
1

Profielschets Protestantse wijkgemeente Schiebroek

Het informatiepakket omvat de volgende onderdelen:
● Profiel van de gewenste predikant
● Beleids- en toekomstvisie
● Samenstelling en typering van de wijkgemeente
● Beschrijving van de activiteiten
● Het kerkgebouw
● Samenwerking binnen de Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand
● Informatie over de woonwijk Schiebroek

Voor de inhoud van dit informatiepakket is gebruik gemaakt van het beleidsplan 2018-2023, de beschrijving van
het huidig gemeenteprofiel, de beschrijving van het toekomstig gemeenteprofiel, de beschrijving van het
gewenste predikantsprofiel en de beschrijving van de woonwijk Schiebroek
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Profiel van onze predikant
(waar in deze tekst wordt gesproken over "hij" is steeds "hij/zij” bedoeld)

Wij verwachten van de predikant dat hij onze gemeente, in het bijzonder onze jongeren en
hun ouders, met passie en diepgang weet aan te spreken.
Hij kent de leefwereld van de jeugd en kent de vraagstukken van jonge ouders met
betrekking tot geloofsopvoeding.

Hij geeft vorm aan de eredienst in samenspraak met de cantor-organist en de werkgroep
Eredienst & Liturgie. Hij is creatief in het ontwikkelen van nieuwe vormen en is coachend en
enthousiasmerend om gemeenteleden daarbij te betrekken.

De predikant is diaconaal betrokken en weet contact te leggen en te onderhouden met
scholen en binnen de wijk opererende teams van welzijnsorganisaties zoals voedselbank en
schuldhulpverlening.

Hij stimuleert de onderlinge verbinding tussen gemeenteleden respectievelijk tussen
werkgroepen. Hij weet op natuurlijke wijze te communiceren en kiest steeds de vorm en het
medium wat het meest past bij het onderwerp, de situatie en de groep die aangesproken
wordt.

Hij kiest voor samenwerken binnen Noordrand waar het kan, maar houdt focus op het eigene
van de wijk waar het nodig is.
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Onze uitgangspunten

Het geloof dat wij door God in Jezus Christus gekend zijn, vormt de basis van de
Protestantse wijkgemeente Schiebroek. Met de Bijbelse verhalen als belangrijkste bron en in
verbondenheid met de kerk willen wij als wijkgemeente, geleid door Gods Geest, een
inspirerende en betrokken geloofsgemeenschap zijn. Wij realiseren ons dat de Bijbelse
boodschap zo veelomvattend is, dat verschillende geloofsinzichten en geloofsbelevingen
naast elkaar mogelijk zijn.

Hoe willen we dit als wijkgemeente vertalen?
● We zijn een geloofsgemeenschap waarin viering van eredienst, doop en avondmaal

een belangrijke plaats innemen
● We stimuleren geloofsontwikkeling door catechese en gesprekskringen
● Wij vormen een gemeenschap met aandacht voor elkaar, organiseren activiteiten en

houden gezamenlijke maaltijden
● We willen actief betrokken zijn op onze woonwijk Rotterdam-Schiebroek en daar ook

als kerkelijke gemeenschap present zijn, ook voor niet-kerkelijk betrokkenen

Samengevat in kernpunten zijn de activiteiten van de wijkgemeente gericht op:
● Vieren & bezinning
● Elkaar ontmoeten
● Betrokkenheid bij wijk en samenleving.

Deze drie punten vormen de ankers voor het beleidsplan.
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Onze toekomst
De wijkgemeente heeft ervoor gekozen zich meer te willen richten op kerkelijke
betrokkenheid binnen de wijk en op de groep ouders met jonge kinderen.

Naast traditionele vormen van erediensten zoekt de wijkgemeente daarom naar andere
vormen van vieringen en activiteiten om mede daarmee meer aansluiting te vinden bij de wijk
en haar bewoners. We vinden het belangrijk dat iedereen aan het kerk-zijn moet kunnen
deelnemen, ongeacht geaardheid of godsbeeld.
Er is behoefte aan een eredienst waarbij een koppeling gemaakt wordt tussen het geloof en
het maatschappelijk leven van alledag. Variatie in eredienst is mogelijk, o.a. door inbreng
van de jeugd. De toegankelijkheid van de eredienst wordt mede bepaald door de toonzetting
en het taalgebruik in de dienst.

