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Profiel Protestantse Gemeente te Leiderdorp 

Met betrekking tot de vacature predikant Protestantse Gemeente Leiderdorp per 1 september (met 

speciale aandacht pastoraat wijk Dorpskerk) 
 
Dit profiel geeft informatie over onze uitgangspunten, ons concept beleidsplan, onze organisatie-
structuur, de invulling van het kerkelijk werk en de samenstelling van onze kerkelijke gemeente. 
Verder komt de kerkgeschiedenis en het wonen in Leiderdorp aan de orde. 
 
De Protestantse Gemeente te Leiderdorp 

- is een PKN-gemeente met ruim 2.200 kerkleden, verdeeld over drie wijken met 3 FTE’s voor 
predikanten 

- houdt iedere zondag kerkdiensten. Dat gebeurt in één of twee kerkgebouwen. 
- wil een open, betrokken en geïnspireerde gemeenschap zijn. Dat dat lukt, blijkt uit grote 

groepen van vrijwilligers die zich regelmatig inzetten voor allerlei activiteiten binnen en 
buiten de kerk. 

- wil een gemeente zijn die, geroepen door Gods Geest, ernaar streeft mensen mogelijkheden 
te bieden om de boodschap van het Evangelie te ontdekken en God in hun leven te ervaren. 
Daarbij is ruimte voor verschillende Godsbeelden (zoals God als Kracht, als Liefde, als Bron, 
als het goede tussen mensen). 

- wil een gemeente zijn die verbinding legt tussen de Bijbel en het hedendaagse leven. Daarbij 
kan ook gebruik gemaakt worden van andere spirituele bronnen. 

- wil een gemeente zijn die gastvrij is en open naar de wereld. Daarbij zien wij de kerk als 
‘herberg’, waar vieringen en gezamenlijke activiteiten, zoals muzikale uitvoeringen en 
maaltijden, plaatsvinden.  

- wil een gemeente zijn te midden van en ten behoeve van de samenleving waarin zij staat.  

Missie 
De protestantse Gemeente te Leiderdorp 

 wil een gemeenschappelijk thuis zijn voor geloof, bezinning en beleving; 
 wil een verbinding leggen tussen Bijbel en hedendaagse cultuur; 
 wil gastvrij zijn en open naar de wereld; 
 wil te midden en ten behoeve van de samenleving waarin zij staat dienstbaar naar elkaar en 

naar buiten zijn. 

Kenmerken van onze protestantse gemeente 
Tijdens een gemeentevergadering enige tijd geleden hebben onze gemeenteleden aan kunnen geven  
welk beeld zij hebben van onze protestantse gemeente en waar we in de nabije toekomst naar toe 
willen. Uit de reacties komt het beeld naar voren dat we een bloeiende, diverse, actieve en 
betrokken gemeente willen zijn die zich herkent in: 

 Open en gastvrij zijn: we staan open voor diverse vormen van liturgie, geloofsbeleving en 
activiteiten.  

 Omzien naar elkaar: we hebben zorg en aandacht voor elkaar en daar zijn veel 
vrijwilligers bij betrokken. Dit komt duidelijk naar voren in het pastoraat. 

 Samen de Goede Boodschap vieren: we hebben inspirerende vieringen met veel variaties. 
Veel gemeenteleden zijn bij de vieringen betrokken.  

 Kerk zijn naar buiten toe: als voorbeeld kerstmarkt,  kerstnachtviering in de Houtkamp, 
Open Kerk, dilemmadebatten en musicals. 

 Zichtbaar zijn op Koningsdag/Bevrijdingsdag in en rond de Dorpskerk samen met de 
buurt en middels de boekenmarkt.  



Gemeente profiel 2022 
 
 

 2 

 Ieders Talenten inzetten: we doen veel en voor ieder is er wat te doen. Ook jongeren 
worden gestimuleerd om hieraan mee te doen. 

