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INLEIDING
Begin september 2018 is de Gereformeerde Kerk van Woubrugge vacant geworden. Door de kerkenraad is
besloten een nieuwe predikant te beroepen.
Er is een commissie samengesteld die belast is met de opdracht om te komen tot het beroepen van een
nieuwe predikant. De samenstelling van de commissie treft u hieronder aan.
In deze brochure is een beschrijving van de burgerlijke gemeente, een beschrijving van de kerkelijke
gemeente, een financiële paragraaf en een profiel van de te beroepen predikant opgenomen.
In dit stuk wordt de mannelijke persoonsvorm gebruikt. In voorkomende gevallen dient de vrouwelijke vorm
te worden gelezen.
Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de hierna genoemde leden van de
beroepingscommissie, te weten:

Woubrugge, september 2018

De beroepingscommissie bestaat uit
Voorzitter:

Alec Silvis

Secretaris:

Margreet Blom

Leden:

Feike de Vries
Ada de Kleer
Dennis Roubos
Hansje Herfst
Berend Schilstra
Jaap van der Laan
Jan Burggraaff
Riet Rijlaarsdam (namens de kerkenraad)
Wilco van Termeij (namens de hervormde gemeente)
Marianne Jekel (namens de hervormde gemeente)
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WIE ZIJN WIJ
Beschrijving van de burgerlijke gemeente
Tot begin 19e eeuw stond het gebied rond het dorp Woubrugge bekend als de Heerlijkheid van
Esselijkerwoude en Heer-Jacobswoude. Toen rond 1820 de gemeente als bestuursvorm werd
ingevoerd, werd Woubrugge een zelfstandige gemeente binnen hetzelfde gebied als deze
heerlijkheid. In 1855 werd Hoogmade bij Woubrugge ingelijfd. In die vorm, als een gemeente met
twee dorpen, bleef de gemeente Woubrugge 135 jaar bestaan tot 1 januari 1991. Vanuit de
historie behoren deze twee kernen tot de kerkelijke gemeente van de Gereformeerde Kerk
Woubrugge.
Op die datum (01-01-1991) fuseerden de drie gemeenten Woubrugge, Rijnsaterwoude en
Leimuiden tot Jacobswoude. Deze gemeente was genoemd naar het verdwenen dorp
Jacobswoude. Al na 18 jaar, op 1 januari 2009 werd de gemeente Jacobswoude weer
opgeheven en samengevoegd met de gemeente Alkemade. Gezamenlijk vormen zij vanaf die
datum de gemeente Kaag en Braassem.
Woubrugge ligt in de Polder Oudendijk, langs de Woudwetering. Ten noorden van Woubrugge
liggen het Braassemermeer en de Wijde Aa. Ten oosten van de dorpskern lag voorheen het dorp
Jacobswoude, dat door vervening verdween en waarvan de bewoners uitweken naar de dijk
langs de Woudwetering, zodat Woubrugge ontstond. Tussen Woubrugge, Rijnsaterwoude en
Alphen aan den Rijn liggen noordoostelijk de Vierambachtspolder uit 1744 met zijn typerende
gemengd weide- en akkerlandschap en zuidoostelijk de Zwetpolder, die onderdeel was van het
opgeheven waterschap Zwetpolder.
De afstand tot Leiden bedraagt ca. 12 km. Alphen a/d Rijn ligt op ca. 4 km. afstand. Beide
plaatsen zijn per openbaar vervoer (bus) bereikbaar.
Woubrugge bestrijkt een gebied van 2.007 hectare, waarvan 120 hectare aan meren, sloten en
andere wateren. In totaal wonen er in Woubrugge circa 3700 mensen.
De beroepsbevolking is van oudsher werkzaam in de agrarische sector; ook de waterrecreatie
levert een aandeel in de werkgelegenheid. In de loop der jaren is ook het aantal forensen sterk
toegenomen.
