
Wijkgemeente Goede Bron te Alphen aan den Rijn is op zoek naar 

 

een predikant V/M (0.8 fte) 

 

Profielschets wijkgemeente Goede Bron  
 
De wijkgemeente Goede Bron is ontstaan op 1 september 2018 en is voortgekomen uit de wijkgemeente 
de Bron en Goede Herderkerk en maakt onderdeel uit van de Protestantse Gemeente Alphen aan den 
Rijn/Oudshoorn-Ridderveld. Deze Protestantse Gemeente kent daarnaast nog twee wijkgemeenten 
namelijk de Hervormde Sionskerkgemeente en de Oudshoornse Kerk, een gemeente met een vrijzinnig 
karakter. De wijkgemeente is voornemens in de toekomst alle activiteiten in één gebouw te laten 
plaatsvinden.  
 
Impressie van wijkgemeente Goede Bron

 

 
Wij willen een gemeente zijn die op verschillende manieren samenkomt om ons geloof te belijden en te 
vieren, om te zien naar elkaar en naar de naasten om ons heen. We zijn op weg, in vertrouwen op onze 
Heer, om actief vorm te geven aan de toekomst. 

Wij zien een toekomst waarin zichtbaar en voelbaar is dat er spanning ontstaat tussen het bestaande 
handhaven en nieuwe vormen al dan niet in verbinding met andere geloofsgemeenschappen. Wij hebben 
de ambitie als gemeenschap om dit gezamenlijk vorm te geven. We schromen niet om actuele thema’s in 

de maatschappij te benoemen in een viering, ontmoeting vorm te geven op verschillende manieren en 
optimaal gebruik te maken van digitalisering. 

De geloofsbeleving van onze gemeenteleden is veelkleurig, van ‘evangelicaal’ en ‘orthodox’ tot 
‘vrijzinnig’. 
Naast de “gewone” morgendiensten zijn er regelmatig bijzondere diensten zoals ontmoetingsdiensten, 
jeugddiensten, Taizé-vieringen. Elke maand wordt het Heilig Avondmaal gevierd. 

Tijdens de vieringen op zondag morgen zijn ongeveer 100 – 150 kerkgangers aanwezig. Het is standaard 
gebruik om na de dienst koffie te drinken. 

Binnen onze gemeenschap vindt een duidelijke vergrijzing plaats. De zestig – en zeventigjarigen maken 
het grootste deel uit van de actieve gemeenteleden. Daarnaast is er een kleinere groep actieve 
gemeenteleden van middelbare leeftijd en een jongerengroep in de leeftijd van 12 – 20 jaar. Veel leden 
van onze gemeente zijn actief betrokken bij instellingen en acties zoals het Open Venster (opvang 
daklozen), bezoek aan de gevangenis, de voedselbank, geldzorgmaatje en acties als kerstpakketten 
uitdelen en voedsel en kleding inzamelen. 
Steeds meer wordt samenwerking gezocht met andere kerkgemeenschappen. Een duidelijk voorbeeld 
daarvan is het DPA ( Diaconaal Platform Alphen) waarin veel kerken samenwerken. Maar ook voor jeugd- 
en jongerenactiviteiten wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met andere gemeenten. 

 
Gebouwenkeuze 
In 2021 heeft de Algemene kerkenraad op advies van de wijkkerkenraad een besluit genomen om het 
kerkgebouw de Goede Herderkerk te gaan verkopen en alleen het gebouw de Bron te behouden. Een 
deel van de gemeente heeft hier grote moeite mee. Het doet hen verdriet. Er is een bezwaar ingediend 
tegen dit besluit. Het CCBG heeft in juli 2022 uitspraak gedaan en het besluit van de Algemene 
kerkenraad nietig verklaard. De Algemene Kerkenraad heeft besloten niet tegen deze uitspraak in beroep 
te gaan. In het najaar van 2022 zullen de door het CCBG aangegeven punten nader uitgewerkt worden en 
vervolgens zal er een nieuw besluit worden genomen. 
Er zal de komende tijd veel aandacht nodig zijn als het gaat om het verbinden van de gemeente en het 



zoeken naar wegen om in de toekomst samen kerk te zijn. 
De vieringen van de wijkgemeente vinden wisselend plaats in een van beide gebouwen, totdat er een 
definitief besluit is genomen. Standaard zijn de vieringen om 10.00 uur maar voor een aantal bijzondere 
diensten wordt daarvan afgeweken. 
Daarnaast wordt er tweewekelijks ook een dienst gehouden in de serviceflat Driehoorne. 
 
