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Inleiding 
 
Dit boekje is geschreven om enige informatie te geven aan degenen die 
geïnteresseerd zijn in de vacature voor een parttime predikant in onze 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.  
 
Voor de predikant, die wij zoeken, is een profielschets opgesteld, die op 
pagina 16 van dit boekje te vinden is. 
 
Dit boekje heeft niet de intentie volledig te zijn, maar wil een eerste 
indruk geven van de kerkelijke en burgerlijke gemeente Weesp en de 
dorpskern Driemond. 
 
Opmerking: in het vervolg van het boekje zal terwille van de 
leesbaarheid "Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond" 
regelmatig worden afgekort tot PGWD 
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Beschrijving Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 

Fusie 
Onze Protestantse Gemeente is op 14 mei 2006 ontstaan uit een 
harmonieus verlopen fusie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente 
Weesp, de Gereformeerde Kerk te Weesp en de Hervormde Gemeente 
te Weesp en Driemond. Deze fusie was het sluitstuk van een jarenlang 
Samen Op Weg proces dat in de jaren ’90 werd gestart.  
 

Pluriforme gemeente 
Mede door het samengaan van de drie kerken zijn wij een pluriforme 
gemeente, variërend van enigszins behoudend tot strevend naar 
vernieuwing. In het beleidsplan 2018-2021 is onze missie als volgt 
geformuleerd: 

Inspirerend: Wij worden geïnspireerd door God's liefde. Door 
Jezus, die die weg van de liefde ging. En door mensen die, 
geïnspireerd door de Heilige Geest, in die voetsporen reizen.  
Wij willen een plek zijn die deze liefde ademt. Waar mensen 
kunnen uitrusten van de hectiek van de moderne tijd. Wij bieden 
een ruimte waar geluisterd wordt, waar mensen gezien en 
gehoord worden. Wij zijn een plaats, waar het verhaal van 
mensen (over hun pijn, angsten, vreugde, verdriet) veilig is.  

 
Voor iedereen: Wij zijn een kerk die open staat voor iedereen. 
Wij zijn een kerk die niet discrimineert: niet op grond van ras, 
leeftijd, huidskleur, geloof, geslacht, seksuele voorkeur, 
handicap of afkomst. Wij zijn een kerk die deze waarde van niet-
discrimineren ook vraagt van de mensen die we in gastvrijheid 
ontvangen.  

 
Dienstbaar: Wij zijn een enthousiaste kerk, die altijd zal kijken 
hoe ze iets kan betekenen voor anderen. Die zorg draagt voor 
mensen, zowel binnen als buiten de eigen gemeenschap, die het 
zelf even niet kunnen. Een kerk die daarin betrouwbaar en 
stabiel is. 

  
 

Leden 
Begin 2017 telde de PGWD ruim 1600 geregistreerden. Geregistreerden 
zijn: doopleden, belijdende leden, gastleden, ongedoopte kinderen, 
meegeregistreerden en blijkgevers van verbondenheid. De man-vrouw 
verhouding was 700 - 900.  
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Het ledenverlies van onze gemeente was tussen 2013 en 2017 gemiddeld 
4,0% per jaar.  
 
In de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond valt het kleine 
aantal mensen onder de 20 jaar en het grote aantal 65-plussers op.  
Er is dus sprake van een onevenwichtige opbouw. 
 
Team van predikanten 
Sinds 2003 werken de predikanten samen in een pastorale 
groepspraktijk. Het team bestond tot september 2019 uit twee 
predikanten.  
Na het vertrek van één predikant in per september 2019 zal het team 
daarna met de nieuw te beroepen predikant uit twee personen (1.1 fte) 
bestaan.  
De predikanten kiezen gezamenlijk voor een onderlinge taakverdeling 
en leggen dit vast in een werkplan. 
 
Pastoraat 
Het pastoraat voor volwassenen wordt georganiseerd door het 
consistorie, dat bestaat uit predikanten en pastoraatsouderlingen. In 
principe is het pastoraat in de gemeente vraaggestuurd, d.w.z. dat men 
het zelf moet aangeven als men bezoek van de kerk wenst. In principe 
is de gemeente ingedeeld in postcode gebieden om het pastoraat van 
de dominees over de postcodegebieden te verdelen. Natuurlijk kan er 
ook door een gemeentelid een voorkeur uitgesproken worden.  
 
