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Profielschets burgerlijke-en kerkelijke gemeente Ontmoetingskerk Pijnacker 2019 
 

 

BURGERLIJKE GEMEENTE 

Pijnacker 

Pijnacker is één van de kernen van de gemeente Pijnacker – Nootdorp in de provincie 

Zuid-Holland. Pijnacker ligt in het gebied tussen Den Haag, Rotterdam, Delft en Zoetermeer. Deze 

plaatsen zijn vanuit Pijnacker goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Momenteel is het aantal 

inwoners in Pijnacker-Nootdorp ruim 54.000. Pijnacker bestond vroeger vooral uit een op de 

agrarische sector (tuinbouw) gerichte bevolking. De laatste tientallen jaren is de bevolking 

uitgebreid met mensen die in de randstedelijke omgeving werken.  

In Pijnacker zijn in totaal 12 basisscholen, waarvan 4 christelijke en één school voor Speciaal 

basisonderwijs. Daarnaast is er een interconfessionele scholengemeenschap voor bijna alle vormen 

van voortgezet onderwijs. Meer kunt u lezen op www.pijnacker-nootdorp.nl 

 
KERKELIJKE GEMEENTE 

 

De kerkelijke gemeente bestrijkt de kernen Pijnacker en Delfgauw en de buurtschap Oude Leede. 

 

Signatuur 

Tot 1 januari 2011 was de Ontmoetingskerk een gereformeerde kerk, waarvan de grenzen vrijwel 

gelijk waren aan de gemeentegrenzen voor wat betreft Pijnacker en Delfgauw.  

1 Januari 2011 fuseerde de Ontmoetingskerk met de drie toenmalige hervormde kerken in 

Pijnacker en Delfgauw en ontstonden de vier wijkgemeenten: Kerk Delfgauw, Dorpskerk, De Acker 

en De Ontmoetingskerk. 

De Ontmoetingskerk is van de vier wijkgemeenten het meest divers van karakter:  je herkent  nog 

het agrarische verleden, maar daarnaast is de aanwezigheid van de randstad goed merkbaar: 

agrariërs, mensen die werkzaam zijn in de zorg, ambtenaren, onderwijs – in de gemeente van de 

Ontmoetingskerk zijn de bekende Nederlandse beroepsgroepen allemaal vertegenwoordigd. Dat 

vertaalt zich ook in een zekere veelvormigheid inzake geloofsbeleving en kerkelijke betrokkenheid. 

Traditionele waarden kom je tegen naast modern levensgevoel, zonder dat dit tot grote 

spanningen leidt. Er is ruimte voor verschillende visies en leefwijzen.  

 

Uitdagingen 

We noemen hier enkele van de uitdagingen waarvoor de gemeente zich gesteld ziet: 

1. Tekort aan medewerkers. Er is een plan in ontwikkeling dat het werk van de kerk over meer 

mensen verdeelt in kleinere brokjes. Dit plan verkeert nog in een beginstadium (zie ook onder 

organisatorische opzet). 

2. De gemeente streeft naar een grotere openheid: activiteiten die ook een zeker appél hebben 

op buitenkerkelijken en randkerkelijken. 
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Gebouw 

 Een positieve rol speelt het kerkgebouw De Ontmoetingskerk, dat veel mogelijkheden biedt tot 

onderlinge ontmoeting in het kader van o.a. pastoraat, toerusting en jeugdwerk. 

Het gebouw is een modern multifunctioneel gebouwencomplex, bestaande uit een kerkzaal met 

een viertal nevenruimten, met o.a. een ruimte om te koken en te eten. Deze ruimten worden niet 

alleen voor kerkelijke doeleinden gebruikt, maar worden ook aan derden verhuurd.  

 

Leden 

Het aantal leden van de Ontmoetingskerk bedroeg op 1 januari 2019 953, waarvan meer dan de 

helft belijdende leden zijn. De leeftijdsopbouw is tot 25 jaar: 189 leden, 25-60 jaar: 393 leden en 

ouder dan 60 jaar: 371 leden.  

 

Organisatorische opzet 

De algemene kerkenraad is het centrale beleidsorgaan van de gemeente Pijnacker-Delfgauw en 

heeft conform de kerkorde diverse taken gedelegeerd aan de wijkkerkenraden. De algemene 

kerkenraad heeft de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en waakt over de identiteit. In de 

algemene kerkenraad hebben diverse ambtsdragers van de wijkkerkenraad Ontmoetingskerk 

zitting. De predikanten van de vier wijkgemeenten hebben regelmatig een gezamenlijk overleg.  

Het moderamen van de wijkkerkenraad heeft de dagelijkse leiding van de wijkgemeente. 

De pastorale zorg voor de leden van de Ontmoetingskerk is toevertrouwd aan het pastorale team, 

dat bestaat uit de predikant, meerdere pastorale ouderlingen en -medewerkers en 

contactpersonen.  

Daar er moeilijk nieuwe ambtsdragers te krijgen zijn, maar wel vrijwilligers die zich willen inzetten 

voor de kerk, is de wijkkerkenraad Ontmoetingskerk bezig met het opzetten van een nieuwe 

organisatiestructuur. Heel in het kort komt het hierop neer:  

Een breed moderamen. Alle vrijwilligers worden uitgenodigd ‘ambtsdrager’ te worden. De 

vrijwilligers vormen met elkaar de wijkkerkenraad Ontmoetingskerk. De wijkkerkenraad vergadert 

dan vier keer per jaar en houdt zich, naast begroting en jaarverslag, vooral bezig met het beleid 

van onze wijkkerk en bezinning. 

