemming van diaconaal werk, en via het houden van gezamenlijke 

diensten.  

Ook zijn er in de afgelopen jaren contacten geweest met de imam van de (Turkse) 

moslimgemeenschap in Heemskerk. We vinden het van belang om bruggen te bouwen, van elkaar 

te weten en van elkaar te leren.  

Naast dit alles werkt de predikant samen met collega’s in de Werkgemeenschap van predikanten 

Kennemerland Noord en het oecumenische convent van pastores IJmond-Noord.  

Rol predikant: centraal en divers, want: voortrekker, contacten buiten de kerk en in de 

dorpsgemeenschap, uitvoeren van diverse activiteiten en zoeken naar nieuwe activiteiten. 
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Wat voor predikant zoeken wij?  

De Protestantse Gemeente Heemskerk (PGH) zoekt een breed inzetbare predikant voor 0,8 – 1,0 fte.  

 

Wij zoeken een predikant die zich thuis kan voelen in een pluriforme geloofsgemeenschap in een 

Randstedelijk dorp (circa 39.000 inwoners). Een authentieke predikant – die zelf ook voluit meekomt 

in hetgeen hij/zij verkondigt – die aandacht geeft aan de hedendaagse betekenis van de 

Bijbelverhalen en die ons door zijn/haar uitleg daarvan kan raken en inspireren. Een predikant die 

een open oog heeft voor ontwikkelingen in kerk en samenleving en die weet in te brengen in 

zijn/haar werk. 

 

Wij zoeken een bevlogen predikant. Maar ook een menselijke. Die weet dat het niet alleen van 

hem/haar afhangt (sowieso niet!) en die kan samenwerken. Die kan verbinden door verschillende 

leeftijdsgroepen aan te spreken. Die creatief is. En die bij ons zichzelf kan zijn, met humor op zichzelf 

kan reflecteren en anderen tegemoet treden en in staat is om voor zichzelf tijd voor rust, bezinning 

en studie te vinden. Dat willen wij ook faciliteren!  

 

Wij zoeken een predikant die zich deskundig, vaardig en geïnspireerd voelt bij de eredienst als 

kernactiviteit (in de brede zin van verkondiging & uitleg, liturgie, aandacht voor de kinderen, muziek) 

en die met ons wil zoeken naar verdere vernieuwing met behoud van vertrouwde elementen.  

 

Wij zoeken een predikant die wat betreft leren/exegese, en omzien naar elkaar/pastoraat/diaconaat, 

in staat is om te wisselen van een uitvoerende/leidende rol naar een meer coachende, stimulerende 

en ondersteunende rol door delegeren van diverse activiteiten naar (al dan niet opgeleide/ 

toegeruste) gemeenteleden. 

 

Wij zoeken een predikant die voortrekker wil en kan zijn in het voortzetten van onze speciale positie 

als ‘dorpskerk’: invulling geven aan de gerichtheid naar buiten, zowel naar de dorpsgemeenschap en 

de burgerlijke gemeente als binnen het oecumenisch verband, en het zichtbaar maken van de 

gastvrijheid van onze gemeenschap. 

  

Wij zoeken een predikant die met ons wil zoeken naar manieren om kerk en geloofsgemeenschap 

aantrekkelijk te maken/houden voor (jonge) ouders (en via hen ook jeugd en jongeren) en de 

middengroep van 40 tot 60-jarigen. Een predikant, kortom, die (ook) deze groepen kan aanspreken.  

 

De predikant werkt samen met de ouderenpastor (0,8 fte) tot juli 2024 en de kerkelijk werker 

(0,5 fte). De predikant heeft in de kerkenraad en het moderamen een inhoudelijke en inspirerende 

rol, geworteld in een goede samenwerking.  

 

Wij zoeken iemand die er zin in heeft om met ons aan de slag te gaan, ons voorgaat en verbindt in 

geloof en inspireert om gezamenlijk begaanbare wegen te zoeken en te vinden.  

 

Proclaimer: we beseffen dat we veel wensen hebben. We weten echter ook dat het schaap met de 5 

poten niet bestaat. Laat ons wensenlijstje u daarom niet weerhouden contact met ons te zoeken als u 

voldoende aanknopingspunten ziet voor een vruchtbare samenwerking. 
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Wat kunnen wij bieden qua woning 

De PGH is flexibel als het gaat om huisvesting voor de nieuwe predikant. We kunnen een moderne 

woning aanbieden, waarin ook een wat groter gezin te huisvesten valt. Zelf een woning kopen, in 

natuurlijk ook een optie. Daarnaast kan in overleg gekeken worden naar andere mogelijkheden. 

 

Kerkgebouwen 

Onze gemeente heeft twee gebouwen. De monumentale Dorpskerk, die midden in het centrum van 

Heemskerk staat, en de Morgensterkerk met zalencentrum De Vrijburcht.  

De zondagse dienst wordt meestal gehouden in de Morgensterkerk, omdat de kerkzaal daar groter is 

en we daar de mogelijkheden hebben om de dienst met beeld uit te zenden. 

De Dorpskerk wordt gebruikt voor de zondagse eredienst in vakantieperiodes, maar ook voor 

andersoortige activiteiten van de eredienst, zoals ‘Open Dorpskerk’ op de vrijdagmiddag gedurende 

de weekmarkt, en avondbijeenkomsten en muziekuitvoeringen. De bovenruimte van de Dorpskerk 

wordt gebruikt voor Basics en de tieners. 

 

 
Morgensterkerk, Vrijburglaan 2 

 

  
Dorpskerk, Kerkplein 1  

In het landelijke LRP staan 970 gemeenteleden ingeschreven met 750 adressen. Van deze 

gemeenteleden zijn er ongeveer 500 financieel betrokken. Het aantal vrijwilligers bestaat ongeveer 

uit 180 mensen. Het aantal kerkgangers lag vòòr corona op ongeveer 150, maar is sindsdien 

afgenomen – mede omdat ook nu nog veel mensen thuis online de dienst meebeleven. Het aantal 

ligt nu tussen de 80 en de 100.  

Meer informatie is te vinden op onze onlangs vernieuwde website: pknheemskerk.nl. En voor de 

regio is er de website kerkenijmondnoord.nl. 


