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Inleiding 
De gemeente is de plek waar we samen ons geloof vieren, waar we elkaar dienen en van waaruit we betrokken zijn bij de 
wereld. We zijn God dankbaar voor onze mooie gemeente. We hebben behoefte aan iemand die ons helpt te groeien in ons 
geloof door met grondige kennis op duidelijke en praktische wijze Gods Woord te brengen, samen met ons naar antwoorden op 
geloofsvragen zoekt en hierbij hete hangijzers durft te adresseren en te bespreken. Die ons helpt bij de moeiten waar we als 
gemeente tegenaan lopen en ons stimuleert en ondersteunt in onze zorg voor elkaar en onze vele activiteiten zodat we ons 
samen mogen blijven ontwikkelen en groeien naar Zijn beeld. 

Maassluis 

De burgerlijke gemeente 
De Nederlands Gereformeerde Kerk ‘De Ark’ (Rembrandtlaan 2) ligt in het oosten van Maassluis. Oorspronkelijk was Maassluis 
een kleine christelijke vissersplaats. Vandaag de dag kent onze stad ruim 34.000 inwoners waarvan ongeveer 30% een 
migratieachtergrond heeft.  
Op religieus gebied is Maassluis rijk gesorteerd. Praktisch elke landelijk bekendstaande levensovertuiging is plaatselijk 
vertegenwoordigd. Veel inwoners zijn niet (langer) kerkelijk betrokken. 
Het Platform van Kerken is een orgaan waar afgevaardigden van alle kerken hun stem kunnen laten horen en kerk-overstijgende 
zaken geregeld kunnen worden. 

De NGK-Maassluis 

Algemeen 

NGK de Ark Maassluis is een levendige gastvrije gemeente. In onze diensten staan verkondiging, gebed en aanbidding centraal, 
ondersteund door diverse muziekteams. Veel van onze leden zetten hun gaven actief in voor het werk binnen en buiten de 
gemeente. We hebben een gemeente met veel jeugd en willen werken aan een goede betrokkenheid met hen. Daarnaast vinden 
we de verbinding tussen jong en oud een belangrijk aandachtspunt.  
Onze leden wonen zowel in Maassluis als in diverse plaatsen in de omgeving (ongeveer 30%).  Daarnaast bezoeken veel gasten 
onze kerkdiensten en deze nemen ook deel aan andere activiteiten.  

Opbouw van onze gemeente 

In de afgelopen 20 jaar is de 
gemeente bijna in aantal 
verdubbeld en kent inmiddels meer 
dan 500 leden. Deze groei is 
hoofdzakelijk gekomen door leden 
uit andere kerkgenootschappen (uit 
Maassluis en omgeving). Ook 
hebben zich mensen zonder 
kerkelijke achtergrond bij ons 
aangesloten, bijvoorbeeld na het 
volgen van de Alpha-cursus. 
De grafiek (sept. ' 22) geeft een 
overzicht van de leeftijdsopbouw. 
Zoals in de grafiek is te lezen zijn 
alle leeftijdsgroepen (t/m 64 jaar) 
binnen onze gemeente ongeveer in 
gelijke mate vertegenwoordigd.  

Facilitair 

In De Ark vinden de samenkomsten van de gemeente plaats. Tevens wordt dit gebouw benut voor raadsvergaderingen, kringen, 
catechisaties, verenigingsactiviteiten en de jeugdverenigingen. Het is ook mogelijk de Ark te gebruiken voor activiteiten die 
uitgaan van onze gemeente dan wel van activiteiten in de persoonlijke sfeer van onze leden of wijkbelang (relatie met 
gemeente). Het beheer van de goederen en gelden die eigendom zijn van de kerk valt onder de afdeling Facilitair. De zondagse 
diensten worden begeleid door de groep Kosterzaken. Het verdere gebruik van het gebouw wordt geregeld in overleg en onder 
toezicht van de beheerders. 
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Gemeenteleven 

Samenkomsten 
De diensten worden over het algemeen goed bezocht. Vóór elke kerkdienst staat het ontvangstteam klaar om gasten welkom te 
heten. Tijdens de diensten is er oppas aanwezig voor kinderen van 4 jaar en jonger. Ook is er tijdens de dienst bijbelklas. (zie 
onder “Jeugd”). Na de samenkomst zijn er mensen beschikbaar voor gebed en ontmoeten we elkaar bij de koffie/thee en 
limonade. 
Thuis is de dienst te volgen via YouTube. Voor mensen die het Nederlands niet machtig zijn wordt de dienst simultaan in het 
Engels vertaald. 

