PROFIELBRIEF WIJKGEMEENTE “ RONDOM DE ANDREASKERK ”
Dordrecht, juli 2022

Geachte dominee,
Wij zijn op zoek naar een nieuwe herder en leraar.
Om uw interesse te wekken, hebben wij deze brief opgesteld.
In het eerste deel leest u wie wij zijn als wijkgemeente “ Rondom de Andreaskerk “, wat ons drijft en
wat ons verlangen is.
Het tweede deel geeft achtergrondinformatie, met een toelichting op activiteiten en cijfers van de
wijkgemeente.
De brief sluit af met een derde deel waarin staat welke rol en verantwoordelijkheid wij binnen onze
wijkgemeente zien voor onze nieuwe predikant.
De brief verwoordt de inbreng van onze gemeenteleden. Zij zijn op twee avonden in mei en juni 2022
met elkaar in gesprek gegaan over wat kenmerkend is voor onze wijkgemeente en wat voor
predikant bij ons zou passen.
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DEEL 1

Wie zijn wij?

Wijkgemeente
De wijkgemeente is een gemeente van Christus met oog en aandacht voor elkaar en de wereld om
ons heen, dichtbij en veraf.
Intern heeft de herijking van het jeugdwerk en het vormgeven van gavengericht pastoraat (omzien
naar elkaar) onze aandacht. Aandacht voor de wereld dichtbij vullen wij onder meer in met de
pioniersplek ‘De Andere Boeg’ en missionair en diaconaal werk in de wijk. Op afstand zijn wij
verbonden met onze zustergemeente in Albis (Roemenië). Hen gedenken wij in onze gebeden en
steunen wij financieel en praktisch.
Ons confessionele, veelkleurige karakter zie je terug in een gemeente die leeft in afhankelijkheid van
God, met de Bijbel als Zijn woord dat richting geeft aan ons dagelijks leven in deze wereld.
Een deel van de gemeenteleden is al vanaf de start van deze wijkgemeente in 1963 verbonden met
de Andreaskerk. In de afgelopen jaren hebben we ook vele nieuwe leden mogen verwelkomen.
Mensen sluiten zich aan bij onze gemeente omdat zij zich herkennen in èn thuis voelen bij belijdenis
en verkondiging zoals deze elke zondag klinkt.
Ook de manier waarop we doordeweeks gemeente-zijn trekt mensen aan.

Verkondiging
Tijdens de gemeenteavonden kwam duidelijk naar voren dat de verkondiging, het samen zingen en
bidden in de eredienst als wezenlijke kern van ons gemeente-zijn wordt ervaren.
De verkondiging moet inspireren, prikkelen, uitnodigen tot nadenken en vooral te allen tijde zijn
basis vinden in Gods Woord.

Veranderingen
Wij zoeken voortdurend naar balans en verbinding in hoe we samen vieren, dienen en getuige zijn in
het leven van elke dag. De Andreaskerk-gemeente is een wijkgemeente die openstaat voor
verandering in en meebeweegt met de ontwikkelingen binnen de PKN.
Bij de verbouwing van de kerkzaal, in 2019, zijn veranderingen aangebracht in het liturgisch centrum.
In dezelfde periode werden ook veranderingen doorgevoerd in de invulling van muziek en liedkeuze
in de eredienst. We hebben een kerkmusicus aangesteld en samen met hem brengen we een andere
balans in liedkeuze en de verschillende vormen van begeleiding door orgel, piano en onze
muziekgroep Be Blessed.
Deze veranderingen worden wisselend ervaren door de gemeente. Een deel van de gemeente is blij
met de veranderingen en een deel hecht vooral aan psalmen en gezangen, enkel begeleid door het
orgel.
De verschillen in beleving maken dat we moeten blijven werken aan onderlinge communicatie,
verbinding en saamhorigheid.

