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Samenvatting
Dit document beschrijft het profiel van de NGK-gemeente Doorn en de GKv gemeente
Driebergen-Rijsenburg en is bedoeld om in het kader van het gezamenlijke beroepingswerk voor een
gezamenlijke predikant voor beide gemeenten inzicht te geven in de locatie, samenstelling, kenmerken,
werkwijze en opbouw van de twee gemeenten. Ondanks het feit dat er reeds op verschillende
terreinen samenwerking is, zoals beschreven in de profielen, hebben we toch gemeend om voor beide
gemeenten een eigen profiel op te nemen. De beide profielen laten echter een grote mate van
overeenkomst zien en tonen slechts verschillen in het benadrukken van enkele accenten en in de
demografische opbouw. Met deze achtergronden en de uitgesproken de roeping om op termijn te
komen tot eenheid van beide gemeenten om elkaar meer en meer te ondersteunen ligt het aantrekken
van een gezamenlijke predikant voor de hand. In de samenwerking tussen beide gemeenten is
afgesproken dat de verdeling van de inzet en kosten van de predikant tussen NGK en GKv grosso modo
op resp. 70 en 30 procent zal liggen. Hierbij is afgesproken dat een kleine begeleidingscommissie vanuit
de kerkenraden de predikant zal ondersteunen.

Profiel NGK Doorn
Missie
Als gemeente willen we, geïnspireerd door de Heilige Geest:

1. Gods oneindige liefde weten en ervaren, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te
hebben

2. volledig toe groeien naar Hem die het hoofd is, Christus (Efeziërs 4:15),
3. de liefde van God de Vader en het verlossingswerk van Jezus Christus uitstralen naar de wereld

om ons heen.

Aan het gemeentelijk leven zitten allerlei verschillende aspecten. Wij onderscheiden de volgende acht
kenmerken van een gezonde gemeente:

1. Krachtig geloofsleven: persoonlijke inspiratie in gebed en levenswandel
2. Inspirerende samenkomsten: de gemeenschappelijke ontmoeting met God, waar de inspiratie

van Gods Geest ervaren wordt
3. Gavengerichte invulling van taken: unieke, door God gegeven gaven van alle leden inzetten
4. Groeizame kringen: een kring is een kleine gemeente waar leden elkaars geloofsontwikkeling

stimuleren en betrokkenheid verhogen
5. Behoeftegerichte evangelisatie: vanuit persoonlijke relaties het evangelie delen
6. Liefdevolle relaties: veel onderling contact en omzien naar elkaar; aandacht voor de zwakkere,

ook buiten de gemeente; zorgvuldige omgang met elkaar en met anderen
7. Doelmatige structuren: organisatievormen periodiek toetsen en wat niet werkt opheffen

(toerusten, faciliteren, dienen)
8. Toerustend leiderschap: gemeenteleden coachen in hun persoonlijke christelijke roeping



Grondtoon
Een grondtoon die hierbij doorklinkt, is een persoonsgerichte focus: verdieping en groei in het geloof
van alle gemeenteleden en ondersteuning bij de manier waarop ieder op basis daarvan zijn of haar
roeping vorm kan geven. Dit heeft ook gevolgen voor de organisatie van het gemeenteleven. De
kerkenraad wil vooral zichtbaar maken en stimuleren wat er al door gemeenteleden wordt gedaan en
ervoor zorgen dat gemeenteleden elkaar kunnen inspireren en bemoedigen (in tegenstelling tot
overorganiseren, of het overpakken van initiatieven van gemeenteleden). De rol van ieder individueel
gemeentelid staat centraal: welke rol laat jij je geloof spelen in je dagelijks leven? Welke gaven heeft
God jou gegeven om in te zetten in Zijn koninkrijk? Hoe kun jij met geestelijke broers en zussen delen
wat je op weg met God ontdekt en geleerd hebt? En hoe kan je worden ondersteund in je
geloofsontwikkeling?

Accenten
Uit een in het najaar van 2018 gehouden enquête en gemeenteavond hierover zijn enkele punten naar
voren gekomen waarin de gemeente haar verlangen om verder te groeien uit heeft gesproken:

● Betekenis voor lokale bevolking (missie en diaconaat)
● Catechese en jeugd
● Aandacht voor elkaar
● Geestelijk leiderschap (discipelschapstraining)
● Contact andere kerken (breder dan GKv)
● Prediking, Christenzijn in deze tijd
● Onderwijs jonge ouders

Kerkelijke organisatie en samenwerking:
o Samenstelling en interne organisatie van de kerkenraad.