Woubrugge kent van oudsher een bloeiend verenigingsleven. Naast een groot aantal
sportverenigingen zijn er mogelijkheden op het gebied van muziek, hobby's en recreatie. Ook op
kerkelijk gebied is een aantal verenigingen actief.
In Woubrugge zijn een protestants-christelijke en een openbare basisschool gevestigd. Voor het
voortgezet onderwijs is men voornamelijk georiënteerd op Alphen a/d Rijn; de scholen daar zijn
per fiets goed bereikbaar.
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Beschrijving van de kerkelijke gemeente
De geschiedenis van de kerk:
Oprichting 1895
In Woubrugge zijn, naast de Gereformeerde gemeente, nog twee andere
geloofsgemeenschappen, namelijk de Hervormde Gemeente, gezeteld in de Dorpskerk en de
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afd. Woubrugge-Nieuwveen. De NBP is de enige
geloofsgemeenschap zonder kerkgebouw. Een aantal malen per jaar maakt de NPB gebruik van
het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk.
De afgelopen jaren wordt de samenwerking gezocht tussen de hervormde en gereformeerde
gemeente. Deze samenwerking is in de loop der jaren steeds meer uitgebreid.
De samenstelling van de gemeente, peildatum 1 juni 2018
De kerkelijke gemeente telt 337 leden, inclusief gastleden. De opbouw van de gemeente ziet er
als volgt uit:
Leeftijd
Belijdend lid
Dooplid
Niet gedoopt
Totaal
lid
0 – 11 jaar
34
5
39
12 – 17 jaar
28
6
34
18 – 24 jaar
1
28
2
31
25 – 64 jaar
81
58
4
143
65 jaar en ouder
86
4
90
De gemeente heeft drie wijken. Iedere wijk heeft een pastoraal team, dat is samengesteld uit een
ouderling, een diaken en 1 of meerdere bezoekmedewerkers (contactpersonen).
De organisatie van het kerkelijk werk:
Kerkenraad:
De kerkenraad is samengesteld uit acht ouderlingen en vier diakenen. Zij vergaderen 1 maal per
maand. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad
Ouderlingen:
Er zijn twee ouderlingen die voornamelijk belast zijn met het "besturen" van de kerkelijke
gemeente: de voorzitter en de scriba. Vanuit het College van Kerkrentmeesters nemen er twee
ouderling-kerkrentmeesters zitting in de kerkenraad.
Er zijn drie ouderlingen die het pastoraat verzorgen en er is één jeugdouderling.
Diakenen:
Het team bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee "overige"
diaken. De diakenen worden ondersteund door twee diaconale medewerkers, die een aantal
veel voorkomende taken verrichten. De diaconale medewerkers maken geen deel uit van de
kerkenraad. De taak van voorzitter en die van secretaris is verenigd in een duo-functie.
Moderamen:
Uit de ambtsdragers wordt een moderamen gevormd “het dagelijks bestuur” . Deze bestaat uit
de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, een diaken en een kerkrentmeester, zodat alle
ambten zijn vertegenwoordigd. Het moderamen overlegt 1 week voor de
kerkenraadsvergadering. De predikant maakt deel uit van het moderamenoverleg
College van kerkrentmeesters:
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit vijf leden, waarvan twee leden ouderlingkerkrentmeester zijn.
De taak van het college van kerkrentmeesters omvat onder meer:
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het in overleg en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen van de materiële en
financiële randvoorwaarden voor het leven en werken in de gemeente.
Meer concreet benoemd:
* samenstellen begroting en jaarrekening
* zorgdragen voor de geldwerving
* zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere
activiteiten van de gemeente
de werkzaamheden van de koster
de werkzaamheden van het kerkelijk bureau
het beheren van de archieven kerkelijk bureau
• Financiële aspecten
Algemeen:
Het ledenaantal van de Gereformeerde Kerk van Woubrugge is onvoldoende om een predikant
in volledige dienst te kunnen bekostigen. De laatste jaren kon een beginnend predikant voor 70 %
worden bekostigd. Gelet op de huidige financiële situatie en de vorming van de PKN is het
mogelijk een predikant voor 70% te kunnen beroepen. Daarbij baseren wij ons op een
geactualiseerd meerjarenperspectief en de huidige reservepositie waaruit blijkt dat onze
gemeente voorlopig een predikant met een dienstverband van 70 % kan bekostigen. We hopen
dit nog enige tijd te kunnen volhouden.