Diaconaat 
De diaconie heeft als doel dienstbaar te zijn binnen de eigen kerkelijke 
gemeente, maar ook binnen de eigen woonplaats, regio, Nederland en 
wereldwijd, op zowel kerkelijk, sociaal als maatschappelijk terrein.  
Het gaat niet alleen om financiële hulp, maar ook om het herkennen van 
mensen in nood, leren daarop in te spelen, mogelijkheden aanreiken om 
weer zelfredzaam te worden. 
De maatschappelijke betrokkenheid van de diaconie is o.a. zichtbaar in: 
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- de ondersteuning die zij 
biedt aan de voedselbank 
die in Weesp is opgezet: 
verscheidene 
gemeenteleden werken 
mee bij de voedselbank 
en de gemeente biedt de 
voedselbank onderdak in 
haar kerkgebouw.  

- de ondersteuning van 
schuldhulpmaatjes-
projecten 

- haar ondersteuning aan de geadopteerde granny’s en kinderen. 
 
Daarnaast beseft de diaconie dat haar zichtbaarheid belangrijk blijft en 
is zij op zoek naar nieuwe vormen om die zichtbaarheid te bevorderen, 
zoals via de website en in het jeugd- en jongerenwerk. 
 
Kerkenraad 
De complete kerkenraad vergadert 4 keer per jaar, daarnaast is er een 
maandelijkse vergadering van het moderamen. 
 
Gemeenteopbouw 
Hieraan wordt aandacht besteed in de vorm van activiteiten en 
gespreksgroepen. Jaarlijks wordt een boekje met een overzicht van 
diverse vormen van kringwerk samengesteld. Dit boekje wordt met het 
kerkblad onder de gemeenteleden verspreid. Het is de bedoeling dat 
gemeenteopbouw verder wordt ontwikkeld in de komende jaren. 
Al vele jaren zijn in dit boekje ook de vormingsactiviteiten van de RK 
parochie opgenomen. 
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Financiën 
Het college van 
kerkrentmeesters 
zorgt door een 
goede kosten-
beheersing voor 
een gezonde 
financiële 
ontwikkeling van de 
gemeente.  
De verkoop van de 
kerkgebouwen van 
de Evangelisch-
Lutherse Gemeente 
en de Gereformeerde Kerk (na de fusie) heeft extra financiële ruimte 
opgeleverd, die is aangewend voor het moderniseren van het interieur 
van de Grote of Laurenskerk en het realiseren van een nieuw 
gemeentecentrum.  
 

Door ledenverlies is er een dalende tendens in de vaste vrijwillige 
bijdragen, maar die bijdragen dalen zeker niet in verhouding met 
ledental.  
 

Voor het uitvoeren van de verschillende taken kent het college een 
dagelijks bestuur, een financiële groep, een organisatorische groep en 
een technische groep. 
 
Jeugd- en jongerenwerk 
Het jongerenwerk wordt georganiseerd in een platform waarbinnen alle 
activiteiten op dit gebied samen komen. Hier bemoedigen de 
medewerkers elkaar, wordt samen nagedacht over de doelstellingen en 
worden plannen gemaakt. 
Dit platform heeft een grote vrijheid in opzetten en uitvoeren van 
activiteiten voor jeugd en jongeren. De verbinding met de kerkenraad 
loopt via een daartoe aangewezen ouderling. Het platform is betrokken 
bij de catechese en werkt daarin nauw samen met de predikanten. 
De activiteiten kunnen plaatsvinden in een apart gebouw voor de 
jongeren, van oudsher het BIOS-gebouw genoemd.  
In dit gebouw worden een paar keer per jaar alternatieve vieringen 
(Caminus-vieringen) georganiseerd op zondagmorgen.  
Een aantal keren per jaar wordt er in de Grote of Laurenskerk een 
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jeugddienst gehouden waar de thema’s en inbreng van de jongeren 
centraal staan.  
Het jeugdwerk krijgt veel aandacht, o.a. in de vorm van de volgende 
activiteiten:  
 Oppasdienst voor kinderen van 0 tot 4 jaar tijdens de kerkdiensten. 
 Kinderdienst voor kinderen van 4 t/m 12 jaar tijdens de kerkdiensten. 
 Kinderclub de Regenboog, voor kinderen van 4 t/m 12 jaar op 

woensdagmiddag. 
 

