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Profiel van Protestantse Gemeente te 
Wormer 
 
1. Inleiding 
 
De Protestantse Gemeente Wormer zoekt 
een predikant (0,5 FTE) die: 
 

 ervaring en/of affiniteit heeft met 
(oecumenische) samenwerking en 
de groeiende samenwerking tus-
sen de diverse kerkgenootschap-
pen in Wormer verder vorm wil ge-
ven 

 het een uitdaging vindt om een 
vergrijzende gemeente vitaal te 
houden 

 aandacht heeft voor het pastoraat 

 in de zondagse kerkdienst traditie 
en vernieuwing laat samengaan 

 
Met deze profielschets proberen wij een 
reëel beeld te schetsen van de activiteiten 
in onze Protestantse Gemeente. 
 
In de afgelopen circa vier jaar heeft onze 
gemeente gebruik gemaakt van de dien-
sten van een tweetal interim-predikanten. 
Inmiddels achten we de tijd rijp om weer 
op zoek te gaan naar een “vaste” predi-
kant(e). 
 
Indien gewenst, is er een pastorie be-
schikbaar. Deze is momenteel verhuurd. 
Met de huidige huurder is een opzegter-
mijn van zes maanden afgesproken. 
 
2. Uitgangspunten 
 
Tijdens enkele gemeenteavonden eerder 
dit jaar zijn een aantal prioriteiten en aan-
dachtspunten genoemd die voor en door 
onze gemeente van belang worden geacht 
bij de uitvoering van de predikantstaak. 
 

De rol van de predikant binnen de concre-
te invulling van de doelstellingen zal ui-
teraard in overleg plaatsvinden. 
 
De concrete aandachtspunten zijn: 
 

- een consulent zijn voor onze ge-
meente in het proces van verder-
gaande samenwerking tussen de 
kerken in Wormer en wellicht ook 
in de regio Zaanstreek 

- op een eigentijdse en inspirerende 
wijze voorgaan in de erediensten, 
zodat jongeren en ouderen erdoor 
worden aangesproken  

- de Bijbelse boodschap  verbinden 
met actualiteit en persoonlijke le-
vensvragen 

- affiniteit hebben met pastoraat en 
diaconaat 

- openstaan voor wat er in de sa-
menleving leeft en meewerken aan 
kerk zijn in het dorp 

- weten wat er in de gemeente leeft 
en een stimulerende factor willlen 
zijn in onze gemeente 

 
3. De kerkelijke gemeente 
 
Over de historie van de Protestantse Ge-
meente kunnen we het volgende zeggen. 
Nadat in het begin van de 80-er jaren de 
eerste samenwerkingsverbanden ontston-
den tussen de Gereformeerde Kerk en de 
Hervormde gemeente, werd in 1992 de 
Federatie tussen beiden een feit. Op 1 
januari 2007 kwam de fusie tot Protestant-
se Gemeente tot stand. 
 
3.1 Kerkgebouw De Nieuwe Kerk 
 
Wekelijks komt de gemeente bijeen op 
zondagmorgen om 9.45 uur in het (enige) 
kerkgebouw dat onze gemeente in gebruik 
heeft en dat de naam “De Nieuwe Kerk” 
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draagt. Bij oppervlakkige beschouwing 
suggereert dit dat er sprake is van een 
nieuw kerkgebouw dat in de plaats is ge-
komen van een “oude” kerk. In zekere zin 
is dat ook zo. Door de fusie tot één protes-
tantse kerk in Wormer vormen we een 
“nieuwe kerk”. Ook in een ander opzicht is 
er sprake van een nieuwe kerk: een ingrij-
pende verbouwing en vernieuwing van de 
“oude” Hervormde kerk een aantal jaren 
geleden heeft een fraai kerkgebouw opge-
leverd. 
 

 
 
Het kerkgebouw 

 
Het kerkgebouw dateert van 1809 en is 
voorzien van een preekstoel, doophek, 
enige banken, lichtkronen en (bij de ver-
bouwing onder vloerplanken verdwenen) 
grafzerken die dateren uit de 17e eeuw en 
afkomstig zijn uit de kerk die voorheen op 
deze plaats heeft gestaan. 
In de kerk hangt ook een predikantenbord 
dat – gezien de stijl – dateert uit het begin 
van de 19e eeuw en dat alle predikanten 
vermeldt die sinds 1578 in onze (Her-
vormde) gemeente werkzaam zijn ge-
weest en, sinds het Samen op Weg-
proces, in Hervormd en Gereformeerd 
verband tezamen. 
 