De kerkenraad (op dit moment bestaande uit 4 ouderlingen, 3 diakenen, een scriba en een
voorzitter) vergadert in de Koningshof. Gemiddeld wordt er tien keer per jaar vergaderd over
allerlei beleidsmatige aangelegenheden. Daarnaast is er ieder jaar een toerustingsactiviteit samen
met de pastorale contactpersonen. In de wijken zijn nl. enkele pastorale contactpersonen
aangesteld die de ouderlingen in hun bezoekwerk ondersteunen.
Het moderamen vergadert ongeveer 10 keer per jaar. In die vergaderingen komen allerlei
uitvoerende zaken aan de orde en worden de vergaderingen van de kerkenraad voorbereid.
Verschillende de leden van de kerkenraad hebben een portefeuille waarbij zij trekker zijn van een
aandachtsgebied.
Binnen de gemeente van Doorn e.o. kunnen zowel vrouwen als mannen lid zijn van de kerkenraad.
Voor de verkiezing van ambtsdragers is een verkiezingsreglement van toepassing.

o De gemeente van Doorn e.o. houdt één keer per zondag dienst.
o De invulling van de eredienst kan omschreven worden als evangelisch/gereformeerd. Dit komt tot

uiting in de Eredienst doordat er veel ruimte is gemaakt voor de zang waarbij regelmatig gebruikt
wordt gemaakt van zowel orgel, piano en een muziekgroep. Naast het gebruik van psalmen en
gezangen in de Eredienst is er ruimte voor het zingen van moderne geestelijke liederen. Ook is er
regelmatig gelegenheid tot het geven van getuigenissen. Naast de Crèche en de Kings Kids wordt
de jeugd bij de dienst betrokken door een zestal speciale jeugddiensten per jaar of een jongere
praatje.

o Buiten de Erediensten is er aandacht voor vluchtelingenwerk en worden er Alphacursussen
georganiseerd. Hoewel de wens bestaat om meer aandacht te geven aan de missionaire opdracht
heeft dat nog niet tot andere specifieke toerusting of acties geleid. Wel is de gemeente als lid van
de Nederlands Gereformeerde Zending in Nqutu  (NGZN) betrokken bij het zendingswerk in
Zuid-Afrika.



o De diaconie geeft naast de aandacht voor behoeften in de gemeente veel aandacht aan de
ondersteuning van Christelijke doelen wereldwijd.

o De betrokkenheid, onderlinge verhoudingen kunnen in het algemeen als hartelijk en gastvrij
worden omschreven. De Erediensten worden trouw bezocht waarbij gasten bijzonder welkom
worden geheten. Jaarlijks wordt er een gemeentedag of gemeenteweekend georganiseerd
waarvoor de belangstelling groot is. Verder zijn er veel onderlinge contacten door o.a. een 8-tal
bijbelkringen.

o De gemeente van Doorn e.o. omvangt het gebied van de Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij
Duurstede ook wonen er leden in Bunnik, Woudenberg en Zeist. De gemeente is ingedeeld in 3
wijken met elk een verantwoordelijk team van ouderlingen en diakenen.

o De Gemeente van Doorn e.o. werkt, als waarnemend lid, samen met andere kerkgenootschappen
binnen de Raad van Kerken. Binnen de RvK zijn de Protestantse gemeente - Doorn (PKN), de
Rooms Katholieke Parochie, de Elim gemeente en de Protestantenbond vertegenwoordigd. Deze
samenwerking krijgt onder meer gestalte in een jaarlijkse gezamenlijke dienst en een
herdenkingsdienst op 4 mei (dodenherdenking).

o De NGK Doorn werkt in regionaal verband samen met de 12 zusterkerken in de regio Utrecht om
zaken van gemeenschappelijk belang te bespreken.

Samenwerking met Geref. Kerk vrijgemaakt:
Landelijk is afgesproken dat de GKv en de NGK streven naar één kerk. Tussen de NGK Doorn e.o. en de
Gkv Driebergen zijn contacten geweest die hebben geleid tot het ondertekenen van een verklaring
waarin beide gemeenten elkaar wederzijds hebben erkend als gemeente van Christus (25 januari
2017).  In het kader daarvan werden enkele gezamenlijke diensten en bijeenkomsten van ouderen
georganiseerd. Daarnaast nemen de catechisanten van de GKv deel aan de catechisaties in Doorn.
In de Jeugdraad wordt door afvaardigden uit beide gemeenten het jeugdbeleid vormgegeven en
uitgevoerd. In samenwerking met de GKv wordt tenslotte begin 2021 een jongerenwerker gezocht om
het jeugdwerk een impuls te kunnen geven.
Voor het beroepingswerk trekt de GKv Driebergen samen op met de NGK Doorn.

