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Wij hebben 2 predikanten, die samenwerken waar dat kan, 
taken verdelen waar het praktisch is en pastoraal betrokken 
zijn bij de gemeenteleden uit de eigen wijk. Op verschil-
lende terreinen wordt er ook samengewerkt met de andere 
Woerdense predikanten en de PKN jeugdwerker. In mei 
2017 is ds. Joost Schelling verbonden aan de Kruiskerk. 

De huidige verdeling: ds. Schelling begeleidt de diaconie en 
de werkgroep Missionair. De predikant van de Opstandings-
kerk begeleidt de werkgroep jeugd en de toerusting. Beide 
predikanten maken deel uit van de Werkgroep Eredienst en 
Liturgie en de Pastorale Raad van hun eigen wijk.

P R E D I K A N T E N T E A M

Gereformeerde Kerk Woerden Zegveld 

Wij zijn één gemeente met 2 wijken met ieder een kerkgebouw: de Kruiskerk en de 
Opstandingskerk. De beide wijken hebben hun eigen aardigheden en vaste groep 
gemeenteleden. Er wordt ook veel samen beleefd. Gemeenteleden maken meestal deel 
uit van de wijk rond het kerkgebouw dat in hun buurt staat. Soms kiezen ze bewust voor de 
andere wijk: vanuit historie, door relaties met andere gemeenteleden of betere aansluiting 
bij de wijkeigen kleur. 
De kerkenraad werkt sinds 2016 volgens het werkgroepenmodel. Waarbij met name de 
Pastorale Raden en de Werkgroepen Eredienst en Liturgie de kleur van de eigen wijk 
vormgeven. De andere werkgroepen (Communicatie, Jeugd, Missionair) en het College 
van Kerkrentmeesters en de Diaconie zijn actief voor de hele Gereformeerde Kerk. 

Opstandingskerk 

Na een periode zonder eigen wijkpredikant is er met onze 
laatste wijkpredikant hard gewerkt aan verbinding en vitaliteit. 
Verbinding met God, elkaar en de Woerdense gemeenschap. 
Dat we daarin op de goede weg zijn is te zien aan de 
groeiende betrokkenheid op elkaar en de vele leden en gasten die we iedere zondag in de 
dienst mogen verwelkomen. De Opstandingskerk heeft een grote aantrekkingskracht op 
gezinnen met jonge kinderen. Door nieuwbouw in het centrum en de wijk Snel en Polanen 
vinden ook nieuwe Woerdenaren de weg naar de Opstandingskerk.

W I E  W E  Z I J N

“Filmpjes ter verduidelijk van het Woord hoeven voor mij 

niet, maar ik vind het mooi dat het wel gebeurt voor de 
jongere gemeenteleden” de heer In ’t Veld, 86 jaar



In juni 2018 is de richting voor de komende 4 jaar 
vastgelegd in het beleidsplan “Geroepen, geraakt 
en gezonden II”. Een beleidsplan voor onze 
gemeente als geheel met specifieke 
aandachtspunten voor de afzonderlijke wijken.  

In het plan zijn 3 duidelijke accenten te 
herkennen: 
•   eigenaarschap begint in de wijken 
•   generaties verbinden 
•   meer naar buiten gericht.

G E R O E P E N ,  G E R A A K T  
E N  G E Z O N D E N

W I J  G E L O V E N …  

dat God van ieder mens houdt, 

God is de Schepper van al wat leeft. Zijn naam is ‘Ik zal er zijn voor jou’; 

dat Jezus ons is voorgegaan en ons roept om Hem te volgen, 

Hij is de Verlosser. De weg die Hij is gegaan, door te sterven aan het kruis en weer op te 
staan uit de dood, betekent voor ons dat de dood (of het doodse bestaan) nooit meer het 
laatste woord heeft; 

dat de Heilige Geest ‘God met en in ons’ is, 

de Heilige Geest schenkt ons kracht en troost, inspiratie en enthousiasme, wijsheid en 
vertrouwen; 

dat de Bijbel ons op het spoor zet van Gods bedoeling met deze wereld, 

de verhalen in de Bijbel, hoe weerbarstig soms ook, helpen ons bij het zoeken naar 
antwoorden op geloofs- en levensvragen; 

in de gemeenschap 

als lokale geloofsgemeenschap, een klein onderdeel van de 
grote wereldwijde kerk, zijn wij een plek waar we met elkaar 
God mogen zoeken (en vinden). Samen mogen we 
groeien in geloof, hoop en liefde. En mogen we ons laten 
raken door Gods Liefde.

