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Profielschets 

Protestantse Gemeente Poortugaal 

Vastgesteld in de kerkenraad van 18 januari 2021 

 

 

BESPROKEN IN DE KERKENRAAD VAN 23 NOVEMBER 2020 EN 18 JANUARI 

2021 

In deze profielschets van de Protestantse Gemeente te Poortugaal wordt informatie verschaft over de 

kerkelijke gemeente en is opgesteld nadat de gemeente vacant is geraakt. De profielschets is 

opgesteld door de kerkenraad eind 2020 en vastgesteld op 18 januari 2021 en heeft als doel de 

beroepingscommissie en geïnteresseerde predikanten zo goed mogelijk te informeren. Dit document 

volgt de indeling en aanwijzingen van PKN Nederland. In deze profielschets wordt verwezen naar het 

nieuwe beleidsplan 2020-2025. In een apart document is de burgerlijke gemeente Poortugaal kort 

beschreven, voor zover van belang voor bovenvermeld doel. 
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1. Samenstelling kerkelijke gemeente 

• Er zijn 416 belijdende leden en 483 doopleden. Samen vormen zij 654 pastorale eenheden. 

• Aantal deelnemers aan de eredienst bij benadering: 120 (buiten coronatijden). 

• Aantal vrijwilligers in de gemeente bij benadering: 200. 

• Samenstelling naar sekse: 517 mannen; 595 vrouwen. 

• Leeftijdsopbouw: 

    van 0 t/m 10 jaar              54 

    van 11 t/m 20 jaar             80 

    van 21 t/m 30 jaar             73 

    van 31 t/m 40 jaar             53 

    van 41 t/m 50 jaar             89 

    van 51 t/m 60 jaar             171 

    van 61 t/m 70 jaar             174 

    van 71 t/m 80 jaar             197 

    van 81 t/m 90 jaar              129 

    van 91 t/m 100 jaar             33 

    > 100 jaar                             1 

 

• Geografische spreiding: 950 leden in Poortugaal, 48  in Rhoon, 50 in Hoogvliet en verder nog 

gemeenteleden in Rotterdam, Hoek van Holland, Heijplaat, Zwammerdam, enz. 

 

*verenigingsdienst 

 

2. Kerkelijke organisatie en samenwerking 

Samenstelling en interne organisatie van de kerkenraad: De kerkenraad bestaat uit diverse 

geledingen, dit zijn de diakenen (5 ambtsdragers), jeugdouderlingen (2 ambtsdragers), pastorale 
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ouderlingen (4 ambtsdragers) en ouderling-kerkrentmeesters (2 ambtsdragers), daarnaast zijn lid van 

de kerkenraad de predikant, voorzitter en scriba. De diverse geledingen kunnen, ter ondersteuning, 

ook ambtsdragers benoemen die geen lid zijn van de kerkenraad. De kerkenraad vergadert ongeveer 

10x per jaar. De vergadering wordt aangevangen met een geloofsgesprek. De sfeer en onderlinge 

verhoudingen in de kerkenraad zijn zeer goed. De kerkenraadsvergaderingen worden voorbereid 

door het moderamen dat op dit moment bestaat uit de predikant, voorzitter, scriba, de voorzitter 

van het college van kerkrentmeesters en een diaken. Moderamen en kerkenraad werken met een 

jaaragenda. 

Aantal predikantsplaatsen: De meerjarenbegroting van de gemeente gaat uit van één fulltime 

predikantsplaats. 

Geestelijke ligging: veelkleurige gemeente van meer traditioneel tot progressief. De gemeente 

accepteert doopleden en kinderen aan het avondmaal. Tevens is er een voorgenomen besluit om het 

huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht binnen onze gemeente te kunnen zegenen (dit besluit 

wordt binnenkort bekrachtigd en opgenomen in de plaatselijke regeling). 

Betrokkenheid, onderlinge verhoudingen: We hebben een grote betrokken groep mensen; dit blijkt 

bijv. uit de ongeveer 200 vrijwilligers die we voor diverse activiteiten hebben. Verder hebben we een 

actieve, relatief jonge kerkenraad. 