Verlangen
We willen zoeken naar verschillende manieren en vormen om onderling intensiever contact te
leggen. Er is behoefte aan praktische vorming en toerusting.
Bijvoorbeeld hoe we het leven van alledag vormgeven vanuit dat wat we op zondag horen,
hoe ouders in gesprek gaan met hun kinderen, kinderen met ouders en ouderen onderling.
Concreet betekent dit dat wij gemeente-breed nadenken over jeugdwerk: het huidige aanbod
gebruikt al vele jaren dezelfde werkvormen en dat sluit niet meer aan bij wat tieners en jongeren in
deze tijd nodig hebben en belangrijk vinden.
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In het kader van omzien naar elkaar werken we aan de invulling van gavengericht pastoraat:
de gemeenteleden uitnodigen en toerusten om zelf in beweging te komen in de zorg voor elkaar.
Dit ter ondersteuning van de pastoraal ouderlingen.
Kortom, hoe geef je uiting aan je geloof in de praktijk van alle dag.
We zijn een praktische en actie–gerichte gemeente, met de kanttekening dat veel (zichtbaar) werk
wordt verzet door een relatief kleine groep uit de gemeente. Daarin schuilt kwetsbaarheid.
Dat vraagt om het vinden van balans in inzet voor activiteiten binnen en buiten onze wijkgemeente.
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DEEL 2

Achtergrondinformatie, activiteiten en cijfers

Op het Eiland van Dordrecht is de Hervormde gemeente actief in vijf wijkgemeenten, met elk een
eigen modaliteit. De Andreaskerk staat hierin voor de confessionele modaliteit en wij onderschrijven
het standpunt van de Protestantse Kerk in de ‘onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’.
Wij participeren volop in het samen kerk zijn op het Eiland van Dordrecht en doen dat met respect
voor andere stromingen.
Het kerkgebouw staat in de wijk Wielwijk aan de Jacob van Heemskerckstraat 19.

Eredienst
De erediensten worden wekelijks op zondag om 10.00 uur gehouden.
Zes keer per jaar houden we ‘s middags een extra dienst, de zogenaamde ‘in-gesprek-diensten’.
Vijf keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Aan het Heilig Avondmaal is iedereen welkom
die in zijn of haar eigen kerk of geloofsgemeenschap gerechtigd is het Heilig Avondmaal te vieren, en
ook iedereen die de Here Jezus Christus wil ontmoeten in de tekenen van brood en wijn.

Pastoraat
‘U bent het lichaam van Christus, en ieder van u maakt daar deel van uit’ (1 Korinthe 12:27).
De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar
bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.
Ouderlingen en pastoraal werkers zijn per sectie (een geografisch deel van de stad) ingedeeld en
dragen voor dat deel de pastorale zorg en verantwoordelijkheid.
Een kwart van onze leden is 75 jaar of ouder. Speciaal voor hen is Gea de Kwant als ouderenpastor
voor één dag in de week aangesteld. Zij bezoekt zowel mensen die in het verpleeghuis wonen als
mensen die thuis wonen. Vanzelfsprekend wordt de pastorale zorg afgestemd met de predikant.
Diaconie
Diaconale arbeid is een roeping van de christelijke gemeente en geeft invulling aan christelijke
barmhartigheid. Omdat God zelf in Jezus Christus barmhartig is, bewijzen de christelijke gemeente en
de diakenen barmhartigheid in de kerk en in de wereld.
De wijkdiaconie bestaat uit vijf diakenen die beschikbaar zijn voor hulp in financiële, praktische of
materiële zin.
Op stedelijk niveau is één diaken lid van het College van Diakenen. In het College wordt centraal
diaconaal beleid gemaakt en stelt men jaarlijks het diaconaal collecterooster op. Elk van de vijf
wijkgemeenten kan daarvoor een eigen wijkdoel aandragen. Daarmee wordt de betrokkenheid van
gemeenteleden op een diaconaal projectdoel vergroot en dat zie je terug in een hoger ‘geefgedrag’.
De wijkdiaconie participeert in de volgende commissies en activiteiten:
• wijkzendingscommissie
• ouderenzorg Protestantse Contact Dienst (PCD)
• project Albis; via de organisatie ‘Gipsy Mission’ ondersteunen we deze gemeente in Roemenië
met onder andere naschoolse opvang van Roma-kinderen
• najaarsreisje voor ouderen
• Voedselbank; het uitdelen van voedselpakketten aan cliënten van de Voedselbank Dordrecht en
het inzamelen van producten voor deze voedselpakketten
• contact met de commissie Kerk in de Wijk en Samen Dordt (een stedelijke activiteit)
• Dankdienst; op de eerste zondag van november worden fruitbakjes bezorgd bij gemeenteleden
die niet meer in de kerk kunnen komen (door ziekte, ouderdom of leed)
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Kerst- en Paaspakkettenactie; in samenwerking met het gemeentelijk Sociaal Wijk Team Wielwijk
worden pakketten bezorgd bij wijkbewoners met een laag inkomen. De producten voor deze
pakketten worden door gemeenteleden geschonken.