 VakantieBijbelWeek  
voor leerlingen van de 
basisschool-leeftijd in de 
laatste week van de 
zomervakantie.  
Dit wordt samen met 
andere christelijke 
geloofsgemeenschappen 
gedragen. 
 
 
 Basis-catechese voor de groepen 7 en 8 van de basisschool. 
 De bovengenoemde Caminus-vieringen. 

Taizé-reis in de meivakantie. 
 Caminus-plus, deze groep 16-plussers ontmoet elkaar en organiseert 

zelf een reeks activiteiten door het jaar heen. 
 Jeugddiensten met thema’s van en geleid door de jongeren. 
In het voorjaar van 2019 is het jeugdwerk geëvalueerd en er is besloten 
om het één en ander anders vorm te gaan geven vanaf het seizoen 
2019-2020. Eind 2019 gaat geëvalueerd worden hoe de nieuwe 
structuur ervaren wordt. 
 
Beleidsplan 
In 2017 is een beleidsplan opgesteld, waarin het volgende verlangen 
werd gedeeld: 

“In 2021 zijn we een kerk die zichtbaar is in Weesp en omgeving. 
Waar mensen zich welkom voelen en vinden wat ze aan bezinning 
zoeken. Een kerk die een plek heeft in de samenleving. Waar ruimte 
is om over levensvragen en maatschappelijke vragen na te denken, 
te praten, te voelen en te vieren. Een kerk die het geloof weet te 
vertalen naar de vragen van nu”. 
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In het beleidsplan zijn concrete doelstellingen voor de komende jaren 
opgenomen met actieplannen. Een aantal daarvan zijn al gerealiseerd 
en een stuurgroep stimuleert aanpak en voortgang van de andere 
acties. De gemeente wordt regelmatig via het kerkblad "Onderweg" van 
de voortgang op de hoogte gehouden en soms ook na de kerkdienst 
geraadpleegd. Het volledige beleidsplan staat op www.pgwd.nl 
(zoek onder informatie/beleidsplan). 
 
Participatie gemeenteleden 
Van de 1600 geregistreerde gemeenteleden nemen er tussen de 200 en 
300 deel aan de kerkdiensten. Het aantal kerkgangers onder de 
leeftijdscategorie 30 t/m 50 jaar is gering.  
Boven de 50+ stijgt de participatie aan kerkdiensten en kringwerk.  
 

De jeugd en de jongeren zijn in gewone kerkdiensten niet in grote 
aantallen aanwezig.  
 

 
 

Er is een groot aantal vrijwilligers actief in de gemeente bijvoorbeeld in: 
- kerkenraad, diaconie en college van kerkrentmeesters 
- het jeugd- en jongerenwerk 
- het bezoekwerk aan nieuw ingekomenen en ouderen 
- de openstelling van de kerk op zaterdag 
- het openen en sluiten van het stiltecentrum op doordeweekse dagen 
- het maken en rondbrengen van het kerkblad Onderweg 
- het onderhouden van de website www.pgwd.nl  
- het verzorgen van Powerpoint-presentaties in de kerk tijdens de 

diensten 
- de actie Kerkbalans in januari van elk jaar 
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- de Stichting “Vrienden van de Grote Kerk” 
- het ophalen van oud papier t.b.v. het onderhoud van de Grote of 

Laurenskerk 
- de boekenverkoop t.b.v. het onderhoud van de Grote of Laurenskerk 
- de ‘kerktaxi’ en vervoer naar het ziekenhuis 
- het kringwerk 
- het organiseren van gemeentemaaltijden 
 
Communicatie intern 
De belangrijkste communicatiemiddelen naar de gemeente toe zijn: 
 het kerkblad ‘Onderweg’  

 
 de website www.pgwd.nl  

 
 

 de mededelingen op zondagmorgen (ook via de beamer voor en na 
de dienst!). 
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Communicatie extern 
De lokale pers geeft via de lokale krant en televisie bekendheid aan de 
kerkdiensten. 

