
 

Profielschets Gereformeerde Kerk Andel (PKN) 

 

Het dorp Andel 
Het dorp Andel ligt in het Land van Heusden en Altena en heeft ongeveer 2500 inwoners. Andel is schitterend 

gelegen aan de rivier de Afgedamde Maas en heeft vele mooie vergezichten en karakteristieke oude huizen en 

straten. Welbekend zijn ook de lindebomen langs de straten in het oudere deel van het dorp. 

Er is in Andel een grote diversiteit aan inwoners met verschillen in afkomst, geloof en opleiding. Dit leidt niet tot 

de vorming van sterke afzonderlijke groepen. De veelal gedeelde moraal is om vooral met twee voeten in de klei 

te staan; 'doe maar gewoon, dan doen we al gek genoeg'. Deze nuchtere en pragmatische instelling zorgt ervoor, 

dat er initieel een wat ingetogen en afwachtende houding wordt aangenomen. Deze instelling heeft vooral een 

hoge mate van eerlijkheid, betrouwbaarheid en daadkracht tot gevolg. 

Er zijn drie kerken in Andel: 

• De Nederlands Hervormde Kerk (PKN) 

• De Vrij Evangelische Gemeente 

• De Gereformeerde Kerk (PKN) 

De Gereformeerde Kerk 

Leeftijdsopbouw 
De samenstelling van onze gemeente per maart 2019 is als volgt: 

    0 -   9 jaar 76 

 10 - 19 jaar 97 

 20 - 34 jaar 131 

 35 - 49 jaar 124 

 50 - 69 jaar 180 

 70 jaar en ouder 94 

 Totaal 702 
 

De 702 leden zijn ook weer te geven als 307 pastorale eenheden, waarvan ongeveer twintig procent woonachtig  

is buiten Andel . Van deze twintig procent is de meerderheid woonachtig in de dorpen Veen en Wijk en Aalburg. 

 

  



Typering 
Globaal genomen kunnen we stellen, dat er een traditionele stroming en een evangelische stroming in onze 

gemeente te onderscheiden zijn. Deze verscheidenheid aan mensen biedt ook verscheidenheid aan talenten, 

waarmee ieder op zijn of haar manier bijdraagt aan de opbouw van onze gemeente. 

Verschil van mening en achtergrond zien wij dus als een verrijking van onze gemeente, mits er ruimte blijft 

bestaan voor elkaar. Wat ons bindt is de grote betrokkenheid bij de kerk en bij elkaar. Veel mensen zijn aktief 

binnen de gemeente in allerlei commissies en bijeenkomsten.  

 

Erediensten 
De Bijbel is het fundament van ons geloof en is het vertrekpunt van ons gemeente zijn. Sinds 2009 wordt in de 

diensten gelezen uit de NBV. Voor de samenzang  maken we gebruik van het Liedboek voor de Kerken en sinds 

2004 ook van de Evangelische Liedbundel.  Sinds 2017 zijn daar verschillende bundels bijgekomen zoals 

Opwekking, Johannes de Heer e.a. 

De erediensten vinden plaats in het kerkgebouw De Voorhof. De ochtenddiensten zijn veelal traditioneel van 

opzet, waarbij de kinderen van de basisschool naar de kindernevendienst gaan. Tweemaal per jaar - aan het 

begin en einde van het jeugdwerkseizoen - worden er ook kinderdiensten gehouden. De reguliere avonddiensten 

vervallen vanaf 2020. De volgende  avonddiensten blijven echter bestaan:  

• Zangdiensten (negenmaal per jaar). Deze worden voorbereid door de predikant en de 

zangdienstcommissie. Begeleiding van de samenzang vindt plaats door een gitarist en het koor Seth. 

