
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ons Gemeenteprofiel 



 
 

 

 

 
 

 

Ons Karakter 
Onze gemeente is een streekgemeente. Een aanzienlijk deel van de leden is woonachtig buiten de kern 

van Waalwijk. Het omzien naar elkaar wordt als zeer belangrijk ervaren. Daarom is het pastoraat erop 

gericht om gemeenteleden in de wijk waar zij wonen bij elkaar te brengen zodat er een vorm van 

onderling pastoraat kan groeien. We noemen dat huiskamerpastoraat. In de herfst van 2021 hebben we 

getracht de huiskamerbijeenkomsten weer vorm te geven, door corona is dit na een paar avonden weer 

verder uitgesteld. Daarnaast wordt met name bij de oudere gemeenteleden en ook bij andere 

leeftijdscategorieën in periodes van ziekte en rouw nog sterk de behoefte gevoeld aan het traditionele 

pastoraat. Met de bestaande menskracht en middelen wordt hier zoveel mogelijk aan tegemoet 

gekomen. Onze vieringen kenmerken zich door een open karakter: iedereen is welkom en we nodigen 

iedereen uit met ons te vieren. Zo staat het avondmaal open voor iedereen en is ook het inzegenen van 

andere vormen van relaties mogelijk. Veel inzet is er ook om jeugd en jongeren bij geloof en kerk te 

betrekken. Daarnaast zijn er diaconale en missionaire initiatieven waarin de gemeente zich tevens naar 

buiten richt. Het missionair zijn vinden we belangrijk. Op veel van deze terreinen is er uitwisseling en 

samenwerking met de buurgemeenten die verenigd zijn binnen de ring PGML (Protestantse Gemeenten 

Midden Langstraat). 

 
Onze Leden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Onze Kerkdiensten 

De Protestantse Gemeente Waalwijk bezit twee kerkgebouwen: de monumentale Kerk aan de Haven en 

de Ambrosiuskerk, die in de zestiger jaren gebouwd is. Beide gebouwen hebben een prachtig eigen 

karakter dat past bij verschillende soorten vieringen of bijeenkomsten. Er wordt wisselend gekerkt in 

een van beide kerkgebouwen. Er wordt gebruik gemaakt van moderne multimedia. Daarnaast maken 

we gebruik van een kerk-app. Beide kerken worden verhuurd voor activiteiten die in overeenstemming 

zijn met de identiteit van een kerkgebouw. Verhuur is mede mogelijk door de multifunctionele inrichting. 

Beide kerken hebben inpandige of naastgelegen zalen die gebruikt worden voor kerkelijke activiteiten 

en die daarnaast ook commercieel verhuurd worden. Voorts heeft de gemeente het beheer over een 

begraafplaats en bezit zij één pastorie. 

  



 

 

 

 

 

 

Onze Vrijwilligers 

Het kerkenwerk wordt in belangrijke mate gedragen door de vele vrijwilligers die actief zijn in de kerk. Zij 
vervullen een breed scala aan functies. Een deel van hen is tevens ouderling, diaken of kerkrentmeester. 

Ook de kosterstaken worden door vrijwilligers uitgevoerd. 

 
Onze Organisatie 
Bij de totstandkoming van de volledige fusie in januari 2017 is gekozen voor een werkgroepenmodel. 

Voor verschillende taakgebieden zijn werkgroepen opgericht waarin ambtsdragers en niet-
ambtsdragers samen de taken uitvoeren die onder deze zelfsturende groepen vallen. Alle ambtsdragers 
vormen met elkaar de grote kerkenraad die vier maal per jaar bijeenkomt en ook het kerkelijk seizoen 

opent en sluit met een vesperviering. Daarnaast is er een kleine kerkenraad die zes maal per jaar 
bijeenkomt en waarin uit iedere werkgroep een ambtsdrager zitting heeft, twee predikanten, de 

voorzitter(s) en een scriba. 

Het moderamen bestaat uit de voorzitter(s), de scriba en een predikant. 

