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1 GEMEENTE

Uitgave: november 2020



Contactgegevens  
Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande
Scriba
Gert van Santen
E-mail: scriba.ak@pgsgravenzande.nl
Website: www.pgsgravenzande.nl

De cirkel duidt de verbondenheid van de vier wijkgemeenten aan, waarbinnen 
het kruis als essentieel element naar voren komt. Ze vormen samen 
bovendien een raam dat uitzicht biedt op de wereld: van kas tot duin en zee, 
van huis tot kerk en horizon. Het mozaïek aan warme kleuren symboliseert de 
eenheid in verscheidenheid van de verschillende geloofsrichtingen.

 | Arthur Schoonenberg

 | De Nieuwe Rank, aanbidding | NoorderBrug, doopdienst

 | Uniekerk, kunstexpositie  | Dorpskerk, ontmoeting
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Voor u ligt de brochure van onze Protestantse Gemeente te ’s-Gravenzande 
(PG ’s-Gravenzande), een vereniging van de voorheen Hervormde, Gereformeerde en 
Vrijzinnige Gemeenten en een pioniersinitiatief (Nieuwe Rank) in deze plaats. 
De wens om samen op te trekken heeft de diverse gemeenten tot elkaar gebracht en 
heeft in de tweede helft van 2016 tot een formele vereniging geleid.

De huidige Protestantse Gemeente te ’s-Gravenzande kent 
4 wijkgemeenten, elk met een eigen signatuur. Wij hopen dat u 
zich zult herkennen in één van deze wijkprofielen.
De kracht van de PG ’s-Gravenzande ligt in het feit, dat er samen 
gedaan wordt wat samen kan en apart gedaan wordt wat apart 
moet. Met andere woorden: we respecteren elkaar in onze 
verscheidenheid en kunnen zo prima samenwerken waar dat 
mogelijk is.

Dankbaar presenteren wij u dan ook deze brochure waarin 
de wijkgemeenten zich voorstellen, compleet met de 
geloofsbrieven, waarin u de eigenheid van de wijken kunt 
herkennen. Wij nodigen u uit, door het lezen van deze brochure, 
nader met onze wijkgemeenten kennis te maken!
Naast de aparte informatie over de wijken, vindt u tevens wat 
algemene informatie over de PG ’s-Gravenzande en specifiek 
over haar gezamenlijk jeugdwerk; iets waar onze gemeente 
bewust en enthousiast mee aan het werk is.

Tevens vindt u in deze brochure het nieuw ontworpen logo 
van de PG ’s-Gravenzande, een beeldmerk, waarin u de 
verschillende aspecten van onze gemeente terugvindt en dat 
wat haar samenbindt (het kruis), met uitleg van de ontwerper.

Nogmaals hartelijk dank voor uw interesse in onze gemeente,

Namens de Algemene Kerkenraad,

 | Gert van Santen, scriba

Geachte lezer, lezeres,

 | Onze predikanten, jeugdwerker en kerkelijk medewerker
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GELOOFSBRIEF
VAN DE WIJKGEMEENTE DORPSKERK

Midden in ’s-Gravenzande staat de 
Dorpskerk, een rijksmonument van ruim 
tweehonderd jaar oud. Vele generaties 
gingen op deze plek naar de kerk om 
God te aanbidden en lief en leed te 
delen. Bij deze stoet sluiten wij aan, 
waarbij onze kernopdracht is: 
“Betrokken bouwend” – “Open onderweg”

Het gemeente zijn in de Dorpskerk is 
gebouwd op vier pijlers:
Vieren – Leren – Ontmoeten – Dienen
Wat houdt dit in?

VIEREN:
Wij vieren de verlossing door Jezus 
Christus onze Heer. Hierbij is de 
zondagse kerkdienst een kern van 
gemeente zijn en inspiratiebron voor de 
rest van de week. Bijbel, verkondiging, 
muziek, zang en gebed, zijn hierbij 
trefwoorden. Een viering inspireert en zet 
aan tot nadenken en actie.