Kerkrentmeesters
Een team van vijf kerkrentmeesters draagt de verantwoordelijkheid voor de ‘stoffelijke belangen’ van
de wijkgemeente. Op stedelijk niveau is één kerkrentmeester afgevaardigd naar het College van
Kerkrentmeesters. In het College wordt centraal kerkrentmeesterlijk beleid gemaakt en stelt men
jaarlijks het collecterooster op.
De kerkrentmeesters:
• organiseren de jaarlijkse Actie Kerkbalans
• faciliteren de uitgifte van collectebonnen en Givt-app
• regelen de zaalverhuur
• verzorgen het onderhoud aan kerkgebouw en pastorie
• doen het contractbeheer van betaalde medewerkers
• beheren de gemeentewebsite en Visnet (besloten netwerk).

Jeugdwerk
Het huidige jeugdwerk voor tieners en jongeren is gestoeld op werkvormen die al vele jaren binnen
de Andreaskerk worden gebruikt en is voornamelijk activiteitgericht georganiseerd.
Uit gesprekken is nadrukkelijk gebleken dat jongeren in de kerk gezien en gehoord willen worden.
Het gaat hen dus vooral om contact en participatie.
Contact om het geloof te delen met andere christenen en participatie om zelf inbreng en
verantwoordelijkheid te hebben in de activiteiten (relatiegericht).
Onze missie voor het jeugdwerk geeft hier een goede basis voor:
“ De kerk als (thuis)plek voor kinderen en jongeren ” – jongeren komen thuis bij God en weten zich
geliefd en gekend door de hemelse Vader.
Momenteel wordt deze missie uitgewerkt in kernwaarden voor het jeugdwerk. Die kernwaarden
laten we in de verschillende concrete activiteiten terugkomen. Dit proces doorlopen we onder leiding
van een jeugdwerkadviseur met een aantal jeugdwerkleiders, jongeren en kerkenraadsleden.
De volgende activiteiten worden georganiseerd en begeleid door een groep van ongeveer 45
vrijwilligers en twee jeugdouderlingen.
Gericht op ‘Zorgen’:
• kinderoppasdienst tijdens de kerkdienst (0-4 jaar)
Gericht op ‘Leren en vieren’:
• tijdens de kerkdienst is er kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd, verdeeld
over drie groepen
• voor jongeren van 12 jaar en ouder is er:
o Follow Me (Next)
o belijdeniscatechese
Gericht op ‘Spelen en ontmoeten’:
• Blitz (7 - 12 jaar);
• Flash (13 - 15 jaar);
• Power (16 - 18 jaar);
• Next Level (18 - 27 jaar), start met ingang van seizoen 2022/2023.
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Gemeenteopbouw
Sinds januari 2022 is gemeenteopbouw een nieuw onderdeel binnen onze kerkenraad en gemeente.
Daartoe is dan ook speciaal een ouderling bevestigd. Voor de naam ‘Gemeenteopbouw’ in plaats van
‘Vorming en Toerusting’ is bewust gekozen.
De volgende onderdelen, naast vorming en toerusting, vragen aandacht en coördinatie:
• ondersteuning van groeps- en teamprocessen
• afstemming van activiteiten en ontwikkelingen in het kader van samenhang en opbouw van de
gemeente
• zorgdragen voor de vrijwilligers (horen, zien, erkennen en waarderen).