Om ons te verdiepen in wat het betekent om gelovig te zijn, is het nodig om hierover
geloofsgesprekken te organiseren, zoals catechese, leerhuis en andere vormen van
ontmoeten. Dit kan rond een Bijbels thema, maar ook rond een maatschappelijk thema,
zoals duurzaamheid.

Om de jeugd bij de kerk te blijven betrekken, zoeken we naar aanvullende activiteiten,
waarbij samenwerking met de andere wijkgemeenten uitgebreid zou kunnen worden.

We willen het ouderenpastoraat in de bestaande vorm handhaven.
Pastoraat voor gezinnen en jongeren zal vorm moeten krijgen op een wijze die meer past bij
hun leefwereld. Daarom zoeken we er ook naar hoe contacten tot stand komen en welke
actieve rol daarin voor gemeenteleden kan worden belegd.

We streven naar een goede communicatie binnen de gemeente. Ook willen we meer
bekendheid geven aan onze activiteiten door gebruik te maken van social media.
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Samenstelling en typering van onze wijkgemeente

De gemeente telt 632 leden, daarvan zijn 310 dooplid en 322 belijdend lid.
De jongere gemeenteleden (tot 50 jaar) zijn veelal dooplid en de ouderen (boven de 50 jaar)
vooral belijdend lid.
Ongeveer 5% van de leden is niet (meer) woonachtig in Schiebroek, maar heeft na
verhuizing er voor gekozen betrokken te blijven bij onze wijkgemeente.

In de periode voor de corona-maatregelen bezochten gemiddeld 85 gemeenteleden de
zondagse eredienst. De eredienst vormt een centraal onderdeel binnen de gemeente. Hierbij
wordt de oecumenische liturgie gevolgd, met aandacht voor de belangrijke momenten in het
kerkelijk jaar.
Onze enthousiaste cantor-organist en cantorij zorgen voor de muzikale omlijsting.

Het Heilig Avondmaal wordt nu 6x per jaar gevierd. Daarnaast wordt er tweemaal per jaar
avondmaal gevierd in nabijgelegen verzorgingshuizen met de aldaar wonende
gemeenteleden.

Aan onze gemeente is drie dagdelen per week de predikant van de aangrenzende wijk
Hillegersberg-Noord verbonden voor het ouderenpastoraat.
De predikant voor het ziekenhuis Franciscus Gasthuis & Vlietlanden is (formeel) verbonden
aan onze wijkgemeente.

Tijdens de eredienst is er oppas voor de allerkleinsten. De kinderen van 4 tot 12 jaar gaan na
het kindergesprek naar hun eigen ruimte voor de kinderkerk. De jongeren tot 18 jaar gaan
dan naar de jeugdkerk, die ook in het kerkgebouw wordt gehouden. Beide groepen komen na
de gebeden weer terug in de dienst, zodat ook zij de zegen meekrijgen.

Als Protestantse wijkgemeente Schiebroek ontmoeten we elkaar vanuit ons geloof in God.
We vieren het geloof in de wekelijkse eredienst en zien vanuit het geloof naar elkaar om. We
zijn een open en pluriforme gemeente, waarin iedereen welkom is. In de gemeente leren en
verdiepen we ons in wat het betekent om gelovig te zijn. Wij dragen ons geloof uit en zijn
betrokken bij mensen in onze wijk, maar ook bij degenen verder weg die ons nodig hebben.
We hebben oog voor iedereen, ongeacht leeftijd, geaardheid, (culturele) achtergrond en
godsbeeld. We geven die gastvrijheid daadwerkelijk handen en voeten in ons doen en laten.
We laten ons voor en door dit alles voeden door de Bijbel waarin Jezus Christus ons
inspirerend voorbeeld is.
De leden komen naar de kerk tot opbouw van het persoonlijk geloof. Het ene godsbeeld is
daarbij niet beter dan het andere. Twijfel wordt niet gezien als een tekort aan geloof, maar
als behorend tot geloof. Pluraliteit is geen bedreiging, maar kan een verrijking zijn.
Onze wijkgemeente is representatief voor een kerkelijke gemeente in de grote stad: de
meeste leden hebben vanuit traditie een kerkelijke achtergrond, zijn lang lid en over het
algemeen actief betrokken.
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De kerkelijke wijkgemeente is een open gemeenschap waar nieuwe leden met een kerkelijke
achtergrond zich vrij makkelijk thuis voelen. De wijkgemeente heeft weinig naar buiten
gerichte activiteiten, waardoor de aansluiting op de woonwijk en daardoor op mensen zonder
kerkelijke achtergrond beperkt is. Door de zaalverhuur is de kerk als gebouw wel bekend bij
mensen van buiten de kerkelijke gemeente.