Het pastorale team 
Er is op dit moment een fulltime predikant, die volop aan het werk is met de gebruikelijke taken van een 
voorganger. Daarnaast is er een kerkelijk werker voor het werk onder jongeren en jonge gezinnen voor 
0,3 fte. En er is een kerkelijk werker aangesteld (0,5 fte) met name voor het pastoraat onder de oudere 
gemeenteleden.  
 
De kerkelijke kaart  
De wijkgemeente Goede Bron woont samen onder één dak met de R.K. parochiekern de Heilige Geest. Er 
worden elk jaar een aantal oecumenische vieringen gehouden en daarnaast worden activiteiten in de 
veertigdagentijd gezamenlijk opgezet en uitgevoerd, (vieringen in de Stille week en een Goede Vrijdag 
wake). 
Naast de eerder genoemde wijkgemeenten van Bijzondere Aard zijn er nog enkele denominaties actief in 
Alphen Noord. Met name de Baptisten Noord vallen daarbij op in omvang. Elders in Alphen zijn kerken in 
alle mogelijke denominaties te vinden. In dit verband moet ook de perforatie genoemd worden naar de 
Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in het centrum, die beide een open-confessionele 
modaliteit hebben. Daarnaast kent Alphen twee moskeeën, één van de Turkse en één van de 
Marokkaanse gemeenschap. In 2021 is tegenover het gebouw de Bron een islamitisch centrum Itahad 
geopend. 
 
Missie  
De wijkgemeente Goede Bron is een protestantse geloofsgemeenschap in Alphen aan den Rijn 
Oudshoorn/Ridderveld. Wij, de leden, komen samen in de Bron en (nu nog) de Goede Herderkerk, om kerk 
te zijn, dat wil zeggen ons geloof te beleven, vorm te geven en te laten groeien. Dat doen we door elkaar 
te ontmoeten, samen te vieren, te bidden, te zingen, te lezen en te leren.  
We laten ons daarbij inspireren door een goede en liefdevolle God, door zijn Zoon Jezus, die zijn leven gaf 
en ons voorbeeld is, en door de Geest, die verbindt, steunt en ons kracht geeft. 
In ons handelen willen we getuigen van ons geloof. Zo maken we zichtbaar wat de waarde van onze 
wijkgemeente Goede Bron kan zijn in Oudshoorn/Ridderveld, maar ook breder in Alphen aan den Rijn en 
daarbuiten.  
Puttend uit de Bron willen we omzien naar de mensen om ons heen, gelovig of niet. We willen zorgzaam 
zijn voor anderen, praktische hulp geven en aandacht schenken waar dat nodig is. Op deze wijze willen we 

de boodschap van onze God verspreiden.  
 
Visie 
De visie voor onze wijkgemeente is in 2021 opnieuw geformuleerd in de kernwoorden: Verbinden, 
Spelen, Spellen en Pionieren. De invulling van deze woorden heeft geleid tot een aantal 
beleidsvoornemens voor de komende jaren, die zijn weergegeven in het beleidsplan voor de jaren 2022 – 
2026.  
De gemeente geeft invulling aan alle vier kernwoorden. En heeft de ambitie om deze door te ontwikkelen 
voor de toekomst die voor ons ligt. De verbinding met andere geloofsgemeenschappen op het gebied van 
diaconie en oecumenische activiteiten zijn onderdeel van de kern van de gemeenschap.  
Uitdaging voor de komende jaren is het verder vorm geven van de Verbinding tussen de leden van 
wijkgemeente Goede Bron. De gemeente is op pad om de gezamenlijke weg vorm te geven, een 
verbinding dwars door generaties heen. 
Een andere uitdaging is dat we willen Pionieren, zoeken naar ontmoetingen met mensen uit de buurt, 
scholen, instellingen en buurtcentra vorm willen geven. De diaconie heeft, samen met individuele 
gemeenteleden contacten en incidenteel wordt de verbinding vorm gegeven. Denk aan taarten bakken 
voor instellingen, maaltijdproject, koffieochtend, contact met statushouders of mensen uit Oekraïne. 



