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1. Inleiding 
 
De Protestantse Gemeente Hellevoetsluis, een gemeente op het eiland Voorne-Putten, zoekt voor het 

profiel Petrakerk een predikant. Vanaf 1 januari 2023 vormen de drie burgerlijke gemeenten Brielle, 

Hellevoetsluis en Westvoorne de nieuwe gemeente Voorne aan Zee.  

 

Onze gemeente beschikt over drie kerkgebouwen, de Vestingkerk, de Petrakerk en de Kerk aan de 

Dorpsstraat. Deze laatste wordt permanent verhuurd. Naast deze kerk staat het gebouw De Schakel. 

Dit gebouw fungeert als een soort buurthuis. Hier vinden diverse activiteiten plaats.  

 

Onze gemeente is een typisch protestantse gemeente. Als het gaat om geloof en geloofsbeleving 

omvat ze de rijke schakering die terug te vinden is in de breedte van de Protestantse Kerk van Neder-

land. De aanwezige schakeringen vormen een kleurrijk palet. Om aan dit kleurrijk palet tegemoet te 

komen is er gekozen voor een profilering per kerkgebouw, profiel Vestingkerk/Kerk aan de Dorpsstraat 

en profiel Petrakerk. Verderop worden deze profielen nader toegelicht. 

 

2. Organisatie 
 
De Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente van Hellevoetsluis zijn in september 2001, na een 

uitvoerig proces van voorbereiding, gefedereerd tot de SOW Gemeente Hellevoetsluis en dit heeft 

daarna zijn vervolg gekregen in een fusie per 6 januari 2008. De huidige Protestantse Gemeente 

Hellevoetsluis, onderdeel van de PKN. 

 

Na voltooiing van dit proces heeft de kerkenraad besloten, daarin geadviseerd door de structuurcom-

missie en profielcommissie, in overleg met de gemeente om de erediensten in de kerken een duidelijk 

eigen profiel te geven en de aanwezige predikanten aan een kerkgebouw te ‘koppelen’. Ondertussen 

werd ook een andere opzet van de ‘organisatie’ ingevoerd. Er wordt nu gewerkt in taakgroepen en er 

is, ten bate van het pastoraat, een geografische wijkindeling. De predikant verzorgt ook pastoraat aan 

zijn ‘trouwe’ kerkgangers en/of kerkgangers welke zich thuis voelen in een kerkgebouw en met het 

profiel aldaar. 

 

In de praktijk betekent dit het volgende: 

Voor de erediensten zijn twee kerkgebouwen beschikbaar, te weten: 

- Petrakerk 

- Vestingkerk 

Wekelijks wordt er een dienst gehouden in de Petrakerk, aanvang dienst 9.30 uur. Daarnaast wordt er 

een dienst gehouden in de Vestingkerk, aanvang 10.00 uur.    

Regelmatig worden ook diensten gezamenlijk gevierd. Dit rouleert per kerkgebouw en de vorm van 

viering in het kerkgebouw is leidend.   

De organisatie van de gemeente is in een beleidsplan uiteengezet.  

 

Hieronder zijn een paar zaken uitgelicht:  

Binnen de gemeente is er speciale aandacht voor het ouderenpastoraat. Het bezoekwerk richt zich in 

het bijzonder op ouderen van 80 jaar of ouder. Het wordt uitgevoerd door een pastoraal werker die in  
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deeltijd is aangesteld. Zij werkt nauw samen met de predikanten en de Taakgroep Pastoraat. Het 

contact met de gemeente wordt ook verzorgd door een grote groep signaal- /bezoekmedewerkers. 

 

De jeugdzaken in de Protestantse Gemeente Hellevoetsluis worden behandeld door de Taakgroep 

Jeugd en Catechese. Hierin hebben de jeugdouderlingen een coördinerende taak en verzorgen zij ook 

de aansturing en de communicatie met de kerkenraad. 

 

Met de diaconale taken zijn de diakenen in de Taakgroep Diaconaat belast. Zij dragen zorg voor alle 

zaken aangaande diaconie, Kerk in Actie, zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. 

En daarbij ook de gemeente toerusten tot het vervullen van haar diaconale taak. 

 

De liturgiecommissies van de Petrakerk en Vestingkerk/Kerk aan de Dorpsstraat geven vorm aan de 

zondagse vieringen in overleg met de predikanten. 