 Helpen waar geen helper is: we hebben een actieve diaconie met veel activiteiten, ook 
buiten de kerk (bijv. Voedselbank, opvang vluchtelingen, weggeefwinkel).  

 Betrekken van kinderen en jongeren bij het geloof: er is een divers aanbod van 
activiteiten, van Kliederkerk tot Jeugdkerk. We hebben tijdelijk een kerkelijk werker met 
focus op jeugd en jongeren in onze gelederen. 

 Aandacht voor het geloofsgesprek en leerhuis.  

Missionaire opdracht 

In aanvulling op bovengenoemde kenmerken wil onze protestantse gemeente midden in de 
samenleving staan en een liefdevolle, helpende hand reiken naar iedereen in onze omgeving. Daarbij 
staan wij open voor andere culturen, ideeën en overtuigingen. We organiseren ondermeer 
laagdrempelige kerkdiensten, zoals een openlucht kerstnachtviering in de Houtkamp en een Top-
2000 dienst. Onze kerkgebouwen stellen we beschikbaar voor niet kerkelijke activiteiten van de 
lokale samenleving, waarmee wij de kerk ook dichterbij de mensen willen brengen. 

Drie belangrijke uitdagingen na corona 

1. Naast het bieden van wekelijks aansprekende kerkdiensten ligt er een uitdaging om een 
actief pastoraat vorm te geven dat zich vooral afspeelt buiten de kerkdiensten. Het pastoraal 
omzien naar elkaar met goede gesprekken en veel aandacht vraagt bevlogen pastoraal 
medewerkers die deze taak kunnen vervullen. Met het teruglopen van het aantal kerkleden 
en de relatieve toename van het aantal ouderen is het een opgave om dit pastoraat levendig 
te houden.  

2. Het jeugdwerk en het jongerenpastoraat vragen om hernieuwde visie en actie, omdat deze 
doelgroep nog maar nauwelijks zichtbaar is in de kerk. 

3. Ook onze protestantse gemeente wil een rentmeester zijn van onze wereld en onderkent de 
uitdagingen rondom het klimaat. Er is meer aandacht nodig voor het duurzaamheidsbeleid.  

Beleidsplan  

Op dit moment wordt gewerkt aan het beleidsplan getiteld ‘Basis en innovatie’. Hierin wordt onze 
visie op de kerk van de toekomst nader uitgewerkt. In het beleidsplan zijn aandachtspunten 
geformuleerd, in plaats van doelen. 

Met de basis bedoelen we de mensen die al graag in de kerk komen. Die moet je koesteren en weten 
vast te houden. Daarnaast willen we als kerk contact maken met de samenleving buiten de 
kerkmuren. Daarbij passen termen als ‘dingen ondernemen’ en ‘lef tonen’.  
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Organisatie en invulling van het kerkelijk werk 

De kerk is, met de totstandkoming van de Protestantse Gemeente te Leiderdorp in juni 2005, 
ingericht volgens het zogenoemde taakgroepenmodel uit de Kerkorde (ex Ordinantie 4 artikel 10).  
 
De kerkelijke organisatie bestaat uit: 

De kerkenraad (alle ambtsdragers)  
 
Colleges 

- College van Diakenen  
- College van Kerkrentmeesters 

 
Taakgroepen  

- Pastoraat (coördinatie werk in de wijken) 
- Eredienst 
- Jeugd  
- Publiciteit & PR 
- Missionair werk 

 
De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers en richt zich vooral op het beleid van en voor 
de hele gemeente. De kerkenraad komt zes keer per jaar bijeen. De colleges en de taakgroepen 
hebben een grote mate van zelfstandigheid, waarbij veel onderling wordt besproken, uitgewisseld en 
afgestemd.  
De taakgroepen en colleges maken beleidsadvies, dat vervolgens aan de kerkenraad wordt 
voorgelegd. Naast ambtsdragers zijn er ook taakdragers actief. 
 