LEREN:
De boodschap van Jezus Christus heeft 
zeggingskracht voor alle generaties. 

Het geloofsgesprek 
tussen de generaties 
is belangrijk om 
van elkaar te leren 
en samen een 
gemeenschap te 
vormen. Hierbij is de 
Bijbel richtinggevend 
als fundament van ons geloof.

ONTMOETEN:
Elkaar ontmoeten, zowel op zondag als 
door de week, is onmisbaar om een 
hechte gemeenschap te zijn. Hierdoor 
ontdekken we wat de ander drijft 
en bezighoudt. Samen eten, bidden, 
spreken, zingen. Omzien naar elkaar is 
een opdracht voor de hele gemeente.

DIENEN:
Het dienen krijgt gestalte in de zorg 
voor elkaar. Tegelijk hebben we een 
open oog voor de samenleving om ons 
heen. Contact en overleg, hand- en 
spandiensten, tijd en aandacht voor 
de ander, zijn van groot belang om het 
christen zijn in deze tijd waar te maken.
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Wijkgemeente Dorpskerk

› Betrokken bouwend

› Open onderweg

Dorpskerk
Langestraat 34, 2691 BH ’s-Gravenzande
0174-413473

Zondagse kerkdiensten
Zomertijd 9.30 uur en 19.00 uur
Wintertijd 10.00 uur en 19.00 uur

Kosteres:
Willemien Mostert
06-20336871
info@willemienmostert.nl

Scriba
Corine Bongaards
06-23286585
corinebongaards@gmail.com

Nieuwsbrief
Aanvraag wekelijkse nieuwsbrief:
nieuwsbriefdorpskerk@gmail.com

Predikant

Ds. A.C. Verweij
0174-500247
verweij.ac@gmail.com

 | Dorpskerk

 | André Verweij
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Hoofd

Binnen onze gemeente is er ruim-
te voor onderzoek en vrijheid voor 
het stellen van vragen. Wij staan 
open voor mensen van nu en de 
vragen waar mensen vandaag de 
dag mee leven. Dit alles tegen de 
achtergrond van het bewustzijn 
van een traditie van de kerk door 
de eeuwen heen. 

Jeugd en jongeren nemen een 
prominente plaats in binnen onze 
gemeente en zij treffen elkaar 
tijdens ontmoetingsavonden en 
praatgroepen en gaan daarmee op 
zoek naar een eigentijdse invulling 
van hun geloof.

Onze missie
verbOndenheid met de heer 
en met elkaar

Binnen onze gemeente vormt de Bijbel als Gods 
Woord het fundament van ons geloof en onze mis-
sie. Wij voelen ons verbonden door ons geloof in 
de bevrijdende God van Israël en in Jezus Christus, 
die door God naar de wereld werd gezonden en die 
wij belijden als onze Heer en Verlosser. ‘Het lichaam 
van Christus’ geldt voor ons als beeld van verbon-
denheid met onze Heer en met elkaar. God heeft 
ons aan elkaar gegeven als leden van één lichaam. 
Samen kunnen wij binnen onze gemeente aan deze 
roeping beantwoorden.

Jezus Christus zei kernachtig: “Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader 
dan door Mij.” Hij heeft door zijn leven, sterven en 
opstanding voor ons mensen de weg gebaand naar 
een nieuw leven met God. Dat is het evangelie, de 
blijde boodschap die wij in alle toonaarden willen laten 
horen. 