 

De kerkrentmeesters hebben het beheer over de goederen van de kerkelijke gemeente, zoals de 

kerkgebouwen, de pastorie, de Schakel en overig onroerend goed, zoals landerijen, bijvoorbeeld uit 

legaten. Deze worden veelal verpacht, of verhuurd. 

 

Voor het profiel Petrakerk is op dit moment een predikant voor 0.5 FTE werkzaam en een ambulant 

predikant voor 0.3 FTE. Voor het profiel Vestingkerk/Kerk aan de Dorpsstraat 1.0 FTE-predikant.  De 

predikant van de Petrakerk gaat in mei 2023 met emeritaat en de predikant van de Vestingkerk over 

vier jaar. 

 

3. Petrakerk 
 
De Petrakerk is een kerkgebouw uit 1963, gebouwd in het voormalige Nieuw-Helvoet. Onlangs zijn de 

keuken en het vergadercentrum vernieuwd. De kerkenraadsvergaderingen vinden hier plaats en ook 

is er een aparte ruimte voor het jeugdwerk. De kerkzaal en grote bijzaal zijn voorzien van moderne 

audio- en visuele voorzieningen. In de Petrakerk worden regelmatig activiteiten georganiseerd door 

en voor de ‘eigen’ gemeente maar ook voor de burgerlijke gemeente. Enkele vaste gebruikers maken 

wekelijks gebruik van de zalen.  

 
4. Vestingkerk 
 
Op een mooie plek in Hellevoetsluis – de Vesting – bevindt zich de uit de 17e eeuw stammende kerk: 

Kerk-in-de-Vesting wordt ze wel deftig genoemd of kortweg Vestingkerk. Dit is een sfeervol kerkge-

bouw midden in de Vesting, naast het oude stadhuis.  

 

5. Kerk aan de Dorpsstraat 
 
Aan de Dorpsstraat in Nieuwenhoorn staat een mooie oude kerk uit ca. 1500. Deze kerk heeft een 

prachtig houten tongewelf en is oorspronkelijk een oude parochiekerk met een sobere toren en een 

eenbeukig schip. Vanaf 2022 wordt deze kerk niet meer gebruikt voor de zondagse erediensten. Dit 

gebouw wordt verhuurd. In de tuin van deze kerk is nog een vergadercentrum aanwezig “De Schakel”. 
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Hierin is ook een tweedehands boekenmarkt gevestigd, die eens per maand geopend is voor het inleve-

ren en aanschaffen van boeken en mede een ontmoetingsplek wil zijn voor mensen uit de kerk en haar 

omgeving.  

 

6. Profiel Algemeen 
 
Voor het profiel van Vestingkerk/Kerk aan de Dorpsstraat en het profiel van de Petrakerk gelden een 

aantal gezamenlijke kenmerken: 

 
Vrijwilligers 

Aan elke dienst werken naast de voorganger zo’n 10 tot 15 mensen mee, uiteenlopend van ambts-

dragers, koster, organist, kindernevendienst, kinderoppas, technische mensen voor beeld en geluid tot 

ophaaldienst en koffieploeg, waarbij er veel samenwerking is.   

 

Communicatie, zondagsbrief, bloemengroet e.d. 

Elke zondag wordt een zondagsbrief uitgedeeld met daarop gemeentebrede mededelingen, bijvoor-

beeld voor wie de bloemengroet bestemd is en welke gemeenteleden ziek zijn. De zondagsbrief en 

liturgie zijn ook te vinden op onze website www.pghellevoetsluis.nl . Wekelijks zijn de diensten via een 

livestream te volgen via YouTube, kanaal PGH Petrakerk en PGH Vestingkerk. De diensten zijn ook via 

internet te beluisteren via www.kerkomroep.nl Maandelijks wordt er een (betaald) kerkblad 

“Kerkwijzer” uitgebracht en zijn wij te vinden op Facebook. 

 

Kindernevendienst/kinderoppas/jeugd 

In de Petrakerk is er tijdens de kerkdiensten kindernevendienst en kinderoppas. Bij de kinderneven-

dienst wordt de methode Bijbel Basics gebruikt. Met Advent/Kerst en met 40 dagentijd/Pasen wordt 

er een project gedaan, waar ook in de kerkdiensten aandacht voor is. Er worden ook gezinsdiensten 

en speciale diensten voor jongeren georganiseerd.  