 
Onze Werkgroepen 

Voor de uitvoering van het gemeentewerk in al haar facetten zijn de volgende werkgroepen in het 
leven geroepen: 

- de werkgroep Diaconie 

- de werkgroep Pastoraat 

- de werkgroep Vieren 

- de werkgroep Jeugd 

- de werkgroep Vorming en Toerusting 

- de werkgroep Communicatie 

- de werkgroep Kerkrentmeesters 

- de werkgroep PGML 

De werkgroepen stellen, uitgaande van het beleidsplan, ieder seizoen een jaarplan op met de 
speerpunten van de werkgroep voor het komende jaar. 

 
Onze Predikanten 
Er is op dit moment een vacature voor een predikant (0,6 - 1,0 FTE). Ds. Marleen Bloklander (0,8 FTE) is 

de andere predikant in onze gemeente. Samen met haar geloven we dat samenwerken en samen 

afstemmen inspirerend en goed is voor de gemeente. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Onze PGML 
De Protestantse Gemeente Waalwijk is onderdeel van de ring PGML: Protestantse Gemeente Midden 
Langstraat. Dit ervaren we als zeer belangrijk in het samenwerken rondom de regionale aanpak van 

allerlei zaken zoals diaconale projecten, platform armoede, vluchtelingenwerk en ook het jeugdwerk voor 

de oudere jeugd. 

 

Onze Verbinding 
De Protestantse Gemeente Waalwijk is een voortzetting van de voormalige Hervormde Gemeente 

Waalwijk-Centrum en de Gereformeerde Kerk Waalwijk. In 2011 is er een bestuurlijke fusie tot stand 

gekomen waarin beide voormalige gemeenten zijn verder gegaan als wijkgemeenten van de 

Protestantse Gemeente Waalwijk, te weten: wijkgemeente Kerk aan de Haven en wijkgemeente 

Ambrosiuskerk. In januari 2017 is het besluit genomen volledig samen te gaan en te versmelten tot één 

Protestantse Gemeente. Intussen zijn we een aantal jaren verder en kunnen we spreken van onze 

Protestantse Gemeente Waalwijk. De gemeente is veelkleurig in geloofsbeleving en we ervaren dat er 

ruimte is voor de verschillende belevingen in de vieringen. 

 
Ons Thuis 

We willen een plek zijn waar mensen zich thuis voelen, elkaar ontmoeten en inspireren en zo eropuit 
trekken om anderen het goede nieuws te vertellen en uit te nodigen met ons mee op te trekken. Onze 
missie is dat we als Protestantse Gemeente een gemeenschap van gelovigen zijn die Gods Woord als 

uitgangspunt neemt. We willen meebouwen aan een duurzame, barmhartige en rechtvaardige 
samenleving. Vanuit een gemeente waarbinnen we zelf gevoed worden, willen we naar buiten uitdragen 
dat geloven ertoe doet, dat geloof in God doel en richting geeft aan het leven, steun biedt op momenten 

dat we dat nodig hebben en ons doet openstaan voor de persoonlijke noden van onze medemens en 

de wereld om ons heen. 

 
Onze Buurt 

Waalwijk ligt midden in de Langstraat. De stad is groot geworden in de schoenenindustrie. In het 
vernieuwde schoenenmuseum is dat te beleven. Er zijn meerdere basis- en middelbare scholen, 
waaronder ook protestants-christelijke. In de prachtige omgeving kun je genieten van rust en avontuur. 
De “Loonse- en Drunense duinen” is een prachtig natuurgebied op loop- of fietsafstand. En voor een 
thrill-ride ligt op 5 kilometer afstand de Efteling. De historische steden Breda, Den Bosch, Heusden en 
Woudrichem liggen binnen 30 kilometer afstand. Het leven is goed in het Brabantse land.  

 
Onze Ligging 

Waalwijk ligt centraal in Nederland. Vanaf de A59 ben je via de A27 en A2 direct verbonden met het 
midden van Nederland. Er is een snelbusverbinding vanuit Waalwijk naar Den Bosch en Tilburg. In de 
spits rijdt ieder kwartier een bus naar de stations van die plaatsen. 