Indeling in secties/wijken/kringen: In onze gemeente hebben we een netwerk van gemeenteleden, 

de zogenaamde verkenners, (41 personen voor 46 ‘wijken’) die een laagdrempelig aanspreekpunt 

voor de gemeente zijn. Deze verkenners zijn voor het pastorale team van ouderlingen en pastores de 

ogen en oren in hun eigen buurt. Ze hebben een signaleringsfunctie, zijn het eerste aanspreekpunt in 

hun buurt en fungeren waar nodig als doorgeefluik tussen gemeenteleden en het pastoraal team. 

Samenwerking met andere kerkgenootschappen: Op het gebied van Vorming en Toerusting werken 

we samen met de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Rhoon. Ook proberen we 1x 

per jaar een gezamenlijke jeugdactiviteit te plannen. Daarnaast is er de Raad van Kerken 

Albrandswaard, zie verder in dit stuk. 

 

3. Gemeenteleven 

Eredienst: 

Orde van dienst en liturgie: Samen met de voorgaande predikanten zijn een aantal standaard 

liturgieën opgesteld. In het algemeen volgen wij een traditionele orde van dienst en sluiten waar 

mogelijk aan bij het leesrooster. Bij bijzondere diensten, zoals jeugddiensten, de startzondag, etc. 

kan worden afgeweken van de traditionele orde van dienst. In plaats van een overweging door de 

predikant is er dan meer interactie met de gemeente via vraag&antwoord, etc. 

Aandacht voor de kinderen/jeugd: In de dienst spelen de kinderen/jongeren een rol. Elke week is er 

een ‘kind van de zondag’, dat meeloopt vanuit de consistorie, de kinderkaars aansteekt, eventueel 

een gedicht voorleest en een kinderlied uitkiest. Er is wekelijks kindernevendienst en ook 
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tweewekelijks tienernevendienst. Ook de dienst voor de doopherinnering (zo’n vier jaar nadat de 

kinderen gedoopt zijn), de overstapdienst (als ze naar de middelbare school gaan) zijn belangrijke 

momenten voor de kinderen. Net als de eerste keer aan het heilig avondmaal (nadat ze de 

catechisatie hierover hebben gevolgd, en er zijn ook jaarlijks herhalingsbijeenkomsten). 

 

 

*bij een doop krijgen de dopelingen een kaars die speciaal gemaakt wordt. Zo’n vier jaar na de doop van de kinderen is er een 

doopherinneringsdienst. Wanneer ze naar het voortgezet onderwijs gaan is er een overstapdienst. 

Kinderclubs: Er zijn twee actieve jeugdouderlingen en we hebben diverse activiteiten, waar ook 

kinderen die niet aangesloten zijn bij de gemeente aan meedoen: 

➢ Kinderkoor (van 4-12 jaar) 

➢ De Jeugdclub (bovenbouw basisschool) 

➢ Kinderdisco (basisschool) 

➢ Startactiviteit aan het begin van het seizoen en een afsluitende activiteit aan het eind van het 

seizoen 

➢ Kamp (een weekend aan het eind van het seizoen) 

➢ Kinderkerstfeest (basisschool) 

➢ Schoenendoosactie 
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Themadiensten en gezamenlijke diensten : Het kerkelijk jaar start met de startzondag; op deze dag is 

er een feestelijke dienst gevolgd door een inhoudelijke programma voor jong en oud, en een 

gezamenlijke lunch. 

Jaarlijks hebben we diverse themadiensten, zoals voor de jeugd 2x een 12- jeugddienst en 2x een 12+ 

jeugddienst. Daarnaast hebben we jaarlijks een doopviering om te vieren dat kinderen ongeveer 4 

jaar eerder gedoopt zijn. Ook hebben we jaarlijks de overstapdienst waar de kinderen afscheid 

nemen van de kindernevendienst en welkom worden geheten bij de tienernevendienst. 

Daarnaast hebben we 2x per jaar een speciale dienst samen met/voor de bewoners van een 

gezinsvervangend tehuis. Een deel van de bewoners komt wekelijks naar de kerkdienst. 