In de Vestingkerk is er op bepaalde momenten kindernevendienst, waar de methode Kind op Zondag 

wordt gebruikt. 

Voor de jongeren zijn er avonden van Solid Friends om elkaar te zien en met elkaar over het geloof te 

praten. Ook voor jongvolwassenen (18+ en 20+) zijn er momenten om elkaar te zien en over het geloof 

te spreken, deels door hen zelf georganiseerd. Voor de middengroep worden er 30+ avonden 

georganiseerd waar mensen met elkaar eten en daarna rond een thema op verschillende manieren 

met elkaar in gesprek gaan.  

 

Koffiedrinken 

Het koffiedrinken na de dienst neemt een belangrijke plaats in.  Men ontmoet elkaar op persoonlijk 

vlak en dit is dus belangrijk voor de gemeenschapszin. 

 

Orde van dienst 

Bij binnenkomst in de Vestingkerk ontvangt iedereen een orde van dienst en een zondagsbrief.  

http://www.pghellevoetsluis.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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In de Petrakerk wordt gebruik gemaakt van beamerschermen, waardoor het uitreiken van een orde 

van dienst, zeer beperkt is. Op de orde van dienst worden de liederen die niet uit het liedboek 

afkomstig zijn, afgedrukt. Op deze manier kunnen de predikanten uit elke willekeurige liedbundel 

kiezen. Indien nodig wordt de muziek afgedrukt. 

 

Bijzondere diensten 

Tijdens de periodes van Advent/Kerst en 40 dagentijd/Pasen wordt het liturgisch centrum opgeluisterd 

met een liturgische bloemschikking.  

Verder wordt er intensief stilgestaan bij de Stille Week doordat er voor de gehele gemeente iedere 

avond een dienst wordt gehouden in de Vestingkerk. Ook wordt er eenmaal per jaar een dienst 

gehouden die volledig in het teken van de ZWO staat.  

Vanzelfsprekend is de Gedachteniszondag een gezamenlijke dienst en wordt er ieder jaar aandacht 

geschonken aan Bid- en Dankdag. Als laatste noemen we de zomerdiensten die altijd gezamenlijk zijn 

en waarbij er een bepaald thema centraal staat. Deze diensten rouleren wekelijks per kerkgebouw. De 

diensten volgen de liturgie van het gebouw waar deze diensten plaats vinden.  

 

Activiteiten 

Per kerkgebouw worden er jaarlijks activiteiten georganiseerd. Tijdens Open Monumentendag wordt 

de Vestingkerk opengesteld voor publiek. Verder is dit gebouw ook regelmatig open bij festiviteiten in 

de Vesting. De Petrakerk kent ook een jaarlijkse bazaar.  Zowel in de Petrakerk als de Vestingkerk 

worden gemeentemaaltijden georganiseerd. Jaarlijks worden er groothuisbezoeken georganiseerd. 

Deze vinden plaats in kleine kring bij een gemeentelid thuis. In de Petrakerk worden activiteiten 

georganiseerd zoals “Zie je in de Kerk”, gespreksavonden voor (jong) volwassenen, enzovoorts. Ken-

merkend voor al deze activiteiten is dat er uit alle gebouwen gemeenteleden bij betrokken zijn en zich 

betrokken voelen.  

 
7. Profiel Petrakerk        

 
De Protestantse Gemeente Hellevoetsluis bestaat uit twee profielen, de Petrakerk en Vestingkerk. De 

profielen zijn nog steeds in ontwikkeling en zijn nog regelmatig onderwerp van gesprek.  De laatste 

jaren heeft de kerkenraad van de PGH besloten om de profielen Petrakerk en Vestingkerk meer ruimte 

te geven. Verschillen mogen er zijn en laten iets zien van de veelkleurigheid van Christus’ kerk en van 

Zijn werk.  

Motto  

“De Petrakerk is een gemeenschap waar jong en oud elkaar ontmoeten rondom Bijbel en muziek”.   
 
Waar wij voor staan  

Wij dromen van een gemeenschap van mensen in de Petrakerk, die geraakt zijn door de boodschap 

van Gods liefde en genade die Hij heeft laten zien in Jezus Christus. Wie dat cadeau in geloof aanvaardt, 

komt thuis aan Gods Vaderhart. Vanuit het stevige fundament van Gods liefde en genade wil God ons 

tot bloei brengen: dat wij herstel vinden, meer vrijheid, vreugde… Het is een proces waarin wij mogen 

samenwerken met Gods Geest, Jezus meer leren vertrouwen en Hem leren volgen.  
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Verder weten wij ons geraakt door Gods verlangen om Zijn koninkrijk zichtbaar te maken in onze 

woonplaats Hellevoetsluis, door ons heen, in de kracht van de Heilige Geest.  