Evangelisatie
De commissie Kerk in de Wijk is deels diaconaal en deels evangeliserend actief.
Samen met de wijkdiakenen, het Sociaal Wijk Team Wielwijk en Albert Heijn geven zij invulling aan
het ‘Albert Heijn project’ (voedselpakketten) en Geef het Dordt (weggeefproject meubels etc.).
Evangelisatie-activiteiten zijn ‘Open Kerk’ (elke woensdag), contact leggen met wijkbewoners in het
winkelcentrum (één maal per maand) en een welkomstbezoek aan nieuw-ingekomenen.
De Kerstnachtdienst is afgestemd op de wijkbewoners (veelal niet-kerkelijk) en in de week voor Kerst
vertellen we in de wijk het Kerstevangelie met gemeenteleden die figureren als Jozef, Maria, de
Wijzen uit het Oosten, de herders en een engelenkoor.
Verder participeert het evangelisatiewerk in ‘De Andere Boeg’, in het ‘Superkids’-programma van
Missie Dordt (voor kinderen in de wijken Wielwijk en Crabbehof), de Alpha cursus en het
Zomerparkfeest van de gemeente Dordrecht.
Dit alles in nauw overleg met Missie Dordt en Samen Dordt.

Pioniersplek
In 2021 zijn wij in Wielwijk een pioniersplek gestart onder de naam Inloophuis ‘De Andere Boeg’.
Het idee achter dit initiatief is de drempel verlagen tussen de kerk en de wijk. Maandelijks wordt een
buurtlunch georganiseerd voor inwoners van Wielwijk. Elke tweede zondag van de maand houdt de
buurtpastor een buurtviering met tijd voor zingen, bidden en een Bijbelverhaal.
Buurtpastor is Peter van der Schoor.

Gemeenteactiviteiten
We kennen een veelheid aan commissies, kringen en groepen. Een greep:
• commissie Kerk en Israël - Andreasgemeente (CKIA); organiseert ca. 6 bijeenkomsten per jaar
waar een gastspreker wordt uitgenodigd. Doel is verbinding met het Joodse volk vanuit een
Bijbels perspectief
• Protestantse Contact Dienst (PCD); bezoeken van ouderen en organiseren van activiteiten voor
deze groep die niet of nauwelijks de kerk meer kan bezoeken
• wijkzendingscommissie (ondersteunen van zendingsprojecten)
• mediacommissie; verzorgt
o liturgie en wijkberichten (tijdens diensten)
o opnamedienst (cd’s en kerkomroep)
o beamteam (regie over de beamers tijdens de diensten)
o streamteam (diensten in beeld en geluid via You Tube)
o webteam (verzorgen van website, facebook en kerkelijke post)
• activiteitencommissie; organiseert gemeentestartdag, rommelmarkt, jaarlijkse oliebollenactie
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muziekcommissie; bestaat uit de kerkmusicus Thijs Mijnster, een vertegenwoordiger van de
muziekgroep Be Blessed en van de organisten en twee kerkenraadsleden
Vr-uitje; organiseert activiteiten en uitjes voor vrouwen van de gemeente
Vr-app groepen; voor contacten en (praktische) hulpvragen met vrouwelijke gemeenteleden in
de geografische wijk waar je woont
Mannen Broeders Heeren Club; organiseert maandelijkse samenkomsten voor de mannen van de
gemeente, met tijd voor ontspanning en een verdiepend gesprek
autodienst (voor mensen die vervoer naar de kerk nodig hebben)
bloemengroet (wordt bij toerbeurt door gemeenteleden verzorgd)
schilderclub, voor het schilderen en tekenen van Bijbelse onderwerpen.

Voor Bijbelstudie en gebed kennen we
• vrijdagavond Bijbelkring (in de kerk)
• huisbijbelkringen
• Schatjeskring (voor en door ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd)
• gebedsbijeenkomsten; dinsdagmiddaggroep, ‘Opgewekt verder’ op woensdagavond (centraal
staat het gebed om de werking van de Heilige Geest) en zondags na de dienst ‘Gesprek en gebed’
• Open Kerk; op woensdag is de kerk open om zomaar even binnen te lopen.