Beleidsmap
Voor de ambtsdragers is een digitale beleidsmap aanwezig waarin visie en beleid, vastlegging diverse
standpunten, taakomschrijvingen en regelingen, procedures en een aantal handreikingen zijn
opgenomen.

Gemeenteleven
o Eredienst:

▪ Orde van dienst en liturgie

We maken meestal gebruik van een liturgie-structuur in 3 delen.
○ Aanbidding en toewijding
○ Onderwijs
○ Gebeden en delen

▪ Aandacht voor de kinderen/jeugd. Voor jongeren zijn er tijdens een deel of tijdens de gehele

dienst aparte clubs of bijeenkomsten

▪ Er is naast een organist en pianist ook een muziekgroep gevormd die de gemeentezang

stimuleert en ondersteunt



▪ Op enkele zondagen per jaar gaat onze predikant voor in een dienst in een verzorgingshuis.

Dit in afwisseling met andere kerkgenootschappen

o Vorming, Toerusting, Communicatie, Kerkelijk leven, Clubs, Kringen, Commissies en
Werkgroepen zie hiervoor het Jaarboekje blz.8 t/m 18

Burgerlijke gemeente:
o De gemeente Doorn e.o. ligt in de gemeente "Utrechtse Heuvelrug" en Wijk bij Duurstede, midden

op de Utrechtse Heuvelrug en in het rivierengebied van Neder-Rijn en Lek. Een rustige en
landelijke omgeving met goede openbaar vervoer verbindingen naar Utrecht en Amersfoort.

o Terwijl Doorn een vergrijzend dorp is zijn er de laatste jaren ontwikkelingen gaande die verjonging
van de bevolking laten zien. Met name in Wijk bij Duurstede zijn er nog mogelijkheden tot
stadsuitbreiding. In het algemeen kan gezegd worden dat prijzen van woningen in deze omgeving
hoger zijn dan gemiddeld.

o Het school aanbod in zowel Wijk bij Duurstede als in Doorn is goed te noemen. Alle typen
onderwijs op het niveau van basis- en middelbaar onderwijs zijn aanwezig. Voor MBO, HBO en
Universitair onderwijs moet naar Utrecht, Zeist of Amersfoort worden afgereisd.

o Het openbaar vervoer bestaat uit goede busverbindingen naar Utrecht en Amersfoort. De stations
Driebergen-Zeist of Maarn geven aansluiting naar zowel het westen als oosten van het land.

Plaatselijke (kerk-)geschiedenis:
Vanuit de Gereformeerde Kerken ontstond in 1944 de Vrijgemaakte Kerk.
De Nederlands Gereformeerde Kerk van Doorn is ontstaan tijdens de scheiding in de vrijgemaakte kerk
in 1969. De geschiedenis van de NGKerken wordt nader beschreven op de website van de NGKerken
https://onderwegnaar1kerk.nl/beknopte-geschiedenis-hereniging-gkv-en-ngk/

Hoewel we staan in de traditie van de Gereformeerde Kerken bestaat onze gemeente op dit moment
uit veel leden met een andere achtergrond.

Samenstelling kerkelijke gemeente:
o Aantal leden per 1-1-2021:

▪ belijdend: 168
▪ doopleden:     77
▪ gastleden 4
▪ Totaal     : 249

o leeftijdsopbouw: 0 t/m 10 jaar   22
11 t/m 20 jaar   41
21 t/m 30 jaar   25
31 t/m 40 jaar   16
41 t/m 50 jaar   32
51 t/m 60 jaar   34
61 t/m 70 jaar   36
71 t/m 80 jaar   26
81 t/m 90 jaar   12
91 t/m 100 jaar   1

https://onderwegnaar1kerk.nl/beknopte-geschiedenis-hereniging-gkv-en-ngk/


o alleengaanden (incl. units waarvan maar 1 persoon lid is): 49
gezinnen: 66

o geografische spreiding Doorn 87
Driebergen 37
Leersum 21

Wijk bij Duurstede+Langbroek+Cothen 52
Amerongen + Elst + Maarsbergen 5

Maarn 16
Bunnik + Zeist 14

Buitengebieden 13 Amersfoort, Amsterdam, Bilthoven,
Dubai, Duiven, Huis ter Heide,
Utrecht, Woudenberg

o Het opleidingsniveau van onze gemeenteleden ligt boven het gemiddelde.

