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Profielschets 2020 van de protestantse gemeente Kedichem. 
 
Kerkelijk klimaat. 
Kedichem is een dorpsgemeenschap in Vijfheerenlanden. De ligging van ons dorp heeft gevolgen 
voor het spirituele klimaat van onze geloofsgemeenschap. Onze gemeenschap bestaat uit 37 
belijdende leden en 153 doopleden. De leden van onze gemeenschap komen niet alleen uit het dorp. 
De gemeente heeft een beperkte streekfunctie. De meeste gemeenteleden komen uit het gebied ten 
noorden van de rivier de Linge (van Oosterwijk tot Arkel). 
 
Een aantal omliggende dorpen hebben een geloofsgemeenschap die meer georiënteerd is op de 
gereformeerde gezindte. Wij hechten waarde aan een open en niet dogmatisch klimaat waarin 
iedereen vanuit de christelijke geloofsbeleving een plaats kan vinden. Respect, ruimte, 
verdraagzaamheid en diversiteit zijn belangrijke woorden binnen de kerk van Kedichem. 
 
Ons kerkgebouw staat midden in het dorp. Dat is ook precies de plaats die wij als gemeente willen 
innemen. Ook voor de bewoners van Kedichem die geen lid zijn van de kerk of alleen nog 
administratief met onze gemeente verbonden zijn, willen wij kerk zijn. Als gemeente voelen we ons 
betrokken bij hun lief en leed en leven we met hen mee. 
 
Kerkdiensten. 
Iedere zondag is er een eredienst. Naast de diensten op zondag zijn er diensten op 
Kerstavond, eerste Kerstdag en Goede Vrijdag. In september is er sprake van een startzondag. De 
laatste zondag van het kerkelijk jaar is er aandacht voor de herdenking van de leden van onze 
gemeente en mensen uit het dorp die dat kerkelijk jaar overleden zijn. Aan de diensten nemen 
gemiddeld ongeveer dertig kerkgangers deel. Behalve tijdens vakantieperioden, is er elke zondag 
zondagsschool, waar kinderen t/m 12 jaar welkom zijn. 
 
Onze gemeente beschikt sinds een aantal jaren over een historisch orgel. Dit instrument is door de 
gemeente opgebracht. Het is een instrument wat past bij de omvang van ons gebouw en 
gemeente. Het wordt bespeeld door een vaste organist, die over uitnemende muzikale kwaliteiten 
beschikt. Zijn bijdrage aan de eredienst is van groot belang voor de deelnemende gemeenteleden. Hij 
brengt de gemeente tot zingen.  
 
Aan de eredienst neemt op 'hoogtijdagen' een cantorij deel. De cantorij wordt gevormd door 
gemeenteleden en staat onderleiding van de organist/cantor. Samen met de voorganger (in) van 
dienst wordt bepaald wat de cantorij aan inbreng heeft in de dienst. Incidenteel (bijvoorbeeld op 
Kerstavond) werken andere muziekgezelschappen mee aan de eredienst. Het gaat hierbij om een 
koor (UDI) of een gelegenheidsmuziekgezelschap gevormd door mensen uit ons dorp. 
 
De gemeente zingt gewoonlijk uit het nieuwe liedboek "Zingen en bidden in huis en kerk". In 
bijzondere diensten is het mogelijk liederen uit andere bundels te gebruiken. We maken gewoonlijk 
gebruik van het oecumenisch leesrooster, dat ook gevolgd wordt door de zondagsschool. 
 
Onze gemeente heeft al lange tijd geen beroepen predikant maar een predikant/pastoraal werker 
ten behoeve van het bijzonder pastoraat. We maken 's zondags gebruik van gastvoorgangers. Hun 
plaats in de kerk is divers. Ter wille van de continuïteit vragen we onze predikant/pastorale werker 
een regelmatige plaats in het preekrooster. Hij of zij gaat ongeveer tien maal per jaar voor. 
De dienst van woord en tafel wordt 4 maal per jaar gevierd. Doop wordt, door de samenstelling van 
onze gemeente en ons dorp, maar incidenteel bediend. Kerkelijke huwelijks inzegeningen komen 
incidenteel voor. 
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Jongerenwerk. 
De kerkelijke gemeente en ons dorp zijn niet groot en de gemiddelde leeftijd van actieve 
gemeenteleden is hoog. Toch wordt de zondagschool trouw bezocht en vinden wij het belangrijk om 
de binding met alle leeftijdsgroepen te behouden. 
 
De zondagsschool staat open voor alle kinderen uit het dorp die leerling zijn van de basisschool. 
De zondagschool vindt plaats tijdens de zondagse eredienst. Aan de zondagschool nemen ook 
kinderen deel uit gezinnen die geen binding hebben met onze gemeente. De zondagschool wordt 
verzorgd door vrijwilligers. 
 