Predikanten 
De gemeente heeft drie FTE’s voor predikanten, waarvan er één vacant is gekomen per 1 september 
2022. De predikanten zijn werkzaam in de gehele gemeente met speciale aandacht voor het 
pastoraat in één van de wijken. De predikanten gaan voor in beide kerkgebouwen. Zij hebben zitting 
in de kerkenraad en bij toerbeurt in het moderamen van de kerkenraad. Ook rouleren de 
predikanten  in de verschillende taakgroepen en colleges. Er vindt regelmatig pastoresberaad plaats. 
De gemeente streeft naar een hecht team van predikanten.  
De huidige predikanten zijn vanaf 2014 respectievelijk 2021 en 2022 aan onze gemeente verbonden. 
De protestantse gemeente Leiderdorp heeft een pastorie beschikbaar voor de te beroepen predikant 
in Leiderdorp. 
 
Eredienst en vieringen 
Wekelijks worden in de monumentale Dorpskerk (1620) en in de eigentijdse Scheppingskerk (1967) 
de zondagse erediensten gehouden. In juli en augustus en de 1e zondag van de maand komt de 
gemeente samen in  één kerk.  
Door het jaar heen zijn er bijzondere vieringen, zoals jongerendiensten, cantatediensten, evensongs, 
Taizévieringen en Top- 2000 diensten. In de Adventstijd en in de Veertigdagentijd worden vespers 
gehouden in samenwerking met de Rooms-Katholieke parochie “De Goede Herder”.  
Deze vespers worden voorbereid en geleid door een werkgroep vanuit de Taakgroep Eredienst. 
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Pastoraat en diaconaat 
Beleid en activiteiten zijn gericht op diverse leeftijdscategorieën. Pastoraat zien we als een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van pastorale raad én gemeente. Pastoraat en diaconaat vormen 
de kern van het gemeente-zijn. De diakenen zijn de voortrekkers in het diaconale werk in 
verschillende vormen. Dit staat uitgebreid beschreven in het jaarboekje 2022-2023 vanaf blz. 12 
(bijlage). 
 
Kerkgebouwen 
De Scheppingskerk is in 2010 ingrijpend gerenoveerd. Bij de herinrichting gold als criterium dat de 
kerk een plek moet zijn waar de gemeente actief mee-vierder kan zijn. Verder is het van belang dat 
de kerk flexibel gebruikt kan worden. In 2016 zijn ’t Trefpunt en De Doortocht, de bijgebouwen van 
de Dorpskerk, gerenoveerd. Beide kerkgebouwen zijn multifunctioneel ingericht en worden ook voor 
andere (niet kerkelijke) activiteiten verhuurd en gebruikt. 
 
Kerkmuziek 
Zowel in de Scheppingskerk als in de Dorpskerk is een cantorij actief, onder leiding van een cantor en 
dirigent. Verder zingt het gospelkoor “Naghila” regelmatig tijdens kerkdiensten binnen onze 
kerkelijke gemeente. Wij prijzen ons verder gelukkig met maar liefst zes organisten die de 
begeleiding van de kerkzang en van de cantorijen voor hun rekening nemen. Ook treedt geregeld een 
band van musici uit de gemeente op in kerkdiensten: Creative & friends.  
Sinds 2006 zijn in de voor de gelegenheid tot theater omgebouwde kerkzaal van de Scheppingskerk 
vijf musicals en een moderne Mattheus Passie en Johannes Passie uitgevoerd. Daarbij was een grote 
groep amateurs van binnen en buiten de kerkelijke gemeente actief. Regelmatig verlenen koren uit 
Leiderdorp en omgeving hun muzikale medewerking aan diensten en vieringen. 
 