Uitgangspunt van ons financieel beleid is dat een structureel sluitende begroting wordt
gepresenteerd. Dankzij de in de afgelopen jaren opgebouwde financiële reserve voldoet de
geschetste situatie aan dit uitgangspunt.
In de meerjarenperspectieven wordt uitgegaan van het op peil blijven van de Vaste Vrijwillige
Bijdragen (VVB). Op langere termijn moet rekening worden gehouden met teruglopende
opbrengsten, mede door vergrijzing, overlijden c.q. vertrek van leden en de afnemende
betrokkenheid van jonge leden.
De Gereformeerde Kerk van Woubrugge heeft m.i.v. 01-08-2018 geen koster meer in dienst. Alle
kosterstaken zijn overgenomen door een grote groep vrijwilligers.
De overige kosten zijn laag. In de onderhoudssfeer wordt veel in eigen beheer gedaan. De
afgelopen jaren is via een gerichte aanpak van het planmatig onderhoud de
onderhoudstoestand van de kerkelijke gebouwen op peil gebracht. Veel projecten zijn daarbij
financieel mogelijk gemaakt door de activiteiten van een “commissie spulletjes- en
boekenmarkt”, die jaarlijks de nodige geldmiddelen bijeen brengt.
•Traktement
De Gereformeerde Kerk van Woubrugge volgt integraal de regeling voor de
predikantstraktementen, zoals deze met ingang van 1 januari 2005 van toepassing zal zijn. Als
aanvulling wordt nog vermeld dat:
- sommige kostenvergoedingen afhankelijk zijn van de omvang van het dienstverband
- reiskosten, telefoonkosten en studiekosten op declaratiebasis worden vergoed met
inachtneming van de landelijke adviezen
- voor de verplichte bewoning van de pastorie de landelijk overeengekomen inhouding op het
predikantstraktement zal plaatsvinden; daartoe wordt een gebruiksovereenkomst afgesloten. De
pastorie dateert uit de vijftiger jaren en is in 1981/1982 grondig verbouwd en uitgebreid.
Overige commissies
De Gereformeerde Kerk kent veel vrijwilligers binnen diverse commissies. Buiten bovengenoemde
commissies / diensten / taken zijn er nog gemeenteleden die zich bezig houden met:
jeugdwerk, kindernevendienst en oppas
organisten
geluid
beamer
bloemen
preekvoorziening
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kerkelijk bureau
Contactblad
lectoren
De invulling van het kerkelijk werk
Eredienst:
Iedere zondag om 09.30 uur.
In de dienst is er voor twee kindergroepen kindernevendienst en voor de allerkleinsten is er
kinderoppas.
Elke week is er een kind van de zondag die de tafelkaars aansteekt aan het licht van de
paaskaars. Dit kind mag, samen met de min-diaken, ook meelhelpen met collecteren
Elke eerste zondag van de maand is er een Brugclubdienst voor jongeren die de
kindernevendienst hebben verlaten. Zij beginnen zij de dienst in het kerkgebouw. In de dienst
verlaten de tieners de kerk en zetten deze voort in de Blokhut.
De kinderen nemen deel aan het Heilig Avondmaal. Bij de bereiding van de Avondmaalstafel
worden de kinderen betrokken.
Het Heilig Avondmaal wordt gevierd in 2 vormen, te weten in de banken en in de kring. Deze
vieringen zijn om en om.
Er zijn meerdere gezamenlijke diensten met de hervormde gemeente, zoals zomerdiensten
(7), Oudjaarsavond en Nieuwjaarsdag, de Bid- c.q. Dankstond voor gewas en arbeid,
Hemelvaart, Kerstnachtdienst.
