
 

 
 
   

Profielschets van de Wijkgemeente Dorpskerk van de  

Hervormde Gemeente Nunspeet  

1. Samenvatting ‘profiel’  

De wijkgemeente Dorpskerk is een Hervormde wijkgemeente binnen de PKN, geworteld in de 

gereformeerde traditie  met een eigen positief, traditioneel/ behoudend karakter, waarbinnen de 

Confessionele en de  Gereformeerde bonds- stroming zijn vertegenwoordigd.  

- het primaat van de erediensten ligt bij een inhoudsvolle, Bijbelse prediking 

- de liturgie in de diensten is passend bij het behoudende profiel en dient ter ondersteuning van de 

prediking 

- we hechten veel waarde aan het bouwen van de gemeente in Bijbelse kennis en geloofsvertrouwen 

voor alle leeftijden en faciliteren activiteiten daartoe voor kinderen, jongeren, (jonge)ouders, ouderen 

e.a.  

- we hebben oog voor de verschillende naasten: van onze ‘oudste broeder’ Israël tot de niet-kerkelijke 

mensen in de omgeving van de Dorpskerk en richten onze activiteiten daarop m.b.v. verschillende 

werkgroepen. en ambtsdragers 

2. Geloven, belijden  

(identiteit) 

- Hervormde wijkgemeente binnen de PKN, geworteld in de gereformeerde traditie.  

- positief, behoudend karakter 

- de wijkpredikant heeft een GB-signatuur 

- ruimte voor zowel Confessionele als Gereformeerde bonds- stroming 

- lezen in diensten uit de Herziene Statenvertaling 

-  lezen de Bijbel door de ‘bril’ van de drie oud-christelijke belijdenissen en de drie Nederlandse 

belijdenisgeschriften 

- roepen gemeenteleden op aan doordeweekse activiteiten deel te nemen, zoals bijv. aan Bijbelkring 

3.  Erediensten 

(Prediking en liturgie) 

- wekelijkse erediensten zijn de basis van het gemeente-zijn 

- roepen gemeenteleden op tot trouw bezoeken van de zondagse erediensten 2 maal per zondag  

- we kennen een eenvoudige, sobere liturgie  

- vanuit de preek klinkt de oproep tot geloof in en bekering tot de Drie-enige God 

- in de preek wordt onderwezen in de Schrift en opgeroepen te leven naar Gods wil 

- de preek geeft handvatten voor jong en oud voor praktische toepassing in het dagelijks leven 

- de avonddiensten worden zo veel mogelijk als leerdienst geoormerkt 

- de bediening van de sacramenten kunnen liturgisch zowel een GB als een CF  karakter hebben 

- de diensten wisselen qua modaliteiten in alle redelijkheid elkaar af; jaarlijks wordt dit zichtbaar 

gemaakt in een preekbeurtenrooster 

- de erediensten met een bijzonder karakter, w.o. de diensten waarin de sacramenten worden bediend, 

worden geleid door de wijkpredikant 

- in de erediensten zingen we psalmen, gezangen en geestelijke liederen, waarbij de Psalmen de kern 

vormen , omdat deze de Gemeente in het lied verbinden met Israël 

- we zoeken naar mogelijkheden om meer eenheid te krijgen in de liturgische verscheidenheid 

- we  oriënteren ons op het gebruik van een verantwoord liedboek en/of berijming, naast de Psalmen 

-wij worden in onze gemeentezang in beginsel begeleid door het orgel. 



 

 
 

 

4. Sacramenten, belijdenis van het geloof 
- het sacrament van de Heilige doop wordt bediend aan kinderen op grond van Gods verbond, en aan 
degenen die niet als kind zijn gedoopt (dit na het doen van openbare belijdenis van het geloof). 
- in de periode voorafgaande aan de doopdienst is er een doopzitting, waarbij de dienstdoende 
predikant en ouderling van dienst aanwezig zijn 
- de wijkouderling bezoekt in de week voorafgaande aan de doop zo mogelijk de doopouders 
- wij gebruiken het klassieke of hertaalde formulier voor het bedienen van de Heilige doop  
- we bieden voor jonge ouders - die hun kind lieten dopen - een ‘cursus’ Geloofsopvoeding aan 
- bij opgroeiende kinderen besteden we aandacht aan de doopdatum 
 
- deelnemers aan het Heilig avondmaal zijn alleen belijdende leden 
-  vijf maal per jaar vieren wij het Heilig avondmaal (inclusief de viering op de Goede vrijdag) 
- wij gebruiken het klassieke of hertaalde formulier voor het vieren van het Heilig avondmaal  
- we kennen een voorbereidingsdienst (de zondag voorafgaande aan het HA) en een dienst van 
dankzegging (de laatste dienst op de zondag van het HA) 
- we moedigen gemeenteleden aan om in de week voorafgaande aan het HA het moment van 
voorbereiding te bezoeken. Ook is er in die week een moment voor Censura Morem 
- na  deelgenomen te hebben aan de belijdeniscatechese kan een catechisant (als hij of zij daar klaar 
voor is)  openbare belijdenis van het geloof afleggen in het midden van de gemeente. 
 