 
De Grote of Laurenskerk staat op een 
centrale plaats in de stad. Naast de 
ingang van de kerk is in een verlichte 
kast informatie te vinden. Tijdens de 
zomermaanden is de kerk op zaterdag 
open. Er is een stiltecentrum ingericht in 
de toren van de kerk, dat enkele 
dagdelen per week is geopend.  
Hier kan men een kaarsje ontsteken.  
De kerk zelf is doordeweeks niet 
toegankelijk, maar door glazen deuren 
heeft men vanuit dit stiltecentrum zicht 
op het interieur van de kerk. 
 
 

 
Interkerkelijke samenwerking 
Er is een regelmatig overleg tussen de kerkenraad en het bestuur van 
de Rooms-Katholieke (RK) Parochie van Levend Water. Onder andere 
over de oecumenische diensten die drie keer per jaar worden gehouden. 
Verder worden -zoals eerder opgemerkt- ook de activiteiten van beide 
gemeenschappen over en weer in activiteitengidsjes vermeld. 
Tenslotte heeft zich in de samenwerking bij de VakantieBijbelWeek een 
brede en warme relatie ontwikkeld met de RK gemeenschap, de 
Evangelische gemeente en enkele leden van de Vrijgemaakt 
Gereformeerde kerk.  
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Beschrijving burgerlijke gemeente Weesp en Driemond 
 
Ter inleiding 
De Protestantse Gemeente te Weesp 
en Driemond beslaat niet alleen de 
burgerlijke gemeente Weesp maar 
tevens een gebied dat valt onder de 
burgerlijke gemeente Amsterdam. 
Deze dorpskern, Driemond geheten, 
behoorde vroeger tot de gemeente 
Weesperkarspel, de gemeente die in 
de zestiger jaren van de vorige eeuw 
is opgeheven. Kerkelijk is Driemond  
–en ook delen van het Geingebied die 
onder de burgerlijke gemeente van 
Abcoude vallen– bij de kerkelijke 
gemeente van Weesp blijven horen. 
Vanuit deze geschiedenis wordt de 
Protestante Gemeente aangeduid 
met de naam: Protestante Gemeente 
te Weesp en Driemond.  
 
Eerst iets over de historie van Weesp 
Op 20 mei 1355 kreeg Weesp stadsrechten van Graaf Willem V.  
Sinds 1672/1674 was Weesp onderdeel van de Hollandse waterlinie.  
In Weesp werden bastions aangelegd, die voor een deel nog steeds het 
stadsbeeld bepalen. In de 
19de eeuw werd Weesp 
onderdeel van de Vesting 
Amsterdam en werden in 
Weesp opnieuw forten 
aangelegd. 
Weesp is dus van oudsher 
een vestingstad, maar ook 
een industriestad. 
 
Van ca. 1600 tot 1800 is 
Weesp vooral belangrijk 
geweest vanwege de bier- 
en jeneverproductie.  
Het schone Vechtwater bood hiertoe alle gelegenheid.  
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In 1850 vestigde de cacaofabriek van C.J. van Houten zich in Weesp. 
Tot in de jaren vijftig van de 20e eeuw heeft dit bedrijf een stempel op de 
stad gedrukt. In 1971 werd de fabriek gesloten. Nu is er een bedrijf van 
Abbott dat -ook al is er in de afgelopen jaren flink gereorganiseerd- nog 
steeds aan een groot aantal mensen werkgelegenheid biedt. 
Verder zijn er op de industrieterreinen van Weesp tal van andere 
bedrijven gevestigd waar mensen uit Weesp en omstreken werken. 
 
Weesp nu 
Weesp heeft ruim 18500 inwoners. Verder zijn er nog plannen voor een 
aanzienlijke stadsuitbreiding: in het project "Weespersluis" wordt de 
bouw van 2750 woningen voorzien, wat het inwonertal rond 2027 in de 
richting van 25000 zal gaan brengen.  
De Weespers zijn trots op hun stad. Er is een historische binnenstad 
met mooie grachten, nauwe straatjes, diverse bruggen en vele 

monumenten. In het fraaie 
stadhuis in het centrum van 
de stad is een 
gemeentemuseum 
gevestigd met onder meer 
een collectie van het 
beroemde Weesper 
porselein.  
Weesp telt een paar mooie 
kerkgebouwen, een 
synagoge en enkele 
schitterende molens.  
 