Ook hebben we 1x per jaar een dienst voor doven en slechthorenden. 

We staan stil bij de overledenen tijdens de gedachtenisdienst en we hebben 1x per jaar een dienst 

van de eenheid samen met de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Rhoon, wisselend in 

één van de kerken. Tijdens de Stille Week hebben we elke avond een vesper/viering. Vijf maal per 

jaar vieren we het Heilig Avondmaal, waarvan 1x tijdens de Stille Week. 

We vieren Bid- en Dankstond, en denken na over een nieuwe invulling van deze vieringen. 

Bijvoorbeeld in combinatie met een gemeenteavond. 

Diensten in bijvoorbeeld verzorgingshuizen, ziekenhuizen: In zorgcentrum de Hooge-Werf wordt elke 

vrijdagavond om 18.30 uur een weeksluiting gehouden, waarin volgens rooster de Protestantse 

Gemeente predikant, een Rooms-Katholieke pastor en de geestelijk verzorger van de Stichting De 

Waarden voorgaan. 
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4. Pastoraat en diaconaat 

Na de vereniging in 2019 is de werkwijze van het pastoraat veranderd. Het pastoraat is verdeeld in 3 

onderdelen: 

1. Pastorale zorg (dominee en ouderlingen) 

2. Groepspastoraat (groothuisbezoek, ouderenmiddagen enz.) 

3. Doelgroepenpastoraat 

 

Hieronder is de taakverdeling weergegeven. In deze afbeelding is nog sprake van een kerkelijk 

werker. In 2020 hebben we echter afscheid genomen van de kerkelijk werker voor ouderen. In 2021 

zal eerst een nieuwe predikant gezocht worden en vervolgens besloten worden of het gewenst en 

mogelijk is een (tijdelijk) kerkelijk werker aan te stellen. 

 

 

Onderling diaconaat en diaconaat buiten kerkgrenzen: De diaconie zet zich in binnen (en buiten) de 

gemeente. Er is zowel aandacht voor ‘hulp dichtbij’ als voor hulp buiten de gemeente en in het 

buitenland. Binnen het dorp wordt samengewerkt met partijen als Vluchtelingenwerk en de lokale 

welzijnsstichting. De diaconie heeft ook jaarlijks een budget om mensen te ondersteunen, 
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bijvoorbeeld met inrichtingskosten na een verhuizing of een fiets voor kinderen die naar de 

middelbare school gaan. 

Zending en hulpverlening: Er is een zendingscommissie actief, zij zijn verbonden aan de diaconie. Zij 

zijn betrokken bij de zendingsdienst. 

 

5. Vorming en toerusting 

Catechese: Er is catechese voor diverse 

leeftijdscategorieën: basiscatechese (groep 

6-8 basisschool), catechisatie voor 12-15 

jaar, Pannenkoekenclub (15+) en 

belijdeniscatechisatie. 

Kinder- en jeugdwerk: Naast de 

verschillende catechisatiegroepen wordt er 

bij de Jeugdclub naast knutselen en 

spelletjes doen ook stilgestaan bij een 

Bijbelverhaal. Kinderkoor De Regenboog zingt leuke, christelijke liederen. Er wordt een 

kinderkerstfeest georganiseerd door de Kindernevendienstcommissie waarbij iedereen uit het dorp 

welkom is. 

We proberen 1x per jaar met Rhoon samen een grotere activiteit, zoals bijv. een concert te regelen 

waarbij iedereen welkom is. 

Verder wordt er 1x per jaar een rondleiding in de kerk georganiseerd voor de kinderen van de 

openbare school die Godsdienstonderwijs krijgen en hopelijk vanaf dit jaar ook voor de kinderen van 

de christelijke basisschool. 

Kringen, Bijbelstudieverenigingen en overige gezamenlijke activiteiten: Er zijn diverse vaste kringen, 

zoals bijeenkomsten over geloofsopvoeding voor ouders met kinderen, een gesprekskring over 

geloof en leven, “Wel koffie… geen geleuter”, sobere maaltijden in de Veertigdagentijd en jaarlijks 

zijn er Bijbelkringen. Voor een indruk van de vaste kringen en wisselende activiteiten, verwijs ik naar 

het boekje van Vorming en Toerusting, waarin alle activiteiten zijn vermeld. 