In de stille week voor Pasen wordt Goede vrijdag gevierd.
Tevens wordt in de stille week een aantal Vesperdiensten gehouden, in samenwerking met de
hervormde gemeente en de NBP gemeente. De Vesperdiensten worden het ene jaar in de
Gereformeerde Kerk en het andere jaar in de Dorpskerk gehouden
Een maal per jaar wordt er een anders-dan-anders-dienst gehouden. In een dergelijke dienst
staat een schilderij, een gedicht of een ander kunstwerk centraal
Voor de dienst, na binnenkomst van de kerkenraad, zingen we het lied van de maand. Dit
lied wordt in overleg met de hervormde gemeente uitgekozen.
Pastoraat:
Groot huisbezoeken:
In de maanden januari en februari vinden groot huisbezoeken plaats. Sinds 2018 worden
deze gezamenlijk met de hervormde gemeente georganiseerd. De avonden worden geleid
door beide predikanten met als doel de beide geloofsgemeenschappen met elkaar in
contact brengen en op die manier begrip en inzicht te krijgen in elkaars geloofsleven.
Individueel huisbezoek:
Indien gewenst worden gemeenteleden bezocht door de predikant, de wijkouderling
of één van de contactpersonen. De wijkouderling heeft hierin een begeleidende en
ondersteunende rol.
Catechese:
Voor alle catecheses geldt dat deze worden voorbereid en gegeven in gezamenlijkheid met de
hervormde gemeente.
Avondmaalcatechese; Voor kinderen uit de groepen 1 tot en met 3 van de basisschool
wordt deze om de twee jaar gegeven door de predikant in samenwerking met een lid van
de kindernevendienstcommissie.
Basiscatechese: Voor de kinderen uit de groepen zeven en acht van de basisschool wordt
gedurende het laatste schooljaar basiscatechese gegeven. Deze wordt verzorgd door 2 à 3
gemeenteleden, ondersteund door de predikant
Jeugdcatechese: Deze catechese is bestemd voor 1 à 2 groepen jongeren in de leeftijd van
12 t/m 17 jaar en wordt verzorgd door 2 à 3 huiscatecheten. De groepen komen 12 keer per
jaar bij elkaar. De bijeenkomsten zijn verdeeld over 3 blokken van elk 4 avonden. Er wordt
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naar gestreefd het laatste blok voor Pasen af te sluiten. De begeleiding en ondersteuning
van de huiscatechese wordt verzorgd door de predikant of door de consulent. Ook het
Regionaal Dienstencentrum kan hierbij ondersteunen.
Belijdeniscatechese: Voor jongeren vanaf ca. 18 jaar wordt bij voldoende aanmelding de
belijdeniscatechese verzorgd door de eigen predikant.
Volwassencatechese : Als daar behoefte aan is, wordt deze verzorgd door de eigen
predikant.
Vorming en toerusting
Sinds enige jaren bestaat het Dorpsleerhuis, een initiatief van de drie kerken in Woubrugge met
betrekking tot gespreksavonden, kringen, gastsprekers, en thema-avonden.
Zending- en Evangelisatiecommissie:
Deze commissie is ondergebracht bij de diaconie.

Interkerkelijke samenwerking:
Kerkgenootschappen:
In Woubrugge zijn drie verschillende kerkgenootschappen: De Nederlandse Hervormde
Gemeente en de Gereformeerde Kerk, ondergebracht in de PKN, en de Nederlandse
Protestanten Bond.