3.2 Opbouw van de gemeente 
 
De gemeente telt momenteel 326 leden, 
waarvan 162 belijdende en 118 doopleden 
(en 46 met status ongedoopt of mee gere-
gistreerd). 
 
Met een populatie waarvan ruim 60% 60 
jaar of ouder is, kunnen we spreken van 
een vergrijzende gemeente. 
 
Van het totale aantal gemeenteleden is er 
een groep van circa 60 leden die nog re-
gelmatig naar de kerk komt. Een deel 
daarvan komt (bijna) wekelijks, een aan-
zienlijk deel komt niet elke week, maar wel 
met enige regelmaat. In de praktijk vertaalt 
zich dat in een opkomst van 40 tot 50 
mensen in wisselende samenstelling per 
kerkdienst. Bij deze groep van 60 is de 
participatiegraad qua kerkelijk werk hoog. 
Bijna iedereen zit wel in een commissie, 
doet bezoekwerk of heeft dat in het verle-
den gedaan. Bij de overige gemeentele-
den is er sprake van weinig tot geen be-
trokkenheid bij de kerk en het kerkelijk 
werk. 
 
Door de vergrijzing is het steeds proble-
matischer om nog nieuwe ambtsdragers te 
vinden die vacatures in de kerkenraad op 
kunnen vullen. Een goed voorbeeld is het 
College van Kerkrentmeesters, dat mo-
menteel uit twee leden bestaat. 
 
3.3 Pastoraat 
 
Pastoraat is op te vatten als “omzien naar 
elkaar”. Het is een aandachtsgebied waar 
veel gemeenteleden het belang van inzien 
en waar velen zich voor inzetten. Deze 
inzet betreft niet alleen de geloofsge-
meenschap, maar strekt zich bij tijden ook 
uit naar de Wormer dorpsgemeenschap 
als geheel. Vooral ook in de grenssituaties 
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van het leven proberen mensen er voor de 
ander te zijn, als geloofsgenoot en als 
buurtgenoot. 
 
Binnen onze kerkelijke gemeente kennen 
wij vormen van groepspastoraat en indivi-
dueel pastoraat.  
 

- Individueel pastoraat 
 
Nieuw ingekomenen in de gemeente wor-
den benaderd door een ouderling. Die 
verstrekt informatie over onze gemeente 
en gaat na of er behoefte is aan pastoraal 
contact.  
Er zijn momenteel twee ouderlingen voor 
het pastoraat en er is één jeugdouderling. 
Het bezoekwerk aan gemeenteleden van 
75 jaar en ouder wordt gecoördineerd door 
het Pastoraal Beraad. Dit is het overleg 
van ouderlingen, contactpersonen en (te 
zijner tijd weer) predikant. 
De predikant is primair verantwoordelijk 
voor pastoraat in geval van crisissituaties, 
bij ziekte en overlijden, en rond huwelijk 
en doop.  
 

- Groepspastoraat 
 
Maandelijks vindt een koffieochtend plaats 
voor wie dat maar wil, vaak met een the-
ma of presentatie. Dit is een goede gele-
genheid voor ontmoeting en onderling ge-
sprek. De hoofdmoot wordt gevormd door 
een groepsgesprek over onderwerpen op 
het raakvlak van geloven en leven. Deze 
ochtenden worden gemiddeld bezocht 
door een vijftiental gemeenteleden. 
 
Misschien wel de belangrijkste vorm van 
groepspastoraat is het wekelijks na afloop 
van de kerkdienst napraten en bijpraten 
onder het genot van een kop koffie of 
thee. 
 

3.4 Het College van Kerkrentmeesters 
 
Het beheer van de middelen van onze 
kerkelijke gemeente, zowel materieel als 
financieel, is in handen van dit college. 
De middelen die onze gemeente ontvangt 
uit bijdragen en collecten, zijn onvoldoen-
de om de exploitatie te dekken. Jaarlijks 
moet een bedrag worden onttrokken aan 
het vermogen. De oorzaak daarvan is ove-
rigens niet uniek voor onze gemeente: 
dalend kerkbezoek en een sterke vergrij-
zing van de populatie.  
 

 
 
Zicht vanaf de preekstoel 

 
3.5 Diaconie 
 
De diaconie van onze gemeente bestaat 
uit drie diakenen. 
Samen met andere kerkelijke gemeenten 
worden enkele langdurige doelen onder-
steund. 
 