Onze missie, waarden en normen zijn geïnspireerd 
op de wens om Hem centraal te stellen in ons leven 
en Hem te gehoorzamen. Wij willen leven vanuit zijn 
genade en vanuit zijn levende aanwezigheid in ons 
midden, totdat Hij komt. Tegelijkertijd worden wij door 
de woorden van Jezus Christus geïnspireerd ons naar 
buiten te richten door met een open, uitnodigende 
en aanstekelijke levenshouding aanwezig te zijn in 
onze samenleving. Wij worden in de Bijbel geroepen 
om zout voor de aarde en licht voor de wereld te zijn. 
We belijden dat in Jezus Christus het koninkrijk van 
God op aarde is verschenen. Hij heeft ons als roeping 
gegeven: “Ga dus op weg en maak alle volken tot 
mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van 
de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hen 
te leren dat ze zich zullen houden aan alles wat Ik 
jullie opgedragen heb.” Wij geven dan ook gehoor 
aan deze roeping in de overtuiging dat het evangelie 
gedeeld, geleerd en geleefd mag worden als Gods 
goede boodschap voor alle mensen, dichtbij en veraf. 
Wij worden daarbij gestimuleerd door de diversiteit 
van gaven, die de Heilige Geest ons schenkt.

Onze identiteit
een thuis vOOr veelkleurigheid

Wijkgemeente NoorderBrug, onderdeel van de Protestantse 
Gemeente in ’s-Gravenzande, wordt gekenmerkt door haar veelkleu-
righeid. deze veelkleurigheid heeft haar oorsprong in de geschiedenis, 
maar definieert tegelijkertijd ook onze wens voor nu en de toekomst. 
Binnen de wijkgemeente willen wij ruimte bieden voor eigenheid en 
verscheidenheid, binnen een sfeer waar jong en oud zich thuis voelen.

De wijkgemeente is ontstaan uit de jarenlange samenwerking van twee 
kerkgemeenschappen die van oorsprong als ‘open-confessioneel’ kunnen 
worden gekenmerkt: de plaatselijke gereformeerde Noorderkerk als geheel 
en de Bruggemeente als een van de drie wijkgemeenten van de hervorm-
de gemeente ter plaatse. 

De laatste decennia vonden ook evangelische en moderne invloeden hun 
plek binnen onze gemeente. Wat ons verbindt is onze wens om te leven 
vanuit Gods liefdevolle toewending naar de wereld, het omzien naar elkaar 
en het getuigen van Gods liefde en genade in woord en daad. Wij sluiten 
bewust en kritisch aan bij de traditie van de reformatie, in het besef van 
onze verbondenheid met het geloof van Israël. Wij beogen een zo breed 
mogelijke samenwerking met andere kerken. We hebben ons ontwikkeld 
tot een gemeente met ruime theologische, liturgische en ethische opvat-
tingen op het gebied van vieren, leren en dienen.

Onze visie
hOOfd, hart en handen

Hart

Op spiritueel niveau geven wij 
vorm aan onze gezamenlijke 
omgang met God. Wij belijden ge-
zamenlijk ons geloof tijdens onze 
erediensten, waar verschillende 
predikanten invulling aan geven. 
Daarnaast is er ruimte voor een ge-
varieerde geloofsbeleving tijdens 
avonddiensten of doordeweekse 
activiteiten, waarbij aandacht 
wordt gegeven aan vorming en 
toerusting. 

Met ‘veelkleurig protestants’ als 
identiteit benadrukken wij dat 
er binnen de gemeente ruimte, 
creativiteit en respect is voor een 
verscheidenheid aan geloofsbele-
ving in een inspirerende, warme, 
gastvrije en aantrekkelijke sfeer. 

HaNdeN

Als gemeente willen wij mensen 
tot God brengen door de blijde 
boodschap aan elkaar door te 
geven in woord én daad. We wil-
len leven vanuit Zijn liefde en deze 
liefde delen met elkaar, waardoor 
de liefde van Christus zichtbaar 
wordt in onze praktijk van alle dag. 
Onze gemeente is dan ook een 
actieve gemeente met veel vrijwil-
ligers die zich dagelijks inzetten 
voor het werk binnen en buiten de 
kerk. We zijn er om samen kerk 
te zijn, we zijn er om elkaar te 
helpen, we zijn er voor mensen in 
nood. Binnen ons diaconaat ste-
ken wij de handen uit de mouwen 
om te helpen waar geen helper is. 
In ons handelen spannen wij ons 
in voor duurzaamheid. Kortom, 
we willen een missionaire en 
duurzame gemeente zijn. 
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Wijkgemeente NoorderBrug

› Samen

› Loven

› Leren

› Liefhebben

Noorderkerk
Langestraat 130, 2691 BK ’s-Gravenzande
0174-413132

Kerkdiensten:
De kerkdiensten worden gehouden in de Noorderkerk. Op 
zondag om 9:30 uur in de zomertijd en 10.00 uur in de wintertijd.