5. Ambten, gaven in de gemeente; Pastoraat; Diaconaat- de kerkenraad is 

samengesteld uit mannelijke belijdende leden van de gemeente 

- de kerkenraad kent de volgende ambten: Ouderlingen (waarvan sommigen met een speciale 

opdracht, zoals jeugd of ouderen), Diakenen en Ouderling-kerkrentmeesters 

- we roepen gemeenteleden op hun talenten in te zetten en actief deel te nemen door taken op te 

pakken binnen de gemeente en aan activiteiten mee te doen 

-  het pastorale werk is de eerste verantwoordelijkheid van ouderlingen, predikant en de pastoraal 

medewerkers; ook bezoekbroeders, en -zusters en psycho-pastorale hulpverleners hebben een taak 

hierin.   

- de diaconie is  centraal georganiseerd en heeft zowel wijk- als gemeente-brede taken. 

- er is een aparte ouderling voor de ouderen in de zorgcentra; deze geeft sturing aan een pastorale 

commissie 

6. Levenswandel (*) 
(ethische onderwerpen) 
- Huwelijk (als verbond tussen één man en één vrouw) 
- Homofilie (vraagt inleving, respect en pastorale betrokkenheid; praktiserende homoseksuele 
levensstijl wordt op Bijbelse gronden afgewezen) 
- Abortus en euthanasie (vraagt respect en intensieve pastorale zorg; het is niet aan de mens om de 
regie over te nemen in dergelijke kwesties) 
- Begraven en cremeren (we zien begraven als de Bijbelse lijn) 
(*) over de ethische onderwerpen zal de kerkenraad zich de komende jaren bezinnen  

 

 

 

 
 
 



 

 
 

 

7. Kinderen, jongeren, catechese 
- jeugd volwaardig en gericht bij gemeente betrekken in prediking en activiteiten 

- (samen met de jeugd) blijven nadenken over vormen van binden en boeien van kinderen en jeugd 

aan het Woord en gemeente-zijn 

- belangrijke rol voor het Jeugd Wijkteam (JWT), waarin ook de twee jeugd-ouderlingen en een jeugd-

diaken participeren 

- activiteiten voor de kinderen en de jeugd: oppas, kindernevendienst, (snuffel)catechese, 

belijdeniscatechese, clubs, jeugdvereniging, incidentele activiteiten, zoals jeugd- en gezinsdiensten, 

preekbesprekingen en buitenactiviteiten 

- toerusting van kinderen en jeugd op verschillende maatschappelijke vlakken 

- ondersteunen van de ouders in de opvoeding (o.a. cursus Geloofsopvoeding) 

8. Levenslang leren (geloofsopbouw, toerusting, discipelschap) 
- breed palet aan mogelijkheden ter ondersteuning van het opbouwen van de gemeente in geloof en 
kennis, zoals: de zondagse erediensten en de diensten op de feestdagen, (belijdenis)catechese, 
Bijbelkringen en (jonge) lidmatenkring(en), studieochtenden rondom Bijbelse kernwoorden, kring voor 
geloofsopvoeding, huwelijkskring (toerusting ter voorbereiding op het huwelijk of voor jonggehuwden)  
en wijkavonden 
- betrokkenheid op elkaar en zo op het gemeente-zijn stimuleren 
- opzetten, versterken en/of uitbreiden van verschillende activiteiten, zoals: cursus voor a.s. echtparen, 
catechese voor doopouders, toerustingsavonden voor (jonge) ouders, samenhang creëren in Bijbel- en 
lidmatenkringen, 50+ kring(en), bezinningsavonden voor ambtsdragers e.a. 

 
9. Gemeente en haar omgeving 
(dichtbij, Israël, wereldkerk, zending) 
(Wijk)gemeente als deel van het grotere geheel: 

- wijkgemeente is verantwoordelijk voor een geografisch gebied binnen Nunspeet. Iedereen die als lid 
bij onze Hervormde Gemeente staat ingeschreven, hoort er volledig bij (Volkskerk) 
- verbonden met de andere wijkgemeenten binnen de Hervormde Gemeente Nunspeet 
- deel van PKN 
- deel van wereldwijde gemeente van Christus; met oog voor samenwerking op praktische terreinen 
met andere kerken in Nunspeet  
  
Zending en Evangelisatie: 
- individuele roeping tot verbreiding van het evangelie 
- ondersteunen van uitgezonden ‘eigen’ veldwerkers 
- regie van dit werk door ouderling Zending & Evangelisatie 
- oproepen tot aanhoudend gebed hiervoor 
 
Open Dorpskerk: 
- openstelling van kerk op doordeweekse en bijzondere dagen 
- activiteiten in en om de kerk en in Hervormd Kerkelijk Centrum De Wheme  
- de kerk als rustpunt en ontmoetingsplek voor de wijk 
 

Commissie Kerk en Israël: 

- onlosmakelijk verbonden met Israël 

- activiteiten gestimuleerd door  commissie (o.a. ondersteunen Israël-zondag) 

- bewustwording en bezinning stimuleren t.a.v. de plaats en eigenheid van Israël in Gods Woord ……

 

 