Communicatie verloopt via de zondagsbrief en het maandblad “Onderweg”. Daarnaast
heeft de Goede Herderkerk een website, een pagina op Facebook en we gebruiken de
app Appostel.
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Onze activiteiten, pastoraal, diaconaal en jeugdwerk

Het pastoraal bezoekwerk wordt ingevuld door de eigen predikant samen met een collega-
predikant uit een andere wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Rotterdam-
Noordrand. Deze collega verzorgt voornamelijk ouderenpastoraat en is hiervoor 0,3 FTE
beschikbaar.
De predikanten worden ondersteund door een bezoekgroep van gemeenteleden. De
pastorale zorg strekt zich ook uit tot gemeenteleden die wonen in een van de vier in de wijk
gelegen verzorgings- en verpleeghuizen.
Andere vormen van pastoraal contact zijn bijvoorbeeld de gesprekskringen en de
gezamenlijke maaltijden via Samen aan Tafel.

Binnen de eigen wijkgemeente kennen en ondersteunen we activiteiten als hulp aan de
voedselbank, het verstrekken van een boodschappenpakket door Pluszegels en het
aanbieden van een vakantieweek. Al jarenlang verlenen we onderdak aan Zijspoor. Dit is een
oecumenisch project voor mensen met een psychiatrische achtergrond. In een als huiskamer
ingerichte ruimte in het kerkgebouw kunnen zij een aantal dagdelen per week terecht bij een
gastheer/vrouw voor koffie/thee, frisdrank en bovenal een luisterend oor. Ook zijn we
regelmatig aanwezig bij de maandelijkse wake bij het nabijgelegen detentiecentrum op
Rotterdam The Hague Airport.

Er is een verlangen om dienstbaar present te zijn in de samenleving, zowel dichtbij als verder
weg. Maar ondanks dit verlangen is de huidige wijkgemeente op dit moment onvoldoende
zichtbaar en toegankelijk voor de overige wijkbewoners van Schiebroek. We richten ons toch
vooral op de (vaste kern) kerkbezoekers.
Wanneer de gemeente wel dienstbaar present is in de samenleving, lopen we daar te weinig
mee te koop.

Jongeren vanaf 12 jaar worden uitgenodigd om mee te doen met de actieve catechesegroep.
Deze bestaat uit jongeren van de verschillende wijkgemeenten. Voor de begeleiding van de
catechesegroep wordt samengewerkt met de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente
Rotterdam-Noordrand. De catechese begint elk jaar met een gezamenlijke maaltijd en ook
aan het eind van het catechesejaar is er een gezamenlijke bijeenkomst. Het absolute
hoogtepunt is het jaarlijkse catechese weekend, een belevenis die jongeren tot in lengte van
jaren met zich meedragen.
In 2019 is voor en door de oudste leeftijdsgroep het project gestart voor een reis naar Kenia
om te helpen bij “Speak it loud”. De voor 2020 geplande reis moest wegens covid-
maatregelen helaas worden uitgesteld.

Voor kinderen van 8 tot 12 jaar wordt jaarlijks een jeugdkamp georganiseerd. Daaraan
nemen niet alleen kinderen uit de kerkelijke gemeente deel, maar ook kinderen van de
omliggende scholen. Het is ieder jaar weer een belevenis voor de kinderen én voor de
leiding.

Last but not least zijn er nog veel andere activiteiten die door een vaste kern van vrijwilligers,
veelal achter de schermen, wordt uitgevoerd: bijvoorbeeld de maaltijdverzorging “samen aan
tafel”, de bloemen in de kerk, alsmede de bezorging na afloop van de dienst, de groep
klussers kerkgebouw, het wijksecretariaat voor de wekelijkse zondagsbrief, enzovoort.
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Ons kerkgebouw

De Goede Herderkerk is gebouwd in de tweede helft van de jaren 50 en nu dus ruim 60 jaar
oud. In de wijk Schiebroek is het aan en in een vijver gelegen. Een markant gebouw en
daarmee een herkenningspunt voor de wijkbewoners.
Het kerkgebouw is destijds ontworpen met veel nevenruimten, geschikt voor allerhande
kerkelijke en maatschappelijke activiteiten.