Liturgie 

Naast de preek en het gebed hebben muziek en aanbidding een grote rol in de dienst. Liturgisch staat onze gemeente open voor 
alle Bijbels verantwoorde liederen. Er worden Psalmen (diverse berijmingen, denk aan: Psalmen voor Nu, The Psalm Project en 
De Nieuwe Psalmberijming), liederen uit de Opwekkingsbundel en (in mindere mate) gezangen uit het Liedboek gezongen. Alle 
liederen en Bijbelteksten worden geprojecteerd op een scherm. 
Er zijn meerdere muziekteams (muzikanten en zangers) in de gemeente die de samenzang en aanbidding begeleiden.  
Iedere dienst is er een kindermoment. 

Avondmaalsviering 

Tot het Heilig Avondmaal wordt ieder uitgenodigd die Christus van harte liefheeft. Leeftijd of het doen van belijdenis speelt 
hierbij geen rol. Kinderen mogen onder verantwoording van hun ouders aan de maaltijd deelnemen. Ook medegelovigen van 
buiten de gemeente die Christus van harte liefhebben zullen, als zij te gast zijn die zondag, worden uitgenodigd om ook deel te 
nemen aan het Avondmaal. Deze vindt lopend plaats, ongeveer zes keer per jaar. We drinken druivensap i.p.v. wijn en tijdens de 
viering worden diverse liederen gezongen. 

Doopdiensten 

Ouders hebben de keuze om hun kind te laten dopen door besprenkeling of onderdompeling. Er vindt van tevoren een 
doopgesprek met de ouders plaats. Er worden ongeveer vier doopdiensten (en waar nodig meer) per jaar ingepland in het 
preekrooster. 

Pastoraat 
Vanuit geloof omzien naar elkaar: het aan elkaar geven van zorg en aandacht in normale en bijzondere omstandigheden. We 
geloven dat alle leden daarin een verantwoordelijkheid hebben, in de mate waarin God ons daarvoor gaven gegeven heeft.  
De pastorale zorg in de gemeente wordt gescheiden in zorg voor volwassenen (door het pastorale team) en zorg voor de jeugd 
door het jeugdteam (zie onder “Jeugd”). Ter ondersteuning van het werk is het mogelijk aan relevante cursussen of 
informatiedagen deel te nemen. 

Pastorale zorg voor volwassenen 

De onderlinge zorg vindt, voor zover er geen sprake is van bijzondere omstandigheden, plaats in de kringen. Het is niet 
gebruikelijk dat iedereen elk jaar huisbezoek krijgt. Bij zorg die de capaciteiten van de kringleden overstijgt wordt het pastorale 
team betrokken. De gemeente heeft momenteel 1 kerkelijk werker voor pastoraat, een aantal pastoraal bezoekers en 1 
teamleider die het pastoraat aanstuurt en coördineert. Leden van de gemeente kunnen zelf contact opnemen met de predikant, 
de pastoraal werker of de teamleider Pastoraat als ze een gesprek willen. 

Gebedspastoraat 

Naast het pastorale gesprek is er ook de mogelijkheid van een combinatie van gesprekken en gebed.  

Veilige kerk 

We geloven dat het Gods bedoeling is dat alle leden van de gemeente veilig zijn binnen onze gemeente. Daarom zijn er 
vertrouwenspersonen. Het voorkomen van misbruik (in welke vorm dan ook) blijft een onderwerp van gesprek onder de leiding 
in het jeugdwerk, het pastoraat, maar ook bijvoorbeeld binnen de raad.  

Aandacht voor Relaties 

Voor dit doel bieden we geregeld de Marriage Course (voor getrouwden), Love affair (ter voorbereiding van het huwelijk) en 
huwelijkspastoraat aan. 
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Gebed 
Binnen de gemeente bestaan de volgende mogelijkheden op het gebied van gebed: 

 Het gebed voor en de voorbede tijdens de dienst 

 Na alle zondagse samenkomsten is er gelegenheid om persoonlijk voor je laten bidden 

 Gebedspastoraat (zie onder “Pastoraat”) 

 Gebedsuur voor onze eigen gemeente(leden): (om de 3 weken) 

 24/7 Een ononderbroken periode van gebed door gemeenteleden en groepen: (jaarlijks) 

 Gebedsuur voor Israël: (maandelijks) 
Andere gebedsbijeenkomsten 

 Interkerkelijk gebedsuur, bestemd voor onze stad en kerken: (wekelijks) 

 Open Doors “de Nacht van Gebed”: (maandelijks en jaarlijks) 

 “Week van gebed” in samenwerking met andere kerken in Maassluis: (jaarlijks) 

 Interkerkelijke gebedswandeling: (wekelijks) 
D.m.v. de wekelijkse gebedsbrief worden gemeenteleden op de hoogte gehouden van mensen of zaken waarvoor gebed 
gewenst is. 