• Jeugddiensten (achtmaal per jaar). Hierin gaat in het algemeen driemaal per jaar de eigen predikant voor 

en vijf maal een gastspreker. In deze diensten is ook veelal een  zanger, koor of band aanwezig. Het 

thema voor de dienst wordt geïnitieerd door de jeugddienstcommissie. De verdere invulling  van de 

dienst vindt ook plaats door deze commissie in samenspraak met de voorganger. 

• Passiedienst (zondag voor Pasen). 

• Paascyclus (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag) voorafgaand aan Pasen. 

• Kerstnachtdienst. 

• Diensten, waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt (driemaal per jaar). 

• Dienst op Oudejaarsdag. 

• Diensten op Bid- en Dankdag. 

Daarnaast kennen we ook de volgende bijzondere ochtenddienten: 



• Ochtendwijding op Nieuwjaarsmorgen; 

• Dienst op Hemelvaartsdag. 

Contactmomenten op zondag 
Na elke ochtenddienst staat er in de ontvangstruimte van de Schutskooi koffie en thee klaar.  Kerkbezoekers 

kunnen hier altijd gebruik van maken om elkaar te ontmoeten. Daarnaast is er gedurende het winterseizoen 

iedere eerste zondag van de maand gelegenheid elkaar wat uitgebreider te ontmoeten in de  grote zaal van de 

Schutskooi voor een praatje en een kopje koffie of thee. 

Sacramenten 

• Doop. Bij de doop van kinderen dient één van de ouders 

belijdend lid te zijn.  We kennen in Andel ook de 

volwassendoop in combinatie met het doen van openbare 

belijdenis.  

• Heilig Avondmaal. Omdat deelname aan het Heilig 

Avondmaal een bewuste keuze is, vinden wij het doen van 

openbare geloofsbelijdenis belangrijk om deel te nemen.   

 

Huwelijksbevestiging 
In onze gemeente worden alleen huwelijken tussen man en vrouw 

ingezegend, die wettig zijn gesloten voor de overheid. 

Organisatie Kerkenraad 
De (algemene) kerkenraad bestaat uit de predikant, voorzitter,  zes pastorale ouderlingen, twee jeugd-

ouderlingen, twee ouderlingen kerkrentmeester, zes diakenen, een scriba en een notulist. Binnen de kerkraad 

kennen we de volgende geledingen:  

• Moderamen, bestaande uit de predikant, voorzitter, een pastorale ouderling, een diaken, een ouderling 

kerkrentmeester, een scriba en een notulist. Het moderamen vergadert maandelijks en neemt waar 

nodig besluiten, die geen uitstel kunnen dulden, waarvoor later verantwoording aan de algemene 

kerkenraad wordt afgelegd. 

• Pastoraal college, bestaande uit  de predikant, pastorale ouderlingen en jeugdouderlingen; 

• College van diakenen. 

• College van kerkrentmeesters, ondersteund door  een aantal andere gemeenteleden, die geen zitting 

hebben in de kerkenraad. 

Pastoraat 
Pastoraat is een kerntaak in onze gemeente. Sinds 1 maart 2018 zijn de 6 klassieke wijken gewijzigd in 12 

(kleinere) kringen. De pastorale ouderlingen zijn nu gericht op doelgroepen, gebaseerd op leeftijd. Elke kring 

heeft een coördinator en een bezoekmedewerker. Daarnaast is één van de diakenen toegewezen aan een kring. 

Kerngedachte is het omzien naar elkaar. 

Regelmatig wordt overleg gepleegd tussen coördinatoren, bezoekmedewerkers, ouderlingen en diakenen, 

waarbij  o.a. ervaringen uitgewisseld worden en ideeën/initiatieven genoemd worden om de kringen te laten 

groeien naar aktieve deelgroepen binnen onze gemeente. 

Onze kerk staat open voor ziekenzalving. Deze vindt plaats onder verantwoording van de kerkenraad. 

  



Vorming en toerusting 
In onze gemeente is de Commissie Gemeente Opbouw aktief. Zij staat aan de basis van en/of organiseert: 

• Thema-avonden voor de hele gemeente. 