Scriba
Vincent van Dijk
Blamanstraat 11
2692 DL ‘s-Gravenzande
0174-417508 / 06-34669111
noorderbrug@pgsgravenzande.nl

Predikanten

Ds. Hans Meijer
Langestraat 128
2691 BK ‘s-Gravenzande
0174-412389 / 06-22118120
dshansmeijer@pgsgravenzande.nl

Ds. Mark Verrips
Eikenlaan 85
2691 EA ‘s-Gravenzande
0174-417716 / 06-40994823
dsmarkverrips@pgsgravenzande.nl

 | Mark Verrips

 | Noorderkerk

 | Hans Meijer

 | Wim Heus

Ouderenpastoraat:
Wim Heus, kerkelijk medewerker Ouderenpastoraat
tel.: 06-53129739
wimheus@pgsgravenzande.nl

Sinds 1 november 2017 is Wim Heus 
als kerkelijk medewerker werkzaam 
voor de Protestantse Gemeente in 
‘s- Gravenzande met als bijzondere 
taak het ouderenpastoraat voor 
wijkgemeente NoorderBrug. Dit 
alles ter ondersteuning van onze 
predikanten.
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Missie
De Nieuwe Rank wil een missionaire gemeente 
zijn die, al pionierend, als gemeente mensen 
wil helpen om te groeien in het geloof in Jezus 
Christus en/of mensen wil helpen het Christelijk 

geloof te (her)vinden.

Visie
De Nieuwe Rank wil een biddende, lerende 
en groeiende gemeente zijn, voor jong en 
oud; met extra aandacht voor jongeren. Wij 
willen met de Bijbel open, een laagdrempelige, 
gastvrije gemeente zijn. Als missionaire 
gemeente richten we ons op de rand- en 
buitenkerkelijken om hen (weer) in contact te 
brengen met God en Zijn kerk.

We vinden het belangrijk dat de gemeente 
bestaat uit diverse (thuis)kringen. Omzien naar 
elkaar, meeleven, elkaar bemoedigen, van 
elkaar leren, ervaringen delen, zijn elementen 
van gemeente zijn die het beste in een kleine 
groep tot uiting komen.

We willen een actieve geloofsgemeenschap 
zijn, waarin vele mensen betrokken zijn vanuit 
een persoonlijke relatie met God en (daardoor) 
een bijdrage leveren aan de samenkomsten, 
doordeweekse activiteiten en speciale acties.

Als leidraad voor De Nieuwe Rank hebben 
we kernwaarden opgesteld met als acroniem 
PRAYER. Door gebed mogen we grote dingen 
verwachten. Daarnaast staat iedere letter voor 
een andere kernwaarde: Pionieren, Relaties, 
Aanbidding, Youth (jeugdigheid), Echtheid en 
Realiteit.

Strategie
De missie en visie willen we uitwerken door 
strategische keuzes:

• We willen in onze diensten de Bijbelse 
boodschap op een vernieuwende manier bij 
de mensen brengen om te komen tot het 
volgen van Jezus Christus.

• De gemeente onderwijzen vanuit het Woord 
van God om te groeien naar geestelijke 
volwassenheid.

• Als gemeente willen we het individueel en 
gezamenlijk gebed stimuleren, zodat er 
vernieuwing kan komen en geestelijke groei.

• Bouwen aan onderlinge relaties en 
gemeenschap, mede door deelname aan 
(thuis)kringen te stimuleren.

• We willen omzien naar elkaar en we bieden 
ondersteuning, waar nodig.

• Zorgen dat kinderen en jongeren graag in De 
Nieuwe Rank komen door eigentijds kinder- 
en jongerenwerk, waarin ze Jezus Christus 
persoonlijk leren kennen.