Pastoraat. 
In het pastoraat spelen leden van de kerkenraad een belangrijke signalerende rol. Iedere 
ambtsdrager levert daarin zijn of haar aandeel. De buiten het dorp wonende predikant/pastoraal 
werker wordt door de kerkenraadsleden op de hoogte gehouden. Gemeenteleden in de verpleeg- en 
verzorgingshuizen of het ziekenhuis worden door leden en/of de predikant/pastoraal werker 
bezocht. In de eredienst zijn altijd bloemen. Deze gaan als groet van onze gemeente naar mensen in 
het dorp of leden van onze gemeente na ontslag uit een ziekenhuis, met een huwelijksjubileum of 
bijzondere verjaardag.  
 
Kerkenraad. 
De kerkenraad bestaat op dit moment uit 5 mensen. Eén ouderling, twee diaken en twee ouderling-
kerkrentmeesters. (één van de ouderling-kerkrentmeesters is tevens scriba). Gezien de omvang van 
onze gemeente is deze samenstelling van de kerkenraad voldoende. Een tweetal gemeenteleden 
verzorgen de financiën van diaconie en kerkrentmeesters. 
 
De kerkenraad draagt beleidsmatig en uitvoerend het gemeenteleven. De kerkenraad is vooral 
praktisch ingesteld. De kerkenraad vergadert eens in de zes a acht weken en stemt waar nodig 
wekelijks af. In deze vergaderingen komen, naast een kleine toerusting, de lopende en beleidsmatige 
zaken van onze gemeente aan de orde. De kerkenraad regelt de preekvoorziening. 
 
Er is een actueel beleidsplan 2020-2024 dat onlangs door de gemeente is goedgekeurd. 
Ook de Diaconie heeft een actueel beleidsplan (2019-2020).  
 
De gelden van onze gemeente komen voor een belangrijk deel uit de actie Kerkbalans, voor een deel 
uit pachtgelden, uit zondagse collecten en uit activiteiten zoals oud papier, potgrond en de jaarlijkse 
rommelmarkt. Een deel van de opbrengsten van deze activiteiten komt ten goede aan de diaconie. 
De kerkrentmeesters zijn ook verantwoordelijk voor het kerkgebouw. Het kerkgebouw zal in 2020 
verbouwd worden, om het gebouw geschikt te maken voor activiteiten naast de zondagse eredienst. 
 
Kerkblad. 
De gemeente geeft een kerkblad uit, dat een keer in de twee maanden verschijnt. Het wordt 
verspreid onder de gemeenteleden en geïnteresseerde inwoners die daarvoor een "abonnement" 
hebben. Het kerkblad dient als informatiebron voor de gemeente en geïnteresseerden. Verdere 
uitwisseling van informatie met de gemeenteleden gebeurt geregeld tijdens een koffieuurtje na de 
kerkdienst. 
 
Predikantsplaats. 
Onze gemeente heeft door de omvang en een gebrek aan financiële middelen al jaren geen 
beroepen predikant. De laatste jaren heeft onze gemeente gewerkt met een beperkt aantal uren 
bijstand in het pastoraat.  
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In de komende jaren willen we een nieuwe impuls geven aan de gemeente en daar extra middelen 
voor uittrekken. Zie beleidsplan 2020-2024. 
 
Voor een nieuw aan te stellen predikant/kerkelijk werker zijn wij op zoek naar iemand die in staat is 
om ons te helpen om dit nieuwe beleidsplan te verwezenlijken. We zoeken iemand die in staat is om 
de kloof tussen de generaties te dichten. Er zijn weinig betrokken gemeenteleden beneden de 55 
jaar. Daarnaast is het belangrijk om de jeugd die zich meldt positief te benaderen en wellicht 
daarmee weer nieuwe jeugdigen (en hun ouders) bij de kerk te betrekken. 
 
Het is tevens belangrijk dat de predikant/kerkelijk werker een spin in het web is, verbindend werkt 
en de samenhang bevordert tussen het dorp (school, verenigingen) en de kerkelijke gemeente. 
 
Een belangrijk aandachtspunt is het pastoraat. Binnen het pastoraat wordt van de predikant/ 
kerkelijk werker verwacht dat hij/zij ook aandacht besteed aan gemeenteleden waarmee we het 
contact hebben verloren of dreigen te verliezen. 
 
Van de predikant / kerkelijk werker wordt tevens een belangrijke bijdrage verwacht in het realiseren 
van nieuwe activiteiten zoals uiteengezet in het beleid 2020-2024. 
 
De omvang van het dienstverband is in geval van een te benoemen emeritus predikant 8 uur per 
week. Daarnaast wordt van de predikant verwacht dat hij/zijn per jaar ongeveer 10 preekbeurten 
vervuld als gastpredikant. Deze preekdiensten zijn geen onderdeel van het dienstverband, maar van 
de te besteden uren wordt plm. 25 % besteed als extra voorbereiding van bijzondere diensten. 
 
De omvang van het dienstverband is in geval van een te benoemen kerkelijk werker 10 uur per week, 
waarbij ongeveer 10 preekbeurten zijn inbegrepen. Van de kerkelijk werker verwachten wij dat deze 
beschikt over een preekconsent. 
 
Beloning gaat volgens de geldende CAO voor structurele hulp cq pastoraal werker en de landelijke 
regelingen met betrekking tot onkostenvergoedingen. 
 
 