Introductiebijeenkomsten 
Een kennismakings- of introductieavond voor nieuwe leden of mensen die zich aan het oriënteren zijn of ze lid willen worden. 

Kringen 
Als gemeente stimuleren we onze leden om deel uit te maken van een kring om samen geloofsvragen te bespreken en/of elkaars 
leven te delen, voor elkaar zorg te dragen. 

Activiteitencommissie 
Ter bevordering van de onderlinge contacten is er een activiteitencommissie samengesteld die activiteiten initieert en 
organiseert zoals maaltijden, gemeentedagen en -weekenden. 

Jeugd 
Een punt van zorg is de sinds jaren afnemende betrokkenheid van twintigers. Maar ook een deel van de jonge gezinnen en 
sommige kinderen zien we niet of nauwelijks meer. Voor hen lijkt het lastig na de coronaperiode de draad weer op te pakken. 

Pastorale zorg voor de jeugd 
Wij willen graag dat iedere jongere in onze gemeente gezien wordt en zichzelf gezien weet. Het Jeugdpastoraat heeft hierin een 
belangrijke rol. Alle kinderen/jongeren van 4 t/m 16 jaar die deelnemen aan activiteiten, zoals de Bijbelklas, jeugdvereniging het 
Anker en catechisatie, zijn ingedeeld bij een jeugdwerker. Deze jeugdwerker heeft regelmatig contact met diens jongeren en bidt 
voor hem of haar. Wanneer een jongere tijdelijk meer pastorale zorg nodig heeft kan een beroep worden gedaan op één van de 
Jeugdcoaches. 

Leerlijn 
Binnen het jeugdwerk wordt gewerkt met een leerlijn. Deze leerlijn beschrijft wat we als kerk bieden aan kinderen en jongeren 
in de verschillende leeftijdscategorieën en hoe we de ouders willen ondersteunen in de geloofsopvoeding. Per club geeft de 
leerlijn aan wat de doelstelling is en welke methoden en materialen daarvoor gebruikt kunnen worden. 

Bijbelklassen 
In de Bijbelklas (4-12 jaar) ligt de focus op het vergroten van Bijbelkennis en is er volop ruimte om vriendschappen op te 
bouwen. 
Kamp 
In het hemelvaartweekend wordt jaarlijks een kamp georganiseerd voor de kinderen van 7-12 jaar. Deelname van de predikant 
stellen we op prijs. 

Catechese 

De predikant verzorgt met een aantal mede-catecheten (gemeenteleden) de catechese voor jongeren vanaf 12 jaar. 

12-16-jarigen 

In de catechese voor 12-16 jarigen staat het vormen van een persoonlijk geloofsleven centraal. Tieners worden aangemoedigd 
deze te funderen op Jezus Christus. 

16 jaar en ouder 

In de catechese voor 16 jarigen en ouder staat de verdieping van het geloof centraal. Jongeren worden aangemoedigd hun 
kennis te vergroten en worden geholpen in hun zoektocht hoe het geloof praktisch vorm te geven in hun leven. 
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Belijdenis catechese 

De belijdeniscatechese wordt in deze vacante periode gegeven door 2 gemeenteleden. Het is een cursus van 10-12 weken 
waarin jongeren worden aangemoedigd een bewuste keuze te maken om openlijk voor hun geloof uit te komen. De deelnemers 
worden uitgedaagd het geloof een prominente plek te geven in hun leven. De belijdenis catechese staat ook open voor mensen 
die op latere leeftijd tot geloof komen, bijvoorbeeld via een Alpha Cursus. 

Jeugdverenigingen 

“Het Anker” 

Het Anker is voor jongeren van 12 tot 16 jaar en vindt om de week op de zaterdagavond plaats. Een plek om elkaar te 
ontmoeten, vriendschappen te sluiten en samen ontspannende activiteiten te ondernemen. Soms nemen jongeren hun vrienden 
van buiten de kerk mee (voornamelijk uit andere kerken in de regio). 
Kamp 
In het hemelvaartweekend vindt het Ankerkamp plaats. Deelname van de predikant stellen we op prijs. 

“De Meerpaal” 

De Meerpaal is voor jongeren vanaf 16 jaar. De Meerpaal komt twee keer per maand bijeen na de kerkdienst om te zingen, te 
bidden en te praten over het geloof en het leven. Daarnaast organiseren ze jaarlijks verschillende activiteiten zoals: sinterklaas, 
gala en het jaarlijkse Meerpaal kamp. De vereniging is volledig zelfsturend, zonder inmenging van jeugdleiders. Jeugdleiders zijn 
wel op afroep beschikbaar wanneer dat nodig is. 