Kerkopbouw en missionair werk: Zoals in ons visiedocument staat willen we in de gemeente als een 

herberg zijn, waar iedereen zich welkom voelt en kan groeien in geloof. We willen als gemeente een 

verschil in het dorp maken. Dat doen we door mee te doen met diverse projecten in het dorp, zoals 

tijdens de Week tegen de eenzaamheid, de opschoondag, activiteiten zoals samen met de lokale Plus 

Supermarkt en binnen diverse samenwerkingsverbanden. Tevens stellen wij de kerk ter beschikking 

voor de jaarlijkse 4-mei viering; bij de viering zijn ook kerkleden aanwezig. 
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*in samenwerking met de lokale supermarkt zamelen we boodschappenpakketten in, deze gaan naar mensen die het goed 

kunnen gebruiken, het waren vorig jaar 160 stuks 

 

Wat betreft missionair werk op grotere afstand zijn een paar jaar geleden onze voormalige predikant 

samen met zijn echtgenote door onze gemeente uitgezonden naar Nepal. Vorig jaar zijn 2 jongeren 

uit onze gemeente met World Servants naar Zambia geweest om daar te helpen met het bouwen van 

een school en woning voor een leerkracht. 

Oecumene (relatie met andere kerken in de omgeving): Zoals al eerder aangegeven werken we voor 

Vorming en Toerusting samen met de Gereformeerde kerk en Hervormde Gemeente in Rhoon. 

Daarnaast is de Raad van Kerken in Albrandswaard actief, een interkerkelijk platform van de 

Protestantse kerken in Rhoon en Poortugaal, de 

Rooms-Katholieke Willibrordus kerk in Rhoon en de 

Remonstrantse Kerk Rotterdam/Albrandswaard. Zij 

organiseren o.a. 1x per jaar de gezamenlijke dienst, 

een jaarlijkse gebedsdienst en ze verzorgen de huis-

aan-huisfolder met welke diensten er rond Kerst in 

Albrandswaard worden gehouden. 

Kerkblad/nieuwsbrief/intranet: We hebben een 

kerkblad dat gemiddeld 16x per jaar uitkomt. Voor de 

dienst is het ook mogelijk om via de beamer 

informatie te delen met gemeenteleden. Daarnaast 

hebben we een website waar informatie terug te 

vinden is. Bij verschillende activiteiten maken we ook 

gebruik van de lokale kranten, zoals De Schakel, de 

mail (“Bericht van de kerk”), Facebook , verschillende 

WhatsApp groepen en posters/flyers op diverse 

plekken in Albrandswaard. 
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De gemeente viert in januari haar ‘’verjaardag’’: het moment waarop de Hervormde Gemeente en 

Gereformeerde Kerk samengegaan zijn met een verenigingsmaaltijd. 

 

6. Organisatie en beleid 

Beleidsplan: er is een beleidsplan en een jeugdwerkbeleidsplan. De beide stukken zijn te vinden op 

www.pgpoortugaal.nl. 

Taakverdeling predikanten en/of kerkelijke werkers: De meerjarenbegroting van de gemeente gaat 

uit van een predikant en geen kerkelijk werkers. Voorheen heeft de gemeente gewerkt met kerkelijk 

werkers met een specifieke taak zoals ouderenpastoraat. 

Taakverdeling tussen predikant en kerkenraad: De rol van de predikant is voornamelijk geestelijk 

leiderschap ten aanzien van de kerkenraad. De predikant is mede verantwoordelijk voor de 

uitvoering van het beleidsplan en het opstellen en bewaken van de jaarplannen die daaruit volgen. 

Tevens wordt een actieve rol verwacht van de predikant ten aanzien van de jaarplanning van de 

kerkdiensten, de liturgie en orde van dienst. Door een aantal kerkenraadsleden wordt met de 

predikant het jaargesprek gehouden waarin het functioneren van de predikant en de kerkenraad aan 

de orde komt. 