Het hart van ons kerk-zijn wordt vanouds bepaald door de zondagse samenkomst in de Petrakerk. Dat 

is en blijft een belangrijk onderdeel van ons kerk-zijn: als thuisbasis, waar mensen geestelijk worden 

gevoed door het Woord van God, door samen te zingen en te bidden.  

Vandaaruit worden we toegerust en uitgezonden als getuigen van het evangelie in de wereld.  

Kerk-zijn gaat voor ons verder dan samenkomen in het gebouw. We stimuleren dat gemeenteleden 

elkaar opzoeken, om elkaar te helpen als leerling van Jezus in deze wereld te leven en als een familie 

zorg te dragen voor elkaar.  

Een zeer actieve groep gemeenteleden organiseert diverse activiteiten (zie fotoalbum op website 

voor recente activiteiten: https://hellevoetsluis.protestantsekerk.net/fotoalbum).  

 

Karakter  

De diensten kenmerken zich door een gevarieerd aanbod en informele sfeer. Onze dienst is een plek 

waar extra aandacht is voor de jongere generatie en mensen die op zoek zijn, maar waar ook de oudere 

gemeenteleden zich thuis voelen. Nieuwe vormen van eredienst gaan hand in hand met bestaande 

tradities. In plaats van vast te houden aan vaste patronen, willen we graag ‘beweeglijk’ zijn. De sfeer 

wordt gekenmerkt door een evangelische geloofsbeleving waarbij het werk van de Heilige Geest in het 

leven van mensen leidend is. Voor het ondersteunen van de preek, liederen of bepaalde thema’s wordt 

gebruik gemaakt van diverse communicatiemiddelen.  

Er is oog voor kwaliteit en goede voorbereiding, maar we blijven een gemeenschap van gewone 

mensen, waar niet alles perfect hoeft te zijn. De dienst is geen ‘show’ van de dominee (en enkele 

anderen) maar iets gezamenlijks. Kerkgangers zijn geen passieve consumenten, maar zijn zo mogelijk 

actief betrokken.  

De liturgiecommissie zorgt voor een regelmatige bijdrage in de kerkdiensten. De predikant is lid van 

deze commissie en samen zorgen ze voor het borgen van het Petrakerkprofiel. 

Eredienst  

De Eredienst is een ontmoetingsplaats:  

- waar wij de vreugde en hoop van het evangelie beleven, door ieder op zijn/haar eigen wijze 

geuit  

- waar wij leren hoe je christen in deze tijd kunt zijn, met oog voor elkaar en de wereld om ons 

heen  

- waar de Bijbel wordt uitgelegd en wordt gezocht naar de aansluiting bij de vragen en 

uitdagingen van onze tijd, met een praktische toepassing  

- waar we liederen zingen van Psalmen tot Opwekking 

- waarin naast de predikant/voorganger diverse gemeenteleden een rol hebben  

- waar wij elkaar na de dienst graag ontmoeten tijdens het koffiedrinken  

 

 

 

 

https://hellevoetsluis.protestantsekerk.net/fotoalbum
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Muzikale ondersteuning 

Het zingen van liederen is een belangrijk onderdeel in de eredienst. Tijdens de eredienst wordt de 

muzikale ondersteuning verzorgd door de Petraband en enkele zangeressen.  Ook worden er liederen 

gezongen onder begeleiding van het orgel.  

 

Uitdagingen 

Enkele uitdagingen waar we als geloofsgemeenschap voor staan, zijn:  

- Hoe kunnen wij bijdragen aan elkaars persoonlijke geloofsgroei die verder gaat dan 

vrijblijvendheid? (spreken over geloof, twijfels en aanvechting en gebed voor elkaar)  

- Hoe betrekken we onze jongeren bij het geloof en de kerk? Wat is voor hen belangrijk?  

- Naast jongeren ook oog hebben voor specifieke behoeften van andere groepen  

- Hoe zijn we getuigend en dienend aanwezig in onze woonplaats en wijk? Wat onderscheidt 

ons als kerk daarin van niet-kerkelijke initiatieven/welzijnswerk? 