Missionair en diaconaal 

Evangelisatie in eigen omgeving 
Als gemeente willen we een goede buur zijn voor onze wijk en de rest van Maassluis en zo de liefde van God door te geven. Veel 
van onze gemeenteleden zijn als vrijwilliger actief bij diverse (diaconale) organisaties, of activiteiten als vluchtelingenwerk. 
Daarnaast wordt ook in diverse kringen gezocht en ontdekt hoe zij de opdracht van Jezus handen en voeten kunnen geven. 
We zijn als gemeente óók faciliterend en actief bij: 

 Alpha, Alpha Youth, maar ook wel eens andere vormen als bijvoorbeeld een Alpha specifiek voor ouderen. 

 Open Ark: Een wekelijkse interkerkelijke inloop- en ontmoetingsochtend voor buurt- en andere bewoners 

 Bewegen en ontmoeten: gymochtenden voor vrouwen met een migratieachtergrond, georganiseerd door 
gemeenteleden 

Diaconaal 
We proberen er als kerk zoveel als mogelijk te zijn voor elkaar en ook voor mensen van buiten onze gemeente. Dit kan zowel om 
praktische als financiële hulp gaan.  

Relaties in Maassluis en omgeving 

 Voedselbank Maassluis 

 Stichting Present 

 Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken): hulp aan mensen met financiële problemen 

 Stichting Noodfonds Maassluis: bieden van noodhulp i.g.v. acute financiële nood aan mensen buiten de kerk 

Relaties in het buitenland 

 Stichting AK (Oekraïne): hulpverlening aan de noodlijdende bevolking van de Sub Karpaten 

 Stichting de Regenboog (Oekraïne): ondersteuning van 7 Gezinsvervangende tehuizen voor weeskinderen 

 YuvaLok (India): onderwijs en voedsel voor kansarme kinderen in Bangalore 

 Redeemed Gospel Church Pipeline (Nairobi, Kenia): de afgelopen 4 jaar hebben wij deze gemeente via Tearfund tijdelijk 
financieel ondersteund en bezocht. Dit project is afgesloten, maar de relatie en de contacten blijven bestaan. 

 Op dit moment wordt er een initiatief opgestart om samen met World Servants hulp te bieden bij de bouw van een 
goed schoolgebouw voor kansarme kinderen in Nairobi. 

 Project Steki (Griekenland): hulp bij de vluchtelingenopvang in Thessaloníki 
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De Raad 

Samenstelling 
De Raad bestaat uit de predikant (vacant), zeven ouderlingen, waarvan een secretaris en een voorzitter, en 5 stafleden. De 
stafleden houden zich vooral bezig met praktische zaken en vertegenwoordigen 5 groepen: Jeugd, Samenkomsten, 
Gemeenteleven, Missionair & Diaconaal en Facilitair. Deze aandachtsgebieden werden eerder in dit profiel beschreven. De 
ouderlingen hebben pastorale en beleidsmatige taken. In de nabije toekomst zullen de ouderlingen een rol gaan spelen in 
wijkwerk (in ontwikkeling). Het moderamen bestaat uit de voorzitter, de tweede voorzitter en de secretaris. 

Kerkelijk werker 

Momenteel kent onze gemeente een Kerkelijk Werker Pastoraat. In de nabije toekomst zal bekeken worden op welke gebieden 
we (nog meer) behoefte aan beroepskrachten hebben. Dit zal mede afhangen van de gaven en talenten van de toekomstige 
predikant. 

Overlegmomenten 
De Raad komt één keer per maand bijeen en houdt jaarlijks een bezinningsweekend. Om voldoende aandacht aan bepaalde 
onderwerpen te kunnen besteden, wordt veel gebruik gemaakt van werkgroepen bestaande uit minstens een raadslid en andere 
gemeenteleden. 

Gemeente Panel 

Sinds een paar jaar is een gemeentepanel gevormd. Aan het panel worden zaken voorgelegd waar de Raad mee bezig is en zij 
geven feedback op relevante zaken. 

Gemeenteavonden 

Om bepaalde onderwerpen aan de gemeente voor te leggen worden gemeenteavonden georganiseerd. Beslissingen worden dan 
gezamenlijk genomen. 

Communicatie 

Nieuwsbrieven 

Naast de wekelijkse afkondigingen wordt de gemeente van de raadsbesluiten op de hoogte gehouden middels de maandelijkse 
nieuwsbrief. 

Website en Intranet 

Alle leden hebben toegang tot het ‘Intranet’; het afgeschermde deel van de algemene website www.ngkmaassluis.nl. 

Werkgroep communicatie 

Een werkgroep die het beleid en de uitvoering van de communicatie binnen onze kerk gaat bekijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie zie ook onze website www.ngkmaassluis.nl. 

http://www.ngkmaassluis.nl/