• Stimuleren dat mensen een bijdrage leveren 
aan de opbouw van de gemeente door hun 
talenten en gaven in te zetten.

• Zoeken naar wegen om rand- en buiten-
kerkelijken te bereiken.

• Uitgroeien naar een zelfstandige gemeente 
binnen PKN ’s-Gravenzande met een 
eigen ‘evangelische kleur’. We willen een 
onderdeel zijn van de plaatselijke PKN om 
samen te werken aan geestelijke groei in 
’s-Gravenzande.

• Daar waar we de kerkelijke eenheid in 
’s-Gravenzande kunnen versterken, dragen 
we actief bij aan gezamenlijke activiteiten. 
Daarnaast worden er eigen DNR-activiteiten 
ontplooid.

• Het inzetten van nieuwe (social)media om 
onze doelen te bereiken.
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Wijkgemeente 
De Nieuwe Rank

› Missionair

› Biddend

› Pionierend

› Evangelisch

De Kiem
Kon. Julianaweg 91, 2691 GC ’s-Gravenzande, 0174-413780

Kerkdienst
Op zondag om 10:00 uur

Scriba
Arjan Vermeer 0174-421717
secretariaat@denieuwerank.nl

 | De Kiem

 | Dineke v.d. Meer

Gemeente-opbouwwerker
Dineke van der Meer 06-15850406
gemeenteopbouwwerker@denieuwerank.nl
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Vrijzinnig Protestantse Wijkgemeente Uniekerk te ‘s-Gravenzande

 
Geloofsbrief Uniekerk

De Uniekerk is een vrijzinnige wijkgemeente. Wij zijn als kerkelijke geloofsgemeenschap 
betrokken op de samenleving en de cultuur en hebben daarbij steeds ieder mens in zijn/haar 
specifieke context op het oog. Kenmerkend voor onze geloofsidentiteit is een open houding 
waarbij de vragen van het huidige tijdsgewricht serieus worden genomen.
Op een respectvolle manier onderzoeken we de overgeleverde geloofswaarheden en 
bevragen deze op de betekenis en relevantie voor ons leven in de 21ste eeuw.
De christelijke traditie is de primaire bron van onze geloofsinspiratie. We voelen 
ons geworteld in het bijbels gedachtegoed; in het evangelie vormt Jezus’ open en 
verdraagzame houding een voorbeeld. In het verlengde van deze traditie zoeken we naar 
geloofswaarheden die ons leven hier en nu raken.

De Uniekerk wil een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn. Het geloofshart klopt in de 
wekelijkse kerkdiensten, in de pastorale ontmoetingen, tijdens de kruispunten van het leven 
en rondom de diaconale activiteiten. Vanuit de individuele aandacht voor mensen zoeken we 
passende geloofsvormen die verbindend werken. Experimenten gaan we niet uit de weg, 
we staan open voor verandering door nieuwe maatschappelijke en/of wetenschappelijke 
ontwikkelingen die vragen om (ethische) beslissingen.

De Uniekerk wil nu en in de toekomst een huis van geestelijke voeding en creatieve 
ontmoeting worden. Het gewone leven en de zondagse vieringen staan er naast elkaar 
en kunnen elkaar tegelijkertijd ook raken en beïnvloeden. Een vrolijke herberg voor (zin)
zoekers, voor cultuurliefhebbers en voor allen die uit zijn op onderlinge ontmoeting.

Visitekaartje
In – Eenheid in verscheidenheid – wil de Uniekerk woorden, hart, handen en voeten geven 
aan het geloof en het vermoeden:
dat God de dragende grond van ons bestaan is en dat zowel openheid als verdraagzaamheid 
naar elkaar en de samenleving tastbare vruchten daarvan zijn.
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Wijkgemeente Uniekerk

› Vrijzinnig?

› Eigentijds en praktisch geloven!