In Spelen zien we een uitdaging in het vinden van nieuwe vormen voor vieren, naast dat de bestaande 
vormen met alles wat we daarin waarderen en willen vasthouden. Er worden al wel alternatieve diensten 
georganiseerd, op dit pad willen we verder gaan. Ontmoetings-, scholen-, jeugd-, Taizé diensten, 
kliederkerk zijn daar voorbeelden van. We willen graag dat gemeenteleden betrokken zijn bij de 
voorbereiding en uitvoering van dergelijke diensten.  
Er worden diverse gespreksgroepen, huiskamergesprekken, thema bijeenkomsten e.d. gehouden die 
bijdragen aan het Spellen van de geschriften en de wereld op vele manieren. Veelal zijn gemeenteleden 
hierin leidend in organisatie en uitvoering. Toerusting van deze gemeenteleden is wenselijk. 
 
Samenstelling wijkgemeente, leeftijdsopbouw 
Net zoals in veel andere plaatsen helaas het geval is, heeft ook de wijkgemeente Goede Bron te maken 
met een jaarlijks daling van het aantal ingeschreven leden. Zo waren er in 2012 nog circa 3.000 leden, in 
2014 was dat aantal teruggelopen tot circa 2.600 leden en mei 2022 zijn er nog ongeveer 1700 leden 
ingeschreven, verdeeld over ruim 1100 pastorale eenheden. 
 

Medio mei 2022 is de samenstelling van de gemeenteleden naar leeftijd als volgt: 

 

    van t/m  
Geen 
doop/belijdend lid. 

Dooplid Belijdend Totaal 

0 - 19 jaar 9 80 0 89 

20 - 39 jaar 4 141 10 155 

40 - 59 jaar 28 172 109 309 

60 - 79 jaar 77 217 567 861 

80 - 105 jaar  11 36 240 285 

 
De groep van geen doop/belijdend lid wordt voor het grootste deel gevormd door mee geregistreerde 
partners, een deel hiervan is zelf RK gedoopt en is soms ook nog lid van een parochie. 
In percentages betekent dit dat 68% van de leden ouder is dan 60 jaar. 
 
 
Impressie van de wijk  
Het zuidelijk deel van de wijk Oudshoorn/Ridderveld van de gemeente Alphen aan den Rijn is eind jaren 
zestig gebouwd. Velen kwamen toen en in latere jaren uit de wijde omgeving naar Alphen, omdat het hier 
relatief makkelijk was om een huis te krijgen voor een betrekkelijk lage prijs. Veel van deze woningen, 
vooral flats, worden nu door sociaal zwakkeren bewoond. In dit zuidelijk deel van de wijk staat ook de 
ouderenserviceflat ‘Driehoorne’. Naast de flats werden indertijd grote aantallen eengezinswoningen 
gebouwd, daaronder ook vele ‘modale’ huizen. In het oude centrum van de wijk is het winkelcentrum de 
Ridderhof gesitueerd met daarnaast het indertijd bewust multifunctioneel gebouwde kerkelijk 
zalencentrum de ‘Bron’.  
Het noordelijke deel van de wijk heeft een ander aanzicht, alleen al omdat de bouwperiode een andere is: 
de jaren tachtig. Het aandeel eengezinswoningen is daar hoog. 
De wijk zelf heeft een beperkt aantal voorzieningen. Naast het al genoemde winkelcentrum is er nog de 