Door naar  elkaar om te zien en door het geven van praktische en financiële hulp aan mensen in nood proberen we gehoor te geven aan Jezus’ uitnodiging om Gods Liefde zichtbaar te maken, dichtbij en ver weg.
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GELOOF DOORGEVEN 

Veel kinderen gaan naar het wijkoverstijgende jeugdwerk, dat 
wordt aangestuurd vanuit het Protestants Jeugd Overleg 
(samenwerking tussen onze gemeente en 2 Hervormde 
wijken). Onze PKN jeugdwerker, Michel Koekoek, is hier nauw 
bij betrokken.  

Iedere zondagavond ontmoeten ruim 30 jongeren van allerlei kerken elkaar bij de CJV 
(16+) in het Arendsnest, de plek voor de jeugd op de 1e verdieping. Door de grote groei 
van het aantal jonge kinderen zal er extra ruimte gecreëerd worden voor 
kindernevendienst, tienerkerk en clubwerk in de Opstandingskerk.Kort geleden is 
vernieuwde aandacht gegeven aan wijkgebonden jeugdwerk en het leggen van relaties 
tussen de verschillende generaties. Want we kunnen zoveel van elkaar leren en voor elkaar 
betekenen! Hoe we dat doen is te lezen in de jeugdwerknotitie geloof geef je door! 

INSPIREREND VIEREN 

Voor een groot deel van de 
gemeente vormt de zondagse 
morgendienst het hart van de 
gemeente. Iedere zondag-
morgen komen ruim 250 
mensen naar de Opstandings-
kerk om God en elkaar te 
ontmoeten. De één rotsvast 
vertrouwend, de ander zoekend. 
Veel jonge gezinnen, maar ook 
mensen met meer levenservaring. Ruim 20 kinderen bij de crèche en ruim 25 bij de 
kindernevendienst zijn geen uitzondering. Eeuwenoude Psalmen wisselen we af met 
nieuwe liederen. Begeleid door het orgel, de vleugel of het combo. We vinden het 
belangrijk om uit de Bijbel te lezen. Gods grote verhaal komt echt tot leven als we de 
bijbelverhalen kunnen verbinden met ons eigen leven. Soms helpt een poplied, krachtig 
beeld, actueel thema of persoonlijk verhaal daarbij. 

Inhoudelijk, relationeel en 
intergeneratief jeugdwerk 

Werkgroep jeugd

Mix van traditie en vernieuwing, 
verbindend vieren 

Werkgroepen Eredienst en 
Liturgie

“In de tijd dat ik in Woerden stond heb ik meer kinderen gedoopt, dan 

gemeenteleden begraven.” Ds. Marianne Paas, wijkpredikant tot december 2018

K E R N T A K E N  V A N  D E  G E M E E N T E

https://pknwoerden.nl/gereformeerd/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/20171109-notitie-jeugdwerk-GK-Woerden-katern.pdf
https://pknwoerden.nl/gereformeerd/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/20171109-notitie-jeugdwerk-GK-Woerden-katern.pdf


GELOOF DELEN  

Er is behoefte aan het voeren van het geloofsgesprek. Om van 
elkaar te leren, maar ook om onze eigen schroom daarin opzij te 
zetten. Als we met elkaar vrij over ons geloof kunnen spreken, 
kunnen we er ook mee naar buiten. De werkgroep missionair werkt 

aan een plan voor missionair gemeente-zijn, waarbij de nadruk ligt op het betrekken van de 
gemeente bij haar missionaire opdracht. 

Met o.a. het kerstwandeltheater, TOP2000-dienst, open zijn met de Woerdense Koeiemart, 
‘Pizza en Passion’ en het uitnodigen van de buren voor diensten met Pinksteren is de afgelopen 
jaren een begin gemaakt 
met meer naar buiten 
gericht zijn.

KENNEN EN GEKEND WORDEN 

In het pastoraat draait het om verbinding en aandacht. De manier 
waarop kan verschillen. Een deel van de gemeente vindt huis-
bezoeken prettig, terwijl anderen projecten en thema-avonden meer 
waarderen.  

Iedere wijk heeft zijn eigen pastorale team, dat toerusting ontvangt in de Pastorale Raad. Sinds 
kort hebben we in de Opstandingskerk 3 ouderlingen voor het seniorenpastoraat en 
wijkgebonden jeugdouderlingen. De andere ouderlingen en contactpersonen werken in 
geografische secties verdeeld over de wijk.

MENS EN AARDE DIENEN 

Dit taakveld wordt ingevuld door de diaconie en daar waar mogelijk 
betrekt zij de gemeente daarbij. De diaconie onderscheidt 
verschillende taakvelden en werkt veel samen met de plaatselijke 
Raad van Kerken. Ook duurzaamheid is een belangrijk thema.