De samenwerking tussen de verschillende kerkgenootschappen is gestart nadat de hervormde
gemeente hun kerkgebouw (Dorpskerk) gedurende 1 ½ jaar niet konden bezoeken in verband
met een restauratie. Gedurende de werkzaamheden stelde de Gereformeerde Kerk haar
deuren van open voor de hervormde broeders en zusters. Elke zondagochtend waren er 2
kerkdiensten, een gereformeerde en een hervormde dienst. In de tussen de diensten gelegen tijd
ontstond contact tussen de gemeenteleden van beide kerken op natuurlijke wijze. Gedurende
deze 1½ jaar groeiden beide gemeenten naar elkaar toe. Nadat de Dorpskerk gerestaureerd
was, waren ook de fundamenten voor samenwerking tussen beide kerken gelegd. Door beide
kerkgemeenschappen werd nadrukkelijk verklaard graag verder te willen gaan in de
samenwerking. Hieruit ontstonden steeds frequenter wordende contacten tussen de
kerkenraden, moderamen en commissies.
Op dit moment bestaat de samenwerking onder andere uit een tiental gezamenlijke diensten op
jaarbasis, volledige samenwerking op het gebied van jeugd, veelvuldig overleg en afstemming
tussen de diaconieën, een gezamenlijk overleg van de beide moderamen en het Dorpsleerhuis.
Sage en Kaag & Braassem
Er bestaan twee overleggen waar door de Gereformeerde Kerk Woubrugge incidenteel aan
wordt deelgenomen. Op dit moment voelen we ons bij beide overleggen nog niet helemaal
thuis, maar zijn we wel op zoek naar de samenwerking, mede veroorzaakt door de vernieuwde
kerkorde en de daarin opgelegde opdracht tot het vormen van een ring.
Sage (Samenwerking gemeenten) i een groep van zelfstandige gemeenten met een eigen
identiteit. Zij kunnen door samen dingen te doen elkaar versterken en ondersteunen.
Een zelfde soort overleg vindt plaats tussen de 6 kerkelijke gemeenten van de gemeente Kaag
en Braassem.
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Wat hebben we nodig
Wat verwachten we van een predikant?
Taakomschrijving:
Verzorgen van de diensten van Woord en Sacrament, met inbegrip van bijzondere
kerkdiensten en daarbij oog hebben voor de actualiteit van alledag en voor wat er in de
gemeente leeft;
Oog hebben voor wat jongeren beweegt, waarbij dit zijn uitwerking vindt in de
ondersteuning bij en stimulering van kindernevendiensten, jeugddiensten, basiscatechese,
huiscatechese en belijdeniscatechese;
Ondersteunen, coachen en stimuleren van ambtsdragers en van diverse kerkelijke
activiteiten;
Bijdrage leveren aan de eenheid binnen de gemeente met respect voor verscheidenheid;
Pastorale zorg, waaronder het bezoeken van gemeenteleden;
Bijdragen aan de ontwikkelingen tot samenwerken met de Hervormde Gemeente in
Woubrugge, door onder andere het houden van gezamenlijke diensten, jeugdwerk en
predikantenoverleg;
Actieve betrokkenheid bij een nieuw te vormen ring dan wel een nieuw gevormde ring
Naast bovenstaande criteria verwijzen wij naar bijgevoegde profielschets.
Criteria:
Universitaire studie Theologie.
Bereidheid tot enthousiaste samenwerking met groepen uit de gemeente;
Affiniteit met en/of (aantoonbare ervaring) in het werken met jongeren;
Openstaan voor samenwerking met (voorgangers van) andere kerken en instellingen;
Openstaan voor ontwikkelingen in kerk en maatschappij en zich hierbij betrokken voelen.
Preekvervulling:
De predikant gaat eenmaal per week op zondagmorgen in de eigen gemeente voor, behalve
op vrije zondagen.
Bij de viering van het Heilig Avondmaal gaat bij voorkeur de eigen predikant voor.
Bij toerbeurt gaat de predikant voor in weeksluitingen en Avondmaalvieringen op de
vrijdagavonden in Zorgcentrum "Woudsoord". Alle kerkgenootschappen werken hieraan mee.
In gezamenlijke diensten gaat de predikant ook voor in de hervormde gemeente
De predikant staat open voor diensten met een ‘ander karakter’, zoals het met de gemeente
bespreken van een schilderij, gedicht of ander kunstwerk;
De predikant stimuleert jeugd- en/of gezinsdiensten.
