Verleden en heden van de gemeente (situatie november 2016)
Vooraf
Bij het opstellen van ons eerste beleidsplan in 2004 hebben we geprobeerd in kaart te brengen wie we zijn
als gemeente. Bij al onze beleidsvoornemens willen we ons laten leiden door de volgende vragen:
Wie zijn wij?
De Gereformeerde Kerk van Loosdrecht heeft de kenmerken van een ‘dorpskerk’. Een
gemeenschap van +/- 425 leden, met een vaste enthousiaste kern die er waarde aan hecht om in
deze tijd het christelijk geloof te beleven, te oefenen en uit te dragen.
Waar staan we voor?
We willen op eigentijdse wijze een open geloofsgemeenschap vormen met respect voor
verschillende geloofsvisies, geïnspireerd door de bijbel als het grote verhaal van God met de
mensen. Wat we willen bereiken is het versterken en verdiepen van onze band met God, met elkaar
en met de wereld om ons heen.
Wat hebben we te bieden?
We vormen een open pluriforme geloofsgemeenschap. Mensen hebben respect voor de geloofsvisie
van de ander. Op zondagmorgen ontmoeten we elkaar in de wekelijkse eredienst, een
ontmoetingsplaats voor bezinning en bemoediging.
We bieden ruimte voor doordeweekse ontmoetingen in kleinere verbanden. Dat doen we met
catechese, huisbezoeken en bijeenkomsten van diverse werkgroepen. Momenten waarop
gemeenteleden omzien naar elkaar en elkaar bemoedigen en inspireren bij de zoektocht naar een
invulling van persoonlijk geloof. We staan open voor ideeën en hebben respect voor anders
denkenden.
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De historie.

De gemeente bestaat sinds 1888. Bij de oprichting waren er 41 leden, 20 mannen en 21 vrouwen. De
doleantie van 1886 had tot gevolg dat ook in Nieuw Loosdrecht mensen grote moeite hadden zich langer
aan het gezag en de koers van de landelijke Hervormde Kerk te onderwerpen. De aanvankelijk kleine groep
scheidde zich af en vormde een eigen kerkelijke gemeente: De Gereformeerde gemeente van Nieuw
Loosdrecht. In 1892 trad de kerk toe tot de landelijke kerk en kreeg de naam Gereformeerde Kerk te Nieuw
Loosdrecht.
In 1888 werd een klein kerkje gebouwd op de huidige plaats. In 1926 werd het bestaande gebouwtje
aanzienlijk uitgebreid en in 1936 volgde een nieuwe verbouwing waarbij het aantal zitplaatsen werd vergroot
tot 350. In 1978 werd de kerk opnieuw vergroot met 70 zitplaatsen tot zijn huidige vorm. Het interieur heeft
later nog weer verschillende veranderingen ondergaan, waarbij o.a. de banken werden vervangen door
stoelen en het aantal zitplaatsen weer is teruggebracht.

2)

Het ledental

Het aantal leden van de kerk is in de eerste eeuw van haar bestaan geleidelijk gegroeid, natuurlijk
samenhangend met de groei van het inwonertal van het dorp. Het grootste aantal leden, ongeveer 800, werd
bereikt omstreeks 1980. Daarna ontstond er, zoals vrijwel overal in ons land een gestage daling van het
ledental. In Loosdrecht werd die daling nog versterkt door geringe werkgelegenheid in de burgerlijke
gemeente en weinig en dure woningbouw. De daling heeft zich in de afgelopen veertig jaar verder
voortgezet en momenteel bedraagt het ledental nog 360. (november 2016)

3)

Beschrijving van de gemeente

De gemeente laat zich het beste typeren als een gemeente waarin het vieren van de zondagse eredienst
centraal staat. De Gereformeerde Kerk van Loosdrecht wil een gemeenschap zijn waarin Gods
aanwezigheid wordt gevierd in de verkondiging, in liederen en gebeden en in de tekenen van doop en
avondmaal. Een gemeenschap waarin de mensen zich geborgen kunnen weten in de ruimte die God aan
mensen schenkt ook al is de persoonlijke geloofsbeleving niet altijd gelijk. Binnen de kerk is ook ruimte voor
mensen met andere opvattingen, levenswijzen en manieren van beleving van hun geloof. De Heer van de