• Het Bijbeluurtje. 

• Bijbelstudie of korte serie-avonden rondom een thema. 

• De tweewekelijkse gebedsavond. 

• Week van het gebed (eind januari) en Nacht van het Gebed. 

Jeugdwerk en Catechese 
De volgende aktiviteiten vinden plaats in onze gemeente: 

• Catechese. Deze wordt gegeven aan jongeren tussen 12 en ± 16 jaar en  verzorgd door het 

catecheseteam, bestaande uit predikant en een aantal gemeenteleden. 

• Challenge. De deelnemers zijn jongeren vanaf ± 16 jaar, die meer diepgang in hun geloofsleven willen 

krijgen. Onderwerpen kunnen gebaseerd  zijn op een Bijbelboek, speciale gespreksonderwerpen of 

geloofsvragen. 

• Jeugdclubs voor jongeren van de basisschool vanaf groep 5 gedurende. 

• Jongerengroep voor jongeren tussen 12 en 15 jaar, die een keer per maand samenkomen. 

De coördinatie voor het jeugdwerk en catechese berust bij de  Jeugdraad, waarin uit ieder van bovengenoemde 

groepen een afgevaardigde zitting heeft, alsmede ook de jeugdouderlingen. 

Zending en Diaconaat 
De taak van de Diaconie is opkomen voor mensen, die het 

materieel moeilijk hebben in onze samenleving en biedt hulp 

waar nodig. Kernwoorden zijn 'barmhartigheid' en 

'rechtvaardigheid'. Speciale akties door het jaar heen zijn o.a. 

de Stampottenmiddag voor gemeenteleden van 71 jaar en 

ouder, het organiseren van de Paasattenties en schrijfakties.  

Conform het collecterooster wordt gecollecteeerd voor locale 

doelen en projecten van 'Kerk in Actie', waaronder het 

Werelddiaconaat. 

De ZWO-groep betrekt de gemeente bij het werk van 'Kerk in 

Actie', door het informeren over de verschillende projecten en 

missionair werk.  

Contacten en samenwerking met andere kerkgenootschappen 
Er zijn verschillende contactmomenten tussen de kerken, tot op heden vooral op kerkenraadsniveau. Ook binnen 

het jeugdwerk wordt op dit moment gezocht naar meer mogelijkheden tot samenwerking.  Meer breed gedragen 

gezamenlijke activiteiten zijn: 

• De jaarlijkse tentdienst. 

• Week en Nacht van het Gebed. 

• Netwerk. Dit is een groep van vrijwilligers, die kan assisteren bij o.a. ziekenhuisbezoek of een stukje 

administratie wanneer dat niet meer zelfstandig kan. 

• Jaarlijkse ZWO-gerelateerde collecte in het dorp. 

  



Communicatie / Informatie 
Voor het delen van informatie kennen we binnen onze gemeente: 

• Wekelijkse gemeentebrief, met hierop o.a.  informatie betreffende kerkdiensten, namen van zieken, 

bloemengroet en een agenda met gemeente-activiteiten. 

• Voorhofbulletin. Dit is een maandelijks blad, met o.a. opgenomen het preekrooster voor de komende 

maand, berichten over en vanuit de gemeente en verslagen van diverse commissies. Daarnaast biedt dit 

blad ook gelegenheid voor individuele gemeenteleden om relevante stukjes te plaatsen. 

• Website 'www.devoorhofandel.nl'. 

• Facebook 'Gereformeerde Kerk De Voorhof'. 

Sinds ongeveer een jaar wordt in de kerkdiensten gebruik gemaakt van een beamer voor het projecteren van een 

welkom, liederen, lezingen en aanvullingen  bij o.a. bijzondere collectes. 

De kerkdiensten zijn live te volgen via de website of naderhand via www.kerkdienstgemist.nl. 
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