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Visie op gemeente-zijn 
 

De Hervormde Gemeente van Berkenwoude en Den Achterbroek is vanuit een vrijzinnige traditie 
gegroeid tot een gemeente die ruimte wil bieden aan de volle breedte van de Nederlandse Hervormde 
Kerk. De Gemeente bestaat uit twee wijken. Er is een algemene Kerkenraad en er is per wijk een 
kerkenraad. De gedachte dat we samen deel uitmaken van dezelfde kerk leeft in beide 
wijkgemeenten. De manier waarop deze kerk gestalte krijgt in eredienst en pastoraat is echter 
verschillend. Daarom is overgegaan tot de vorming van twee wijkgemeenten. 
 
Eredienst 
 

In beide wijkgemeenten wordt de zondagse eredienst beleefd als het hart van de activiteiten van de 
christelijke gemeente. 
 
Pastoraat 
 

In beide wijkgemeenten wordt op hun eigen manier invulling gegeven aan het pastoraat.  
 
Jeugdwerk en Vormingswerk 
 

Het jeugdwerk en het vormingswerk is een belangrijk aandachtspunt in de gemeente.  
 
Diaconaat  
 

Diaconaat is het dienend in de wereld staan van de gemeente van Christus. Kernwoorden voor 
diaconaat zijn: ‘dienstbetoon, barmhartigheid en gerechtigheid’. Het college van diakenen bestaat uit 6 
leden. Vanuit Wijk I 3 leden en vanuit wijk II 3 leden. 
 
College van kerkrentmeesters 
 

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 6 personen. Beide wijkgemeenten zijn met drie leden in 
het college vertegenwoordigd. Het college is belast met de stoffelijke aangelegenheden van de 
gemeente, voor zover niet van diaconale aard.  
 
Kerkblad en Publiciteit 
 

De kerkenraad acht het van wezenlijk belang om de gemeente zo goed mogelijk te informeren over 
het wel en wee van haar leden. Ook is het belangrijk om alle leden van de gemeente op de hoogte te 
houden van de activiteiten die de gemeente organiseert.  
 
Bovengemeentelijke activiteiten 
 

‘De Westerweeren’ 
 

De predikant van Wijk I en de predikant die is belast met het pastorale werk in wijk II gaan beiden zo’n 
vijf maal per jaar voor in een weeksluiting in verzorgingstehuis ‘De Westerweeren’ te Bergambacht.  

OBS de Polsstok 
 

De predikant van Wijk I geeft wekelijks les op de openbare basisschool de Polsstok, in de groepen 5/6 
en 7/8. In groep 5/6 ligt het accent op kennisoverdracht. Uitgangspunt is dat alle kinderen de 
belangrijkste verhalen uit de joods/christelijke traditie leren kennen. 