- Hoe kunnen wij ruimte bieden aan christenen uit andere culturen die in Hellevoetsluis komen 

wonen, zodat we ook voor hen een gemeenschap zijn waarin ze zich thuis voelen?  

 

8. Profiel Vestingkerk/Kerk aan de Dorpsstraat 
 
Motto 

“De kerkgemeenschap gaat ons aan het hart en dat dragen we uit!” 

Het profiel Vestingkerk kenmerkt zich naast de algemene kenmerken in het bijzonder door: 

Karakter 

De diensten kenmerken zich door een rustig karakter en stijlvolle sfeer geïnspireerd door een rijke 

liturgische traditie. Deze diensten zijn zeker geen statisch gebeuren. 

Preek 

Het gesproken woord neemt in de dienst een belangrijke plaats in, en dan denken we ook aan 

inleidingen, gesprek met de kinderen en andere woorden, heeft diepgang met een vertaling naar de 

praktijk en is aansprekend voor verschillende leeftijdsgroepen. 

Liedkeuze 

Tijdens de diensten wordt er voornamelijk gezongen uit Het Nieuwe Liedboek. Liederen uit andere 

bundels mogen worden gebruikt passend bij het karakter van de dienst. 

Muzikale ondersteuning 

De kwaliteit van muziek en zang in combinatie met de cantorij neemt een belangrijke plaats in en is 

daarom in handen van een aangestelde kerkmusicus (cantor-organist). Het orgel neemt in de kerk de 

belangrijkste plaats in als begeleidingsinstrument. Ook wordt er zo nu en dan gebruik gemaakt van 

andere instrumenten zoals piano, viool, dwarsfluit, trompet en hobo. 
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Bijzondere diensten 

Er worden regelmatig diensten door gemeenteleden verzorgd, soms in verband met speciale 

gelegenheden. De eerste zomerdienst is een heel bijzondere dienst, bijvoorbeeld in het Droogdok, 

waar we heel toegankelijk willen zijn voor toeristen. De jaarlijkse Kerstnachtdienst vormt één van de 

hoogtepunten.  

Activiteiten 

Ter versterking van de onderlinge band worden door het jaar heen verschillende activiteiten 

georganiseerd. Voorbeelden daarvan zijn: gemeentecontactavonden met maaltijd, 

handwerkochtenden, gesprekken bij de koffie, de tweedehands boekenmarkt, onderhoud van de 

kerktuinen en kerkgebouwen.   

Gebouw De Schakel speelt een belangrijke rol als ontmoetingscentrum voor mensen uit de kerk en 

haar omgeving. 

 

9. Profiel predikant Petrakerk 

De belangrijkste basis voor het profiel van de predikant voor de Petrakerk vormt natuurlijk het profiel 

van de Petrakerk zoals dat in hoofdstuk 7 staat beschreven.  

Wij verwachten van de nieuwe predikant dat hij/zij: 

➢ Zich herkent in het profiel van de Petrakerk en daar samen met de gemeente uitvoering aan 

wil geven; 

➢ Het als een uitdaging ziet om, in samenspel met de gemeente, nieuwe initiatieven te 

ontplooien; 

➢ Collegiaal is ingesteld en goed kan samenwerken en tevens daadkrachtig kan handelen; 

➢ Tevens bereid is om voor te gaan in de diensten van de Vestingkerk waarbij rekening gehouden 

wordt met het profiel Vestingkerk/Kerk aan de Dorpsstraat. 

 

Als aandachtspunt wordt nog vermeld dat ervaring in een eerdere gemeente niet noodzakelijk is. 

 

10. Wat bieden wij 
 
Wij bieden een uitdagende werkplek in een kerkelijke gemeente die zich kenmerkt door trouw en 

betrokkenheid. De motivatie van met name het profiel Petrakerk om de gemeente verder vorm te 

geven is onverminderd aanwezig. De aanstelling zal plaatsvinden voor 0,75 fte, waarvan 0,25 flexibel. 

(30 uren) 

We staan open voor vernieuwing. We hebben twee kerkgebouwen waarvan de Petrakerk de jongste 

is en voorzien van hedendaagse zaken voor allerlei activiteiten.  Wat de huisvesting betreft kan dit in 

overleg worden bepaald. Er is een pastorie beschikbaar.  