Kerkgebouw en pastorie
De gemeente van Doorn komt elke zondag om 9.45 uur bijeen in "de Koningshof", Kerkplein 1 te
Doorn.
De gemeente beschikt over een pastorie aan de Nachtegaal 37a te Wijk bij Duurstede.

Website
Actuele informatie over het gemeenteleven is te vinden op de website http://www.ngk-doorn.nl/

http://www.ngk-doorn.nl/


Profiel GKv Driebergen-Rijsenburg

Missie
Als gemeente willen we, geïnspireerd door de Heilige Geest:

1. Gods oneindige liefde weten en ervaren, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te
hebben

2. volledig toe groeien naar Hem die het hoofd is, Christus (Efeziërs 4:15),
3. de liefde van God de Vader en het verlossingswerk van Jezus Christus uitstralen naar de wereld

om ons heen.

Aan het gemeentelijk leven zitten allerlei verschillende aspecten. Wij onderscheiden de volgende
kenmerken van een gezonde gemeente:

1. Krachtig geloofsleven: persoonlijke inspiratie in gebed en levenswandel
2. Inspirerende samenkomsten: de gemeenschappelijke ontmoeting met God, waar de inspiratie

van Gods Geest ervaren wordt
3. Gavengerichte invulling van taken: unieke, door God gegeven gaven van alle leden inzetten
4. Groeizame kringen: een kring is een kleine gemeente waar leden elkaars geloofsontwikkeling

stimuleren en betrokkenheid verhogen
5. Behoeftegerichte evangelisatie: vanuit persoonlijke relaties het evangelie delen
6. Liefdevolle relaties: veel onderling contact en omzien naar elkaar; aandacht voor de zwakkere,

ook buiten de gemeente; zorgvuldige omgang met elkaar en met anderen

Grondtoon
Een grondtoon die hierbij doorklinkt, is een persoonsgerichte focus: verdieping en groei in het geloof
van alle gemeenteleden en ondersteuning bij de manier waarop ieder op basis daarvan zijn of haar
roeping vorm kan geven. Dit heeft ook gevolgen voor de organisatie van het gemeenteleven. De
kerkenraad wil vooral zichtbaar maken en stimuleren wat er al door gemeenteleden wordt gedaan en
er voor zorgen dat gemeenteleden elkaar kunnen inspireren en bemoedigen (in tegenstelling tot
overorganiseren, of het overpakken van initiatieven van gemeenteleden). De rol van ieder individueel
gemeentelid staat centraal: welke rol laat jij je geloof spelen in je dagelijks leven? Welke gaven heeft
God jou gegeven om in te zetten in Zijn koninkrijk? Hoe kun jij met geestelijke broers en zussen delen
wat je op weg met God ontdekt en geleerd hebt? En hoe kan je worden ondersteund in je
geloofsontwikkeling?

Samenwerking met Nederlands Gereformeerde Kerk Doorn e.o.:
Landelijk is afgesproken dat de GKv en de NGK streven naar één kerk. Tussen de NGK Doorn e.o. en de
Gkv Driebergen zijn contacten geweest die hebben geleid tot het ondertekenen van een verklaring
waarin beide gemeenten elkaar wederzijds hebben erkend als gemeente van Christus (25 januari
2017).  In het kader daarvan werden enkele gezamenlijke diensten en bijeenkomsten van ouderen
georganiseerd. Daarnaast nemen de catechisanten van de GKv deel aan de catechisaties in Doorn.
In de Jeugdraad wordt door afgevaardigden uit beide gemeenten het jeugdbeleid vormgegeven en
uitgevoerd. In samenwerking met de GKv wordt tenslotte begin 2021 een jongerenwerker gezocht om
het jeugdwerk een impuls te kunnen geven.
Voor het beroepingswerk trekt de GKv Driebergen samen op met de NGK Doorn.

Kerkelijke organisatie en samenwerking:
o Samenstelling en interne organisatie van de kerkenraad.