Meer naar buiten gericht 

werkgroep missionair

Aandacht en verbinding 

Pastorale Raden

GROEIEN IN GELOOF EN GAVEN 

De werkgroep geloof en cultuur maakt  ieder jaar een prachtig programma 
waarin verbindingen worden gelegd tussen geloven en maatschappelijke 
actualiteit en betrokkenheid. Dit doen we samen met de andere 
Woerdense PKN gemeenten en de katholieke parochie. 

Een steeds groter wordende groep is op zoek naar theologische verdieping.  
Gespreksgroepen, thema-avonden en theologische verdieping in de preek zijn onderwerpen 
die daarbij genoemd worden. 

Veel gemeenteleden zetten hun door God gegeven gaven in voor de gemeente. Zij hebben 
behoefte aan toerusting en versterking van vaardigheden.

Verdieping en  
toerusting 

Samen staan we sterker 

College van diakenen

“Ik kom ook naar de dienst om te horen wat in de Bijbel staat over de 
dingen waar ik in mijn dagelijks leven mee te maken heb.” Thijs, 20 jaar



Vrijwilligers 

Als gemeente zijn we heel actief. In en 
rond de diensten, in het pastoraat, bij alle 
verschillende activiteiten, maar ook als de 
Opstandingskerk wordt verhuurd aan 
derden. Voor al deze mooie zaken is de 
inzet van veel vrijwilligers nodig. Gelukkig 
zijn er heel veel mensen actief. Door de 
veranderende samenleving zijn we wel op 
zoek naar nieuwe vormen van inzet van 
gemeenteleden. Zo hopen we ook in de 
toekomst goed voor onze vrijwilligers te 
kunnen zorgen en onze taak als gemeente 
te kunnen blijven uitvoeren. 

Communicatie 

We vinden het belangrijk te laten zien wie 
we zijn en hoe we ons door Gods 
boodschap van Liefde laten inspireren. 
Afgelopen jaren zijn we daarom een 
facebook-pagina gestart, is er een huis-
aan-huis kerstkrant verspreid, hebben we 
meer contact met de locale media gezocht 

en is onze website gerestyled. De 
komende jaren willen we deze kanalen 
verder uitbouwen en ook de communicatie 
richting gemeenteleden verbeteren. 

Gebruik kerkgebouwen 

We willen bewuster onze beide 

kerkgebouwen inzetten om te laten zien 
dat we een open en gastvrije gemeente 
zijn waar we met elkaar zoeken naar en 
invulling geven aan geloof, hoop en liefde. 

Protestantse Gemeente Woerden 

In oktober 2018 is het visiedocument voor 
de vorming van de Protestantse Gemeente 
Woerden door alle kerkenraden 
goedgekeurd. Streven is het fusiebesluit in 
2020 plaats te laten vinden. Onze beide 
wijken zullen als één gemeente dit proces 
ingaan.

4  R O D E  D R A D E N  D I E  
D O O R  D E  G E M E E N T E  
H E E N  L O P E N

“Dat de jeugd Gods Liefde, door Jezus, 
leert kennen vinden wij heel belangrijk” 

Joost en Saskia, ouders van 2 jonge kinderen

L E E F T I J D S O P B O U W  G E M E E N T E  O P S TA N D I N G S K E R K
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D I T  Z E G G E N  G E M E E N T E L E D E N  O V E R  D E  G E M E E N T E



Gereformeerde Kerk Woerden 
Zegveld 

Wij zijn een gemeente met 2 
kerkgebouwen. 

Opstandingskerk 
Wilhelminaweg 8, 3441 XC Woerden 
(tegenover de molen). Ong. 950 leden 

De Opstandingskerk staat in het centrum 
van Woerden. Maar ook de jaren 70 wijk 
Staatsliedenkwartier en de 
nieuwbouwwijken Snel & Polanen en 
Waterrijk horen bij het geografische 
gebied van de Opstandingskerk. 

Kruiskerk 
Mesdagplein 4, 3443 CD Woerden 
(tegenover winkelcentrum Tournoysveld. 
Ong. 800 leden. 

De Kruiskerk staat in Woerden in de 
Schilderswijk. De wijken Molenvliet, de 
Bomen- en Bloemenbuurt en Zegveld 
horen bij het geografische gebied van 
de Kruiskerk. 

 
Kerkdiensten 
Iedere zondag om 9.30 uur.  
Avonddiensten in samenwerking met 
andere PKN gemeenten. 

K R U I S K E R K  E N  
O P S T A N D I N G S K E R K  
V O R M E N  S A M E N  D E  
G E R E F O R M E E R D E  K E R K  
W O E R D E N

Meer weten?  
www.pknwoerden.nl/gereformeerd of kijk op onze facebookpagina GKWOERDEN

“Ik vind het heel leuk dat de dominee mijn 
naam weet” Elise, 7 jaar

http://www.pknwoerden.nl/gereformeerd
http://www.pknwoerden.nl/gereformeerd