Communicatie
We informeren onze gemeenteleden via meerdere kanalen:
• website www.andreaskerk.com
• ‘Visserslatijn’; een boekje met een opsomming van alle activiteiten in de gemeente
• mededelingen op de beamerschermen vóór aanvang van dienst
• afkondigingen aan het begin van de eredienst
• ‘Visnet’; het besloten intranet van de Andreaskerk, bestemd voor gemeenteleden
• wekelijkse ‘Kerkelijke Post’ via e-mail met daarin de beknopte liturgie én de mededelingen ten
behoeve van de eerstvolgende eredienst. Ook berichten vanuit de kerkenraad worden op deze
manier verstuurd
• Facebook
• diensten kunnen worden gevolgd via de website www.kerkomroep.nl of via
https://www.youtube.com/user/AndreaskerkDordrecht
• Kerk op Dordt, het officiële publicatieblad van de Hervormde Gemeente Dordrecht en de
Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam. Het blad verschijnt tweewekelijks.

Sectie indeling
De wijkgemeente “ Rondom de Andreaskerk ” beslaat de Dordtse wijken Wielwijk en Crabbehof.
Tot Wielwijk worden ook gerekend Dordtse Hout, Wilgenwende, Amstelwijk (nieuwbouwwijk in
aanbouw), Wieldrecht en de Rijksstraatweg / 2e Tol.
Gemeenteleden die buiten de grenzen van de wijkgemeente wonen, noemen wij voorkeursleden.
Zij wonen in andere stadswijken of buiten Dordrecht, maar zijn meelevend met onze wijkgemeente
en hebben zich laten overschrijven.
De wijkgemeente is opgedeeld in 6 secties. Elke sectie heeft een eigen wijkteam dat bestaat uit een
ouderling en een diaken.
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Samenstelling kerkenraad
Predikant: vacant
Pastoraal werker: 1
Pastoraal medewerker: 1
Diakenen: 6, waarvan 1 afgevaardigd naar het CvD en 1 naar de Algemene Kerkenraad (AK)
Kerkrentmeesters: 5, waarvan 1 afgevaardigd naar het CvK
Ouderlingen: 13, waarvan 1 voorzitter wijkkerkenraad en tevens afgevaardigd naar de AK.
Verder 1 scriba, 6 sectieouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 1 evangelisatie ouderling , 1 ouderling
pionier (buurtpastor) en 1 ouderling gemeenteopbouw.
Daarnaast zijn wij ambtelijk vertegenwoordigd in de kerkdiensten in verpleeghuis Crabbehoven.
Samenstelling wijkgemeente (gegevens april 2022)
Aantal leden : 908
Verdeling
: man 434 / vrouw 474
299 personen zijn lid op basis van geografie (d.w.z. wonen in de wijken Wielwijk – Crabbehof) en 609
personen zijn voorkeurlid
leeftijdsopbouw:
Leeftijdscategorie
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geografie:
Wijk
Binnenstad
Noordflank
Oud Krispijn
Nieuw-Krispijn
Reeland
Staart
Wielwijk
Crabbehof/Zuidhoven
Sterrenburg
Dubbeldam
Stadspolders
Industriegebied West
Verspreide bebouwing
Papendrecht
Elders woonachtig
Onbekend

Aantal
personen
30
8
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27
43
4
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72
61
22
19
53
8

Aantal personen

Geografische spreiding van ingeschreven
gemeentleden Andreaskerk
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DEEL 3

Predikant

Uit de delen 1 en 2 heeft u een globale indruk kunnen krijgen van wie wij zijn, wat wij doen en waar
ons verlangen naar uitgaat.
Als wijkgemeente vinden wij het belangrijk dat onze predikant zich hierin herkent.
Daarom zoeken wij een predikant die
• ons bij de les houdt die Gods Woord ons leert (de leraar);
• ons met elkaar verder brengt in het navolgen van Christus (de herder);
• openstaat voor, aansluit bij en mede ontwikkelt in wie en wat wij als gemeente willen zijn onder
leiding en inspiratie van de Heilige Geest (de verbinder);
• ziet wat wij nodig hebben (de visionair).

Wij hopen op en nodigen u graag uit voor een verdiepend gesprek.

Met hartelijke groet,
De kerkenraad van de Andreaskerk
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