De diaconie is betrokken bij het project 
“Wormerland geeft om ……” De aangeslo-
ten kerken gaan elkaars jaardoelen onder-
steunen. Welke dat voor het komend jaar 
zullen zijn, is nog niet voor iedere kerk 
bekend. 
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De diaconie werkt ook samen met die van 
de buurgemeente uit Wormerveer. Onder 
andere is er jaarlijks een gezamenlijke 
diaconale zondag, waarop dan het jaar-
doel van de diaconieën wordt gepresen-
teerd. 
 
3.6 Jeugdwerk 
 
De Jeugdraad in onze gemeente regelt 
onder andere de kindernevendienst. De 
realiteit gebiedt te zeggen dat daar nog 
maar door één of twee kinderen gebruik 
van gemaakt wordt.  
 
Catechisaties worden al een aantal jaren 
niet meer gegeven vanwege het ontbreken 
van een doelgroep van voldoende om-
vang. 
 

 
 
De preekstoel in de kerk 

4. Interkerkelijke samenwerking 
 
Voor de nieuw te beroepen predikant is 
een belangrijke rol weggelegd bij het ver-
der onderzoeken van de mogelijkheden tot 
verdergaande (oecumenische) samenwer-
king in Wormer en de regio Zaanstreek. 
En vervolgens het daaraan vorm geven. 
 
Er vindt driemaal per jaar een oecumeni-
sche viering in respectievelijk de RK-kerk, 
de Hervormde Kerk Jisp en de Nieuwe 
Kerk plaats. De Nederlands Gereformeer-
de Kerk gaat daar het komend jaar ook 
voor het eerst aan meedoen. 
Daarnaast zijn er de afgelopen jaren rond 
de Paascyclus oecumenische vespers 
georganiseerd, die konden bogen op een 
goede belangstelling. Daaraan doet ook 
de Doopsgezinde gemeente in Wormer 
mee. 
Dit jaar worden er ook vespers in de Ad-
ventstijd gehouden. 
 
De oecumenische samenwerking is het 
verst gevorderd in Zorgcentrum Torenerf. 
Een aantal andere vrijwilligers uit de RK-
parochie, de Nederlands Gereformeerde 
Kerk en onze gemeente verzorgen elke 
twee weken een oecumenische viering. 
De opkomst daarbij maakt duidelijk dat dit 
voorziet in een behoefte. 
 
Daarnaast worden er jaarlijks met Hemel-
vaartsdag en oudjaar (en de al eerder 
vermelde diaconale zondag) gezamenlijke 
diensten verzorgd met de Protestantse 
Gemente Wormerveer. Deze diensten 
vinden beurtelings in Wormer en Wormer-
veer plaats. 
 
5. De burgerlijke gemeente 
 
Wormer is de hoofdkern van de gemeente 
Wormerland, die tussen de stedelijke ge-
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bieden van Zaanstad en Purmerend ligt en 
in 1991 is gevormd uit de toenmalige ge-
meenten Wormer, Jisp en Wijdewormer en 
nu ca. 16.000 inwoners telt. 

 
Naast Wormer bestaat de 
gemeente uit de kernen 
van: Jisp, Neck, Oost-
Knollendam en Spijker-
boor. Wormer, Oost-
Knollendam, Jisp en een 

deel van de buurtschap Spijkerboor liggen 
in de polder Wormer, Jisp en Neck, een 
echt veenweidegebied, dat is aangewezen 
als beschermd natuurgebied. Neck ligt in 
de droogmakerij De Wijde Wormer en een 
klein deel van de buurtschap Spijkerboor 
ligt aan de dijk van de eveneens droog-
makerij Starnmeer. 
 
In Wormer is een interconfessionele ba-
sisschool gevestigd. Voor voortgezet on-
derwijs zijn er in Zaanstad verschillende 
(christelijke) mogelijkheden 
 
De Zaanstreek en daarmee ook Wormer-
land kent van oudsher een grote industrië-
le bedrijvigheid. De Zaan is daarvan mede 
de oorzaak. Oorspronkelijk werden de 
kernen van Wormer en Jisp bewoond door 
vissers en agrariërs. De grootste bedrij-
vigheid heeft thans plaats in een tweetal 
cacaofabrieken, een rijstfabriek en een  
 
aantal drukkerijen. Daarnaast heeft in de 
loop der jaren een groot scala aan kleinere 
bedrijven zich in Wormer gevestigd. 
 