Kerk en de Wereld die wij mogen belijden, kan op verschillende wijze gediend worden. Zo staat de
gemeente ook open voor samenwerking met christenen uit andere kerken.
De Gereformeerde Kerk van Loosdrecht wil ook een zorgzame gemeenschap zijn van mensen die omzien
naar elkaar en naar mensen die onrecht en armoede ervaren. Daarnaast wordt in catechese en toerusting
getracht de kennis te verdiepen en ervaringen uit te wisselen.
Vieren, dienen en leren, ze horen bij elkaar.

4)

Samenstelling van de gemeente

Per november 2016 bestaat de gemeente uit 360 leden. 214 belijdende leden en 146 doopleden.
De gemeente is ingedeeld in vijf wijken.
Wijk 5 omvat het ouderenpastoraat. Per wijk is een wisselend aantal contactpersonen actief.

5)

Samenstelling van de kerkenraad.

De kerkenraad bestaat uit 11 leden.
1 predikant
2 wijkouderlingen
2 ouderlingen met speciale opdracht:
1 ouderling-kerkrentmeester
(voorzitter kerkenraad en scriba)

6)

1 ouderling ouderenpastoraat
4 diakenen

Het visitekaartje van de gemeente
a)

De leden van de gemeente geloven dat God de Eerste en de Laatste is; bij Hem is alles begonnen
en daar komt alles ook terecht. Deze God heeft de mensheid na de schepping niet losgelaten en
bemoeit zich nog steeds met haar; al zijn de sporen daarvan soms moeilijk te herkennen. Die moeite
in de herkenning heeft ook een plek in het geloof van de gemeenteleden. De belangrijkste vorm
waarin de sporen van God naar voren zijn gekomen is de manier waarop Jezus van Nazareth in de
wereld is gekomen. Naast de plaats die Jezus Christus van oudsher in de kerk inneemt als
Middelaar en Verzoener met God, is de navolging van Hem in het dagelijks leven van wezenlijke
betekenis.
b) De communicatie van het geloofsgoed en de geloofswaarden naar buiten, en ook de
geloofsoverdracht naar de jeugd is en blijft een buitengewoon moeilijke opgave. Veel
gemeenteleden ervaren dit als een gemis en pijn in het hart. De vraag die overeind blijft is min of
meer deze: “Hoe moet het dan wel?”
c) Een talent van de gemeente is het open hart voor en naar elkaar en de mensen buiten de
gemeente. Er is concrete bemoeienis met mensen die veel minder bedeeld zijn in binnen- en
buitenland; zowel financieel als in tijd en aandacht. Ook leven veel gemeenteleden intens met
elkaars wel en wee mee zowel door de week als op zondag.
d) Een belangrijk deel van het christelijk geloof vindt ondersteuning, uitdaging en inspiratie in de
wekelijkse viering van de kerkdienst. De ontmoeting van elkaar ook tijdens de koffie na de kerkdienst
wordt door tientallen mensen als zeer waardevol ervaren. Ook doordeweeks wordt in verschillende
commissies op allerlei terreinen gewerkt . Een groot aantal vrijwilligers draagt dit werk, maar door de
vergrijzing en door afnemende mate van betrokkenheid van jonge leden, wordt het wel moeilijker alle
taken te vervullen.

Het visitekaartje:
De gemeente staat en gaat voor eigentijdse manier van geloven in God, die zich geopenbaard heeft in
Jezus en zijn weg. De individuele leden herkennen zich hierin en identificeren zich hier in meerdere of
mindere mate mee.

Kort en krachtig: De Gereformeerde Kerk van Loosdrecht is…

“Een kleine dorpskerk met een levend en eigentijds geloof in God …
betrokken bij elkaar, de mensen om ons heen en de wereld”