Het gebouw dient voor veel kerkelijke activiteiten als ‘thuisbasis’. Daarnaast zijn er veel
huurders die het gebouw gebruiken voor wijkgerichte sociale en culturele activiteiten. De
exploitatie van het gebouw draagt in belangrijke mate bij aan de instandhouding van het
gebouw en ook van de wijkgemeente. Bij het onderhoud van het gebouw wordt steeds
gestreefd naar mogelijkheden van verduurzaming.
Er is een koster-beheerder met een volledige weektaak.

De kerkzaal wordt niet alleen gebruikt voor de eigen erediensten, maar is ook zeer geschikt
als concertzaal. Er worden dan ook regelmatig concerten gegeven. Onze eigen organist
geeft vier keer per jaar een concert, vaak samen met  andere musici. Vooral in de maanden
november/december zijn er ook concerten van andere koren of orkesten.
De kerk beschikt over een prachtig Van Leeuwen/Kramer orgel. Daarnaast is er ook een
koororgel, dat elektrisch verbonden is met het hoofdorgel. Beide orgels worden doorgaans
tijdens de dienst gebruikt.
Op zondagmiddag houdt een ander kerkgenootschap zijn wekelijkse viering in ons gebouw.
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Samenwerking binnen de Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand

Preekbeurten die niet door de eigen wijkpredikant worden verzorgd, worden deels ingevuld
door de andere predikanten binnen de Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand.

De jongerencatechese wordt verzorgd in samenwerking met de Fonteinkerk in Hillegersberg
en de Oranjekerk in het Kleiwegkwartier.
Ook het al eerder genoemde Kenia-project is een samenwerkingsproject tussen alle
wijkgemeenten van Rotterdam-Noordrand.

De wijkgemeente Schiebroek onderschrijft de stappen tot verdere samenwerking binnen de
PKN-kerken Rotterdam-Noordrand, maar erkent ook de verschillen tussen de
wijkgemeenten.
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Informatie over de woonwijk Schiebroek
(een uitgebreidere beschrijving is als apart document beschikbaar)

De wijk Schiebroek is gelegen aan de noordrand van Rotterdam, nabij de Bergse Plassen.
Gelet op recreatieve groengebieden en de ruime opzet van de wijk, wordt het gezien als een
aantrekkelijk woongebied. De aanwezige weides en parken versterken het groene karakter
van de wijk. Het winkelcentrum Peppelweg kent een ruim aanbod. Ook is er op vrijdag een
weekmarkt. Schiebroek heeft een buurtcentrum, een kinderboerderij, een muziekschool,
diverse scoutinggroepen en verschillende sportverenigingen en het bij velen bekende
Plaswijckpark. De Randstad Rail brengt zowel het centrum van Rotterdam als dat van Den
Haag dichtbij.

De leeftijdsopbouw van de wijk is bijzonder. Voor Rotterdam als geheel is het aantal 65
plussers 15%, maar voor Schiebroek is dat 18%. Deze ouderen wonen geconcentreerd in
Schiebroek-Noord. Er zijn in de wijk meerdere woonvoorzieningen voor ouderen, wat ook
zichtbaar wordt in de leeftijdsopbouw van de wijkgemeente.
De wijken van Rotterdam tellen gemiddeld 15% gezinnen met kinderen en voor Schiebroek
bedraagt dat percentage 23%.

Er zijn zes basisscholen in Schiebroek. Alle denominaties zijn aanwezig. Daarnaast zijn er
ook nog scholen voor speciaal onderwijs. Het voortgezet onderwijs is vanaf kaderberoeps
niveau tot en met gymnasium aanwezig in de wijk.

Schiebroek Noord en Zuid
De wijk is duidelijk verdeeld in twee delen en wel op het gebied van wonen, inkomen en
achtergrond. Schiebroek Noord is een welvarende wijk met hogere inkomens. De 38%
koopwoningen en 8% particuliere huurwoningen zijn hier gelegen.
Schiebroek-Zuid telt 52% woningen van woningbouwcorporaties. Dit deel van de wijk heeft te
maken met complexe problematieken. Eén daarvan is de armoede. De bevolking in
Schiebroek Zuid bestaat voor een niet onbelangrijk deel uit mensen met een niet-westerse
achtergrond. Schiebroek-Noord steekt daarbij af als een rijkere, blanke buurt.

De kerkelijke gemeente vormt geen goede afspiegeling van de wijk als geheel. De meeste
leden wonen in Schiebroek Noord. Maar de gemeente voelt zich wel degelijk bij Schiebroek-
Zuid betrokken. Dit verklaart mede het hoge percentage vrijwilligers in Schiebroek.