Vormings- en toerustingsactiviteiten 
Vormings- en toerustingsactiviteiten zijn van belang binnen onze gemeente. Een breed scala van 
activiteiten valt daaronder, zoals kringen rond de bijbel, gespreksgroepen, dilemmadebatten, 
(volwassen)catechese en activiteiten van het Centrum van Bezinning en Inspiratie. 
Zie magazine: Hier is de kerk 2022-2023 
 
Centrum van Bezinning en Inspiratie (CBI) 
Het CBI, een pioniersplek van onze gemeente, richt zich op mensen die op zoek zijn naar innerlijke  
vorming en groei. Het CBI bouwt aan een netwerkgemeenschap van zinzoekers. Het biedt 
laagdrempelige retraites, meditatieve activiteiten en cursussen. Om deel te nemen aan het 
programma van het centrum is een relatie met de kerk niet noodzakelijk. 
Zie ook de website www.cbileiderdorp.nl  en het  magazine ‘Hier is de kerk’ 2022-2023. 
 
Jeugd en jonge gezinnen 
Wij zoeken voortdurend naar wegen en mogelijkheden om de verbinding tussen jeugd en jonge 
gezinnen met de kerk te versterken. De taakgroep Jeugd heeft als belangrijkste taak de jeugd in 
relatie te brengen met God, hen te betrekken bij de gemeente en zich thuis te laten voelen binnen de 
kerkgemeenschap. Daartoe stimuleert en coördineert zij allerlei activiteiten met en voor de jeugd.  

Deze activiteiten zijn er op gericht om de jeugd aan te spreken in hun taal, toon en tempo. Binnen de 
dienst maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld Kliederkerk, Brunchen en Vino-soferen (voor de oudere 
jongeren). 
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Publiciteit & PR 
Er zijn diverse middelen om de interne communicatie, maar ook de communicatie naar buiten toe te 
bevorderen. Zo verschijnt maandelijks het kerkblad ‘Ontmoeting’, waarin niet alleen het ’wel en wee’ 
binnen de gemeente aan de orde komt, maar ook ingezoomd wordt op aanstaande activiteiten. 
Verder beschikken we over de website www.pgleiderdorp.nl, is er wekelijks een zondagsbrief en een 
regelmatige predikantenmail. 
 
Activiteiten 
In beide kerkgebouwen is er wekelijks een Open Kerk-ochtend, waar passanten en gemeenteleden 
kunnen binnenlopen voor een stil moment, een kop koffie of thee en een gesprek. Maandelijks is er 
in de Scheppingskerk een Met-Elkaar-Eten-Maaltijd op de vrijdagavond. Elke 3e dinsdag van de 
maand is er een Ontmoetingsochtend voor ouderen. Daarnaast is er een Kerstnachtviering in park de 
Houtkamp, waar soms meer dan duizend mensen uit heel Leiderdorp op afkomen. Op eerste 
Kerstdag is er in de Scheppingskerk een Kerst Inn voor ieder die op deze dag behoefte heeft aan 
contact, een praatje, een hapje en/of een drankje en een gezellig samenzijn. 
 
Hoe zijn wij samengesteld?  
Aantallen 
Per september 2022 telde Leiderdorp volgens het CBS 27.500 inwoners. Per december 2021 waren er 
2.200 lid van de protestantse gemeente. Het grootste aantal leden komt uit Leiderdorp, een klein 
deel uit het gebied dat vanwege zijn ligging aan de andere kant van de Oude Rijn wel als het ‘Over-
Jordaanse’ wordt aangeduid: Zoeterwoude-Rijndijk en de Leidse buurten Rivierenwijk, Waardeiland 
en Roomburg.  
 