Herenhof, kleiner in omvang, maar moderner van opzet. De eerste basisbehoeften zijn aanwezig. Voor 
het overige is men op het centrum van Alphen aangewezen. In de wijk zelf staan twee christelijke 
basisscholen, maar ook basisscholen met een openbare en rooms-katholieke signatuur, alsmede een vrije 
school. Middelbaar onderwijs bevindt zich deels in, deels buiten de wijk. Sportvoorzieningen grenzen aan 
de wijk. Industrie of andere grootschalige werkgelegenheid is in de wijk niet aanwezig, in de nabije 

omgeving nauwelijks. 

Profiel van de predikant 
Wij zoeken een predikant die met ons meegaat op de ingeslagen weg. Die het een uitdaging vindt om 
samen met de kerkenraad, de collega’s en de gemeente stabiliteit te bieden in de activiteiten die we 



willen behouden en actief bijdraagt in de minder traditionele vormen van kerk-zijn. Van de predikant 
wordt verwacht dat hij of zij leiding geeft in dit proces, samen met de kerkenraad. De predikant is een 
aanspreekpunt voor ‘doorgewinterde’ kerkgangers en mensen die zoekende zijn in het leven en in het 
geloof. Daarnaast wordt de predikant enthousiast van de verscheidenheid aan activiteiten die 
georganiseerd worden, ook met andere geloofsgemeenschappen en andere organisaties die actief zijn in 
de wijk. We verwachten dat de predikant het vanzelfsprekend vindt om om te zien naar elkaar en zichzelf 
daarin een belangrijke taak toedicht.  
 

Wij zoeken een predikant v/m die: 
• Onze missie onderschrijft en in vertrouwen op onze Heer zijn weg zoekt 
• Open staat voor ‘doorgewinterde’ kerkgangers en mensen die zoekende zijn: een mensen -mens 
• Een vertaling van het geloof maakt in de vieringen en daarbuiten in een taal die verbindend is 

met de verschillende leeftijdsgroepen 
• Leiding geeft aan het proces van zoeken naar vernieuwende vormen van gemeente zijn in allerlei 

facetten 
• Samenwerken met collega’s, werkgroepen binnen en buiten de eigen gemeente vanzelfsprekend 

vindt (in team Goede Bron, met parochie Heilige Thomas, met voorgangers in Alphen, maar ook 
instellingen, scholen e.d.) 

• Ervaring heeft met digitale middelen in de verkondiging van het geloof (inzet filmpjes in de dienst, 
actief gebruik van de kerkapp, etc.) 

• (Kerk)Muziek belangrijk vindt als verrijking van de eredienst en daarin de gemeente meeneemt 
• Communicatief vaardig is in woord en geschrift en een periodieke bijdrage levert aan de 

communicatieve uitingen die we inzetten zoals website, kerk app, kerkblad en Kleurrijk 
• Beschikt over organisatorische vaardigheden om mensen te verbinden en in hun eigen kracht te 

zetten 
• In staat is om prioriteiten te stellen in het werk en een gezonde manier heeft gevonden in de 

balans werk en privé. 
 
Wat bieden wij de nieuwe predikant: 
• Een initiatiefrijke gemeente met lef om nieuwe wegen te bewandelen en verbindingen aan te 

gaan ook met niet kerkelijke organisaties 
• Een gevarieerd team van collega’s binnen de Goede Bron (predikant 1 fte, kerkelijk medewerker 

0.3fte voor jeugd, kerkelijk werker voor pastoraat 0.5fte)  
• Een gemeente waarin diverse muziekgenres aan bod komen 
• Kansen om uzelf te ontwikkelen op het gebied van Verbinden, Spelen, Spellen en Pionieren 
• Een woon- en werkplaats in een middelgrote gemeente met vele voorzieningen op het gebied van 

onderwijs en cultuur 
• Een eengezinswoning met tuin in de wijk 