Vanwege de gunstige ligging aan de rivier de Vecht is de stad een 
geliefde aanlegplaats voor pleziervaartuigen en wordt daarom in de 
zomermaanden druk bezocht door toeristen. 
 

De omgeving is agrarisch, al wordt het aantal agrarische bedrijven 
kleiner.  
 

Er zijn verschillende basisscholen en er is een grote scholengemeen-
schap: het Casparus College voor vmbo, het Vechtstede College voor 
mavo, havo en vwo, waarbinnen een afdeling voor tweetalig onderwijs. 
De middenstand in Weesp bestaat naast enkele vestigingen van 
landelijke ketens toch voornamelijk uit gezellige kleinere winkels,  
Voor de overige, grotere, winkels is men aangewezen op de omliggende 
steden, zoals Amsterdam en Hilversum. 
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Weesp heeft prima treinverbindingen en is bovendien een 
overstapstation naar verschillende richtingen. Er vertrekt gemiddeld elk 
kwartier wel een trein naar b.v. Amsterdam, Schiphol, Almere/Lelystad 
en het Gooi. Er is ook een busverbinding naar omliggende plaatsen en 
naar het metrostation in Amsterdam-Zuidoost. 
 
Toekomst burgerlijke gemeente Weesp 
In 2018 heeft de gemeenteraad van Weesp besloten om te fuseren met 
de gemeente Amsterdam. In juni 2019 is de ambtelijke fusie voltooid, de 
bestuurlijke fusie volgt in 2022 of 2026. 
 
Tenslotte: Er zijn in de stad gezellige restaurants. Er is een bloeiend 
verenigingsleven en er woont een aantal actieve kunstenaars. 
Jaarlijkse evenementen in Weesp zijn de kunstexpositie Weespers aan 
de Wand, het driedaagse Sluis- en Bruggenfeest en de "Weesper Kwart 
Triatlon". 
 
Voor verdere informatie kunt u kijken op de websites www.weesp.nl, 
www.weespernieuws.nl en 0294.pagina.nl. 
 
Driemond 
Ten westen van Weesp ligt het dorp Driemond. Driemonders hechten 
zeer aan deze naam.  
De naam Driemond is ontstaan in 1966 en is ontleend aan de ligging van 
het dorp op de plaats waar het water Smal Weesp en de riviertjes de 
Gaasp en het Gein in elkaar uitmonden. Het dorp was de enige 

bebouwde kom van de in 1966 
opgeheven gemeente 
Weesperkarspel. Het dorp telt 
circa 1500 inwoners en kent 
een actief verenigingsleven.  
De gemeente Weesperkarspel 
was een agrarische gemeente.  
De boerderijen liggen 
voornamelijk aan de Gaasp en 
het Gein. Van deze laatste 
boerderijen ligt een deel in de 
burgerlijke gemeente Abcoude. 
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Profielschets predikant (M/V) 0,5 fte 
 
Onze gemeente staat open voor iedereen. Wij zijn een actieve 
geloofsgemeenschap, die geïnspireerd wordt door God’s liefde. Wij 
bieden een ruimte, waar geluisterd wordt, waar mensen gezien en 
gehoord worden. Wij willen een levende en inspirerende pluriforme 
geloofsgemeenschap zijn en we kijken hoe we iets kunnen betekenen 
voor anderen. 
 
 
De gemeente zoekt een allround predikant, die 
 

1. ons enthousiasmerend en inspirerend wil voorgaan in onze 
vieringen  

2.  in staat is om de verschillende groepen in onze pluriforme 
gemeente aan te spreken bij het zoeken naar wat van waarde is 
voor ons geloof 

3. kan netwerken en makkelijk contacten legt met randkerkelijken 
en de samenleving 

4. het onderling pastoraat stimuleert 
5. in teamverband kan werken 
6. affiniteit heeft met social media 

 
 
De gemeente biedt: 

- een grote groep vrijwilligers 
- een grote variëteit aan activiteiten voor gemeenteleden met ook 

uitstraling naar de samenleving 
- samenwerking met de andere predikant en de nog aan te stellen 

kerkelijk werker 
- een prachtig historisch kerkgebouw, dat in Weesp een centrale 

plaats inneemt 
- een modern multifunctioneel gemeentecentrum naast de kerk 
- samenwerking met de kerkmusicus 

Voor meer informatie over onze gemeente: www.pgwd.nl. 