Inhoud en werkwijze kerkbeheer: Er is een college van kerkrentmeesters dat verantwoordelijk is voor 

het dagelijkse beheer van de financiën. De begrotingen en jaarrekeningen worden door de 

kerkenraad beoordeeld, ter inzage gelegd voor de gemeente, en goedgekeurd door de kerkenraad. 

Het college van kerkrentmeesters vormt een solide basis voor een adequaat beheer van de middelen 

van de gemeente. Op korte termijn moet de gemeente beslissen over het kerkgebouw in het 

centrum van Poortugaal (verbouw, nieuwbouw en verkoop van een deel van het gebouw). 

Kort overzicht commissies: Hierbij kan gedacht worden aan de doorlopende commissies zoals de 

kerstnachtdienstcommissie, de kindernevendienstcommissie, Vorming & Toerusting, de 

kerkbladredactie, jeugddienstcommissie , etc. Sommige commissies worden tijdelijk ingesteld, zoals 

een beleidsplancommissie. De gemeente heeft een vrijwilligersbeleid aangevuld met een overzicht 

van alle voorkomende vrijwilligerstaken. 

 

7. Kerkgebouw 

De wekelijkse erediensten vinden plaats in de historische Dorpskerk aan de Groene Kruisweg, dit is 

het oudste gebouw in Poortugaal. De kerk in zijn huidige vorm is gebouwd in de vijftiende eeuw. Het 

is een oud-gothische kruiskerk en wordt omringd door een begraafplaats. De kerk kan daarom ook 

gebruikt (gehuurd) worden voor uitvaarten waarbij de gemeente niet betrokken is. De kerk is in het 

afgelopen jaar verbouwd, zo zijn er betere sanitaire voorzieningen gekomen, een ruimte voor 

kinderen/jongeren en zijn er nieuwe stoelen aangeschaft. Bij het samengaan van de gemeentes zijn 

onderdelen van het liturgisch centrum van kerkgebouw De Haven meeverhuisd naar de Dorpskerk. 
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De Haven is niet meer in gebruik voor erediensten, maar de zalen worden nog veel gebruikt. Mede 

vanwege de centrale ligging in het dorp en vanwege het feit dat er in de Dorpskerk hier minder 

geschikte ruimtes voor zijn. In de voormalige kerkzaal zijn wel koren actief en ook het 

kinderkerstfeest wordt hier gevierd. De zalen worden ook verhuurd voor verjaardagen, doopfeesten, 

etc. 

 

*Elk jaar is De Haven open op Eerste Kerstdag om een herberg te zijn voor iedereen. 

 

8. Pastorie 

De pastorie is een vrijstaande bungalow helemaal gelijkvloers dus zonder bovenverdieping met 

rondom een tuin. 
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➢ De pastorie bevat een woonkamer van 6.50 x 5 meter met uitzicht op de achtertuin. 

➢ Aparte keuken met witte hoekopstelling voorzien van grote koelkast met vriesgedeelte, 

inbouw vaatwasser en gasoven met gasstel en 2 vaste inbouw kasten. 

➢ Studeerkamer van 5 x 4 meter met vaste boekenkast wand. 

➢ Slaapkamer 1 is 5 x 3 meter met 4 inbouwkasten voorzien van wasbak met deur naar de 

achtertuin. 

➢ Slaapkamer 2 is 4 x 2.25 meter met 2 inbouwkasten. 

➢ Slaapkamer 3 is 4 x 2.5 meter met inbouwkast met wasbak. 

➢ Slaapkamer 4 is 4.75 x 2.40 meter met 2 inbouwkasten. 

➢ Hal is 1.5 x 1.5 meter met meterkast. 

➢ Bijkeuken is 2.5 x 2 meter met stookruimte voor de cv ketel. 

➢ Toilet met wasbakje. 

➢ Inpandige garage van 5.6 x 3 meter met wasmachine aansluiting. 

➢ Badkamer  van 3 x 2 meter voorzien van bad en douche ruimte met glazen deur en wasbak. 

➢ De gang loopt in de midden van het huis met links en rechts de slaapkamers. 

➢ Naast de garage is een carport. 

 