Ledenopbouw 
Het aantal leden en pastorale eenheden van de protestantse gemeente per wijk ziet er per 
september 2022 als volgt uit: 
 

Tabel 1 Gemeenteopbouw in getallen 
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Figuur 1 Verloop gemeenteopbouw 

De plaatselijke kerkgeschiedenis 

De laatste anderhalve eeuw geschiedenis van de huidige Protestantse Gemeente Leiderdorp (PGL) 
kenmerkt zich door pionierschap op het gebied van samenwerking tussen de Hervormde Gemeente 
en de Gereformeerde Kerk in Leiderdorp. Rond 1886 was Leiderdorp een centrum van de Doleantie, 
maar in de loop van de tweede helft van de 20ste eeuw ontstond een groeiende samenwerking, die 
verder gestalte kreeg na de ingebruikneming van de (Gereformeerde) Scheppingskerk in 1967. Al 
kort na de opening konden ook de Hervormden hun diensten houden in dit gebouw. In eerste 
instantie werden er gescheiden diensten gehouden, net als in de ‘hervormde’ Dorpskerk en de 
‘gereformeerde’ Hoofdstraatkerk in Leiderdorp –Oost. 
Midden jaren ’80 werd de Hoofdstraatkerk vanwege teruglopend kerkbezoek gesloten en verkocht 
aan de Gereformeerde Gemeente.   
Met het sluiten van de zogenoemde ‘Basisovereenkomst’ in 1986 ontstond de Hervormde-
Gereformeerde Kerkengemeenschap van Leiderdorp. Daarna kreeg het Samen-op-Weg proces steeds 
vastere vormen en liep daarmee vooruit op het landelijke proces van samengaan tussen beide 
kerkgenootschappen. Door het teruglopend ledenaantal werd het aantal predikantsplaatsen in 1996 
van 5 naar 4 teruggebracht en in 2003 naar 3, het huidige aantal. 
Op 2 juni 2005 werd de Hervormde –Gereformeerde Kerkengemeenschap omgevormd tot de huidige 
Protestantse Gemeente te Leiderdorp (PGL), behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).          
 
Wijk Dorpskerk 
De kerkelijke bijgebouwen zijn in 2016 gerenoveerd en er is een foyer gerealiseerd en een grote 
vergaderzaal. De bovenste verdieping is verhuurd aan een uitvaartondernemer,  
Jaarlijks wordt er door de “Stichting vrienden van het oude dorp” een grote kerstboom geplaatst en 

tijdens de kerstmarkt worden de lichtjes ontstoken. De Dorpskerk is ook een officiële trouwlocatie 

(burgerlijke gemeente) Verder vinden er, ook van buiten de kerkelijke gemeente, veel uitvaarten 

plaats. 

De wijk Dorpskerk is ingedeeld in 9 (geografische) sectoren. Coördinatoren houden voor hun sector de 
ledenadministratie bij, geven signalen door aan de predikant. De predikant geeft toerusting aan de 
pastorale werkers in de wijk. 
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Wonen in Leiderdorp 
De burgerlijke gemeente Leiderdorp hanteert de slogan ‘Kloppend hart tussen stad en land’ en die 
titel is terecht. Leiderdorp is vrijwel vastgegroeid aan Leiden en worden zij van elkaar gescheiden 
door de rivieren de Zijl en de Oude Rijn. Op de fiets ben je vanuit Leiderdorp binnen een kwartier in 
het centrum van Leiden – je moet er alleen één van de vier bruggen voor oversteken. Leiderdorpers 
maken dankbaar gebruik van voorzieningen in Leiden, zoals de universiteit en de kunst- en 
concertruimtes, de uitgaansgelegenheden en twee ziekenhuizen. Bovendien zorgen twee 
treinstations in Leiden voor snelle verbindingen met Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Utrecht en 
Schiphol. En verder ligt Leiderdorp aan de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam. 
Leiderdorp is zelf een dorpsgemeenschap, maar wel met de faciliteiten van een stad, zoals het 
streekziekenhuis Alrijne en andere medische voorzieningen, verpleeghuizen, verschillende 
winkelcentra, een ruim aanbod aan scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, diverse sport- en 
cultuurverenigingen, om nog maar te zwijgen over het aantal koren en muziekgroepen.  
Meer informatie over Leiderdorp is te vinden op de website van de gemeente, www.leiderdorp.nl. 
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