 

Diaconie 

Voor de taken van de kerk naar buiten toe zijn de diaconie en de ZWO-commissie 

verantwoordelijke organen. De diaconie houdt zich ook bezig met: 

- de Avondmaalsvieringen 

- werelddiaconaat (de gezamenlijke diaconie ondersteunt een aantal langjarige projecten) 

- kerst- en paasactiviteiten 

- koffie ochtenden eens in de twee weken met regelmatig aansluitend een lunch 

- maatschappelijke hulp binnen de gemeente 

- participatie in de ouderenzorg, voedselbank en het project Schuldhulpmaatjes 

- betrokkenheid bij het vluchtelingenwerk 

De wereldwijde verantwoordelijkheid van de kerk komt op zondag tot uiting in de kerkdiensten. 

Verder is Amnesty International eens per maand aanwezig in de hal van de Ontmoetingskerk en is 

de Wereldwinkel zichtbaar met een kleine uitstalling van artikelen. 

 
Onze kerkgemeenschap is een plaats waar het geloof geoefend en onderhouden kan worden. 

 

Kerkdiensten 

In de Ontmoetingskerk wordt u elke zondagmorgen welkom geheten voor de dienst. Er is in onze 

gemeente een Commissie Eredienst werkzaam. Naast vaste elementen is er ruimte voor nieuwe 

initiatieven. Voor de presentaties, mededelingen, liedteksten en bijbelgedeelten wordt er gebruik 

gemaakt van beamers en projectieschermen in de kerk.  

Tijdens de ochtenddienst in de Ontmoetingskerk is er voor de kleinsten de speelkerk en voor 

kinderen in de basisschoolleeftijd de kinderkerk. De kinderen worden nauw betrokken bij de 

diensten; zij nemen ook deel aan de Avondmaalsvieringen.  

De kerkdiensten zijn te beluisteren via de kerktelefoon of www.kerkomroep.nl.  

Zowel voor als na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. 

 

 

www.kerkomroep.nl


Jeugd 

Voor 12- tot 16-jarigen is er driemaal per maand jongerenkerk en eenmaal per maand een 

gezamenlijke jeugddienst voor heel Pijnacker- Delfgauw. In de regel is er eenmaal per jaar een 

schooldienst. In het kader van de samenwerking van kerk en school bezoeken de kinderen van de 

groepen zeven en acht eenmaal per jaar de kerk voor een korte introductie op de functies van de 

kerk. Rond 4 mei is er een verhalenmarkt, waar basisschoolleerlingen en ouderen gesprekken 

voeren over de 2e Wereldoorlog. Op het gebied van jeugdwerk wordt veel werk verzet door de 

jeugdouderling en vrijwilligers. 

 

Catechisatie  

De catechisatie wordt verzorgd door de predikanten. Dit is een gezamenlijke activiteit; iedereen 

kan de keuze maken bij wie en wanneer.  

 

Ouderen 

In Pijnacker en Delfgauw zijn er meerdere complexen met ouderenwoningen en de algemene 

zorginstelling Weidevogelhof. Voor de mensen in deze zorginstelling en de nabijgelegen 

appartementen voor ouderen worden in het Welzijnscentrum Keijzershof vieringen, 

avondmaalsvieringen en een bijbelkring gehouden. De predikanten van de wijkgemeenten 

Dorpskerk en Ontmoetingskerk zijn verantwoordelijk voor deze activiteiten en gaan wisselend voor 

in de diensten.  

 

Vorming en Toerusting 

In de gemeente zijn er vormings- en toerustingsactiviteiten, zoals 

- thema-avonden 

- huiskamergesprekken 

- vrouwengesprekskring 

- ontmoetingen voor geloofsopvoeding 

- een kloosterweekend 

- leesgroepen 
Contacten met andere kerken 

 

In Pijnacker bestaat een Beraad van Kerken, waarin de diverse kerken opereren. Deze werkgroep 

ontplooit verschillende activiteiten met als doel een bijdrage te leveren aan de oecumene in 

Pijnacker. Deze activiteiten zijn onder meer: 

- een jaarlijkse gebedssamenkomst in het kader van de eenheid van de kerk  

- een oecumenische ochtenddienst van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw in 

de Dorpskerk en een oecumenische dienst van de Protestantse- en Rooms Katholieke 

gemeente, afwisselend in de RK- en Dorpskerk 

- Vesperdiensten op de maandag-, dinsdag- en woensdagavond in de Stille Week 

- Rond Koningsdag een alternatieve kerkdienst in de feesttent met de naam ‘Anders Oranje’  

- Enkele keren per jaar is een plaatselijk overleg van de pastores van de verschillende kerken. 

In Pijnacker zijn er naast de hierboven genoemde kerken ook nog een Gereformeerde Kerk 

Vrijgemaakt en een Evangelische Morgenstondgemeente. Met deze beide gemeenschappen is er 

contact bij de organisatie van evangeliserende activiteiten als Anders Oranje, jeugddiensten en FF 

Anders activiteiten. 

 

Publiciteit 

De informatieverstrekking aan de leden van de kerk, gebeurt door middel van een gezamenlijk 

kerkblad, Centraal Contact, dat elke twee weken verschijnt en de website 

pknpijnackerdelfgauw.nl/ontmoetingskerk. Elke zondagmorgen worden met behulp van de 

beamer de laatste berichten onder de aandacht van de kerkgangers gebracht. Via de uitgave 

‘Omzien naar elkaar’, die wekelijks per mail verstuurd wordt en waarvan een papieren versie in de 

kerk ligt, worden gemeenteleden op de hoogte gehouden van het wel en wee van elkaar. De 

predikanten schrijven om de beurt een kort hoofdartikel voor het kerkblad.  

 

Meer informatie over onze gemeente kunt u vinden op onze website 

http://pknpijnackerdelfgauw.nl/ontmoetingskerk/ 
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