Uniekerk
Langestraat 181, 2691 BE ’s-Gravenzande
0174-417377

Kerkdienst
Op zondag om 09:30 uur

Scriba
Nico Vreugdenhil
06-22616034
nicoriavreugd@kpnmail.nl

 | Uniekerk

 | Martine Wassenaar

Predikant
Ds. Martine Wassenaar
06-49704995
domineeuniekerk@gmail.com
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Jeugdwerk

 | Kiemkamp | Startzaterdag

Vormgeving en druk: Van Deventer, ’s-Gravenzande

Relaties
Het is voor kinderen, tieners en jongeren belangrijk om met 
leeftijdgenoten op te trekken en zich aan hen op te trekken 
in het geloof. Daarnaast dat er volwassenen zijn die hun 
persoonlijk geloof met hen willen delen. Dat kan in vaste en 
vertrouwde groepen, maar ook wanneer de gelegenheid 
zich voordoet, bijvoorbeeld met iets persoonlijks in de 
eredienst/viering/samenkomst of bij een event.

Een heldere boodschap
Tieners en jongeren hebben behoefte aan duidelijkheid. Van 
‘wat houdt het evangelie in’ tot ‘vertel me waar geloven goed 
voor is’. In alle wijkgemeenten klinkt het evangelie, maar 
iedere wijkgemeente legt eigen accenten. De wijkgemeenten 
onderscheiden zich van elkaar èn vullen elkaar aan. Voor tieners 
en jongeren kan het verfrissend zijn om eens (of vaker) mee te 
doen aan een activiteit van een andere wijkgemeente.

Eigenaarschap
Jongeren willen niet alleen consumeren, maar ook meedoen: 
verantwoordelijkheid en ruimte krijgen om hun kwaliteiten te 
ontwikkelen en in te zetten.

De organisatie van het jeugdwerk
Gezamenlijk jeugdwerk
Uit onderzoek bleek dat alle wijkgemeenten waarde hechten 
aan gezamenlijk jeugdwerk en daarin willen investeren. 
Dit zagen we ook bij het startweekend van het jeugdwerk. 
De projectgroepen startzaterdag en startzondag werden 
gevormd door mensen uit alle wijkgemeenten en ook de 
deelname was hartverwarmend. 
Andere gezamenlijke activiteiten zijn de bloemengroet aan 
geslaagden, het kinderkerstfeest en de winterbarbecue.

Wijkoverstijgend jeugdwerk
Wanneer twee of meer wijkgemeenten samenwerken, spreken 
we over wijkoverstijgend jeugdwerk. Een goed voorbeeld 
hiervan is de jeugdkerk van wijkgemeenten Dorpskerk en 
NoorderBrug.

Open jeugdwerk
Alle jeugdwerkactiviteiten op www.pgsgravenzande.nl/
jeugdwerk zijn open voor kinderen, tieners 
en jongeren uit alle wijkgemeenten, hun 
vrienden en andere geïnteresseerden. 
Iedere activiteit is geplaatst onder de 
wijkgemeente die deze organiseert.
De jeugdwebsite is ook gemakkelijk te 
vinden met deze QR-code.

Samenwerking binnen het jeugdwerk
De algemene jeugdraad bestaat een neutrale voorzitter, de 
jeugdwerker(s) en één afgevaardigde per wijkgemeente. 
Verschillende wijkgemeenten werken al met een eigen 
wijkjeugdraad, bestaande uit jeugdambtsdrager(s) en 
coördinatoren van jeugdactiviteiten in de eigen wijkgemeente. 
Deze wijkjeugdraden leggen verantwoording af aan de eigen 
wijkkerkenraden.

Vier wijkgemeenten, één Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande. Gelukkig zien we dit 
ook duidelijk in het jeugdwerk terug! Op deze pagina iets over goed jeugdwerk en over 
de organisatie van het jeugdwerk.

Deze tekst is samengesteld op basis van een visiedocument van Martin de Groot van Jeugdwerk.info en hertaald en bijgewerkt door de jeugdwerker.

Jeugdwerker
Ester Metselaar
06-14239870
jeugdwerker@pgsgravenzande.nl  | Ester Metselaar