Andere taken:
De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.
Er dient rekening gehouden te worden met enige bovenplaatselijke werkzaamheden.
Het jeugdwerk staat onder directe leiding van de predikant.
Ondersteuning van de predikant:
Het voorgaande gedeelte beschrijft duidelijk een niet geringe taak. De kerkenraad en de
gemeente zijn zich hiervan bewust en weten zich dan ook nadrukkelijk betrokken bij het
ondersteunen van de predikant in zijn werk.
Klankbordcommissie
Er wordt daarom, in samenspraak met de beroepen predikant, een kleine klankbordcommissie
samengesteld. De taak van een dergelijke commissie is om een zodanig klimaat voor de
predikant te scheppen, dat hij optimaal kan functioneren. Ook de overige pastoriebewoners
kunnen terecht bij deze klankbordcommissie.
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Met de commissie bespreekt de predikant al die zaken die zijn functioneren ten goede kunnen
komen. Jaarlijks zal de werkwijze van de kerkenraad en de predikant worden geëvalueerd.
Wat mag een predikant van ons verwachten?
De gemeente van de Gereformeerde kerk Woubrugge is een warme gemeente. Veelal wordt
door buitenstaanders, bezoekers of nieuwkomers de aard van de gemeente omschreven als ‘een
warme deken’. Zo ook voor gemeenteleden in tijden van ziekte, moeilijkheden of nood. De
gemeenteleden staan om en bij elkaar en zijn altijd bereid om hun steentje bij te dragen.
De gemeente is open, meegaand, vertrouwd en veilig. Een besluit wordt democratisch
genomen. Ook na een genomen besluit blijft er respect voor de standpunten van anderen die
hierin kunnen afwijken.
Een nieuwe predikant kan dus rekenen op medewerking, meedenken en meedoen.
De vele vrijwilligers binnen onze gemeente maken het mogelijk om diverse activiteiten te
organiseren en te handhaven, zoals
de kindernevendienst, waar nog steeds twee leeftijdsgroepen worden bediend,
een aparte tienerdienst (De Brugclub), elke eerste zondag van de maand om de kinderen
die vanaf de kindernevendienst ‘het diepe’ in worden gegooid, toch nog een beetje
houvast te bieden en ruimte te geven zich kerkelijk te kunnen ontplooien.
de spulletjes- en boekenmarkt, een jaarlijks terugkerend evenement met regionale
aantrekkingskracht,
het incidenteel organiseren van activiteiten ten behoeve van geldinzameling voor de kerk of
andere goede doelen
anders dan anders-diensten, waarin ruimte is om een schilderij, gedicht of ander kunstwerk
centraal te stellen en deze met de gehele gemeente tijdens de dienst te bespreken.
De gemeente is informeel als het mag, formeel als het moet, houdt van humor en gezelligheid,
maar neemt haar taak in de wereld ook serieus. Zingen staat hoog in het vaandel. Liefde voor het
lied is dus een pre.
De gemeente staat niet op de barricade, maar strijdt wel voor rechtvaardigheid en solidariteit.
We zoeken de samenwerking met andere gemeente, zowel met de hervormde gemeente
Woubrugge in een Samen-op-weg-constructie, als de lokale gemeenten in Kaag&Braassem en
het zogenaamde Sage-overleg.
Kortom: een predikant mag van de gereformeerde gemeente Woubrugge verwachten dat het
een open, muzikale, meelevende, meegaande en gezellige gemeente is.
Naast bovenstaande heeft de Gereformeerde Kerk van Woubrugge het volgende te bieden:
een pastorie aan het water en direct gelegen naast het kerkgebouw
wonen in het Groene Hart
wonen en leven in een waterrijk gebied
Beleidsplan
De doelen en ons toekomstvisie staan beschreven in het (nieuwe) Beleidsplan 2019-2023.
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