De kerkenraad bestaat uit 5 leden, 3 ouderlingen en 2 diakenen. De raad functioneert als één
geheel. Zowel vrouwen als mannen kunnen lid zijn van de kerkenraad. Voor de verkiezing van
ambtsdragers is een verkiezingsreglement van toepassing.

o De invulling van de eredienst kan worden omschreven als ruimhartig gereformeerd. Dit komt tot
uiting in de verscheidenheid in liedkeuze voor de erediensten en de voorgangers die in de diensten
voorgaan. Als regel wordt een opvang voor de jeugd georganiseerd.

o Buiten de erediensten is er aandacht voor vluchtelingenwerk. Via Utrecht Mission wordt een
project gesteund van de PCU in Kitintale, Uganda.

o De diaconie geeft naast de aandacht voor behoeften in de gemeente veel aandacht aan de
ondersteuning van Christelijke doelen waarbij gemeenteleden een indirecte betrokkenheid bij
hebben.

o Het grondgebied van de gemeente omvat het gebied van de Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij
Duurstede, Werkhoven en Odijk. De gemeente is ingedeeld in 3 wijken.
Als regel wordt twee keer per zondag dienst een kerkdienst belegd.

o De gemeente is vertegenwoordigd in de Raad van Kerken van Driebergen.
o De gemeente ressorteert onder de GKv classis Utrecht.

Gemeenteleven
o Erediensten:

▪ Orde van dienst en liturgie. We volgen in als regel een liturgisch format dat gebruikelijk is

in de GKv.

▪ Er is aandacht voor de kinderen/jeugd in het "kindermoment", elke oneven week wordt er

naast de dienst een kinderclub geregeld.

▪ We hebben eigen pianisten, die de dienst kunnen begeleiden, maar als regel wordt er

gebruik gemaakt van een extern ingehuurde organist voor de ondersteuning van de
gemeentezang.

▪ We hebben een mooi historisch orgel in de kerk staan.

o Vorming, Toerusting, Communicatie, Kerkelijk leven, Clubs, Kringen, Commissies en Taakgroepen
zie hiervoor het Jaarboekje

Burgerlijke gemeente:
o De gemeente Driebergen-Rijsenburg ligt in de gemeente "Utrechtse Heuvelrug", midden op de

Utrechtse Heuvelrug en in het rivierengebied van Neder-Rijn en Lek. Een rustige en landelijke
omgeving met goede openbaar vervoer verbindingen naar Utrecht en Amersfoort.

o Terwijl Driebergen-Rijsenburg een vergrijzend dorp is zijn er de laatste jaren ontwikkelingen
gaande die verjonging van de bevolking laten zien. Met name in Wijk bij Duurstede zijn er nog
mogelijkheden tot stadsuitbreiding. In het algemeen kan gezegd worden dat prijzen van woningen
in deze omgeving hoger zijn dan gemiddeld.

o Het schoolaanbod in Driebergen, Doorn en Wijk bij Duurstede is goed te noemen. Alle typen
onderwijs op het niveau van basis- en middelbaar onderwijs zijn aanwezig. Voor MBO, HBO en
Universitair onderwijs moet naar Utrecht, Zeist of Amersfoort worden afgereisd.

o Het openbaar vervoer bestaat uit goede busverbindingen naar Utrecht en Amersfoort. De stations
Driebergen-Zeist of Maarn geven aansluiting naar zowel het westen als oosten van het land.



Samenstelling kerkelijke gemeente:
o Aantal leden per 1-1-2021:

▪ belijdend : 75
▪ doopleden : 25
▪ gastleden : 5
▪ Totaal : 105

o leeftijdsopbouw: 0 t/m 10 jaar 13

11 t/m 20 jaar 6
21 t/m 30 jaar 7
31 t/m 40 jaar 19
41 t/m 50 jaar 4
51 t/m 60 jaar 13
61 t/m 70 jaar 16
71 t/m 80 jaar 17
81 t/m 90 jaar 5

91 t/m 100 jaar 0

o alleengaanden (incl. units waarvan maar 1 persoon lid is): 20
gezinnen: 28

o geografische spreiding Doorn 3
Driebergen 34
Leersum 1
Langbroek 1
Wijk bij Duurstede 6
Werkhoven 1
Maarsbergen 2
Maarn 2
Odijk 1
Buitengebieden 1 (Amersfoort)

o Het opleidingsniveau van onze gemeenteleden ligt boven het gemiddelde.

Kerkgebouw en pastorie
De gemeente komt elke zondag om 9.30 uur en om 16.30 uur bijeen in "de Bron", Damhertlaan 87,
Driebergen.
De gemeente beschikt over een pastorie aan de St. Hubertuslaan 80, Driebergen.

Website
Actuele informatie over het gemeenteleven is te vinden op de website https://www.gkvdriebergen.nl/

https://www.gkvdriebergen.nl/

