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Organisatie PGU 
 

Organisatie algemeen 
 
De Gereformeerde Kerk van Uithoorn en de Hervormde Gemeente Uithoorn kwamen in 1997 tot een 
federatie; in 2006 volgde een fusie tot Protestantse Gemeente te Uithoorn (PGU). De PGU telde op 1 
januari 2015 1692 leden, waarvan 691 belijdend lid, 678 dooplid en  323 overige leden. Er zijn twee 
predikanten (1,0 fte en 0,75 fte) en één kerkelijk werker (0,4 fte) en een koster (0,52778 fte) 
verbonden aan de PGU. In de twee kerken, De Schutse en de Thamerkerk, komen op een zondag 
gemiddeld respectievelijk 110 en 40 bezoekers. Een grote groep gemeenteleden (ongeveer 400)  
werkt als vrijwilliger mee in de kerkelijke gemeente. Vanuit de PGU werkt een emeritus-predikant op 
vrijwillige basis als pastor in het verzorgingscentrum Het Hoge Heem.  
Binnen de PGU is het de kerkenraad die het beleid bepaalt, coördineert en besluiten neemt, met het 
moderamen als dagelijks bestuur. Aan de kerkenraad nemen deel de ambtsdragers: predikanten, 
ouderlingen en diakenen. In het moderamen hebben zitting de voorzitter van de kerkenraad, de 
scriba, predikanten, jeugdouderling, twee pastorale ouderlingen, voorzitter en penningmeester van 
het College van Kerkrentmeesters, voorzitter en penningmeester van het College van Diakenen. De 
kerkenraad komt zes keer per jaar bij elkaar, het moderamen vergadert maandelijks. De kerkenraad 
kent naast het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters, een aantal commissies. 
Dit zijn: de Jeugdraad, de Commissie Eredienst, de Commissie Vorming en Toerusting, de redactie 
van het kerkblad Op Weg en van de website en het Beamteam. Vertegenwoordigers van deze 
groeperingen brengen jaarlijks of tweejaarlijks verslag uit aan het moderamen. Ook de predikant(en) 
en kerkelijk werker leveren jaarlijks een jaarverslag in dat onderwerp van bespreking is in de 
kerkenraad. 
 

Eredienst 
 
Op de meeste zondagochtenden is er om 10.00 uur een viering in beide kerkgebouwen, geleid door 
de eigen predikanten of door gastpredikanten. Op bijzondere zondagen komt de hele gemeente 
bijeen in De Schutse, het kerkgebouw met de grootste capaciteit. In de rustige zomermaanden is 
vaak één gebouw open. In beide kerken gebruiken we het Nieuwe Liedboek uit 2013. In De Schutse 
zijn er twee schermen waarop liederen en Bijbelteksten, en soms afbeeldingen, worden 
geprojecteerd. De Maaltijd van de Heer wordt om de maand afwisselend in beide kerken gevierd. Bij 
die vieringen zijn kinderen van harte welkom. Bij de zondagse diensten in De Schutse krijgen 
kinderen ruim aandacht via een kinderverhaal en kinderlied. Er is elke week kindernevendienst voor 
alle groepen van het basisonderwijs en er is ongeveer om de week jeugdkapel voor de jongeren van 
het voortgezet onderwijs. Soms wordt op zondagmorgen een bijzondere dienst gehouden, zoals 
jongeren- of gezinsdiensten of een zangdienst, waarbij ruimte is voor nieuwe vormen. In 2015 zijn er 
voor het eerst twee Taizévieringen op de zondagochtend gepland. Verder is er voor het eerst een 
viering in de traditie van Iona gehouden. Aan de commissie Eredienst nemen deel de predikanten, de 
organisten, een vertegenwoordiger van de kindernevendienst, een ouderling, een diaken en twee 
gemeenteleden. De commissie houdt zich bezig met zaken rondom de eredienst, alles wat de 
kerkzaal betreft en met de voorbereiding van bijzondere diensten, de kerstdiensten en de 
paascyclus. Deze diensten worden zowel in de commissie als in het moderamen geëvalueerd. 

 
Jeugd 
 
Vanuit de jeugdleiding hebben we onze gezamenlijke diepste drijfveer, waarom we jeugdwerk doen, 
geformuleerd. Vandaar uit zijn vier uitgangspunten benoemd, met daar aan vast beloften naar onze 
jeugd toe. Dit is de basis van ons beleid voor onze jeugd. 



 

 
 
Het jeugdwerk is gericht op de eigen jeugd maar natuurlijk kunnen alle kinderen en jongeren eraan 
meedoen. In de nabije toekomst willen we samen kijken hoe we meer de stap naar buiten kunnen 
maken als jeugdwerk. De kerkelijk werker ondersteunt het jeugdwerk en er zijn vele enthousiaste 
vrijwilligers bij betrokken. In 2015 ontstaat een vacature voor kerkelijk werker voor jeugdwerk. De 
jeugdraad komt drie keer per jaar bij elkaar. Er zijn op dit moment een jeugdouderling en een diaken 
met aandachtsgebied jeugd. Een van beide predikanten heeft het jeugdwerk in zijn takenpakket. De 
vrijwilligers binnen het jeugdwerk kunnen jaarlijks een korte cursus volgen over jeugdwerk in een 
kerkelijke gemeente. Deze cursus wordt gegeven door JOP. 
  
Vormen van jeugdwerk 

 Oppasdienst 0-4 jaar 

 Kindernevendienst 4-12 jaar 

 Kinderkerkkamp 4-12 jaar 

 Basiscatechese 10-12 jaar 

 Jeugdkapel 12-16 jaar 

 Provider 12 -17 jaar 

 The four corners of life (CoL) 12-17 jaar 

 Joppers 17/18+ jaar 

 Life&Faith 25-40 jaar 

 Koffiesoos (deels jeugd) 

 
 
 



Pastoraat 
 
De PGU is georganiseerd in twee clusters: Noord en Zuid waarbij grofweg de busbaan de scheidslijn 
vormt. De clusters zijn opgedeeld in wijken (officieel secties) met wijkteams met contactpersonen, 
pastoraal werker of ouderling, predikant (en diaken). De contactpersonen, soms de ouderling en 
pastoraal medewerker, bezorgen verjaardagskaarten, kerst- en paasgroeten, kerst- en andere 
attenties en de actie Kerkbalans. Zij onderhouden het contact met de leden van de PGU en zijn de 
‘ogen en oren’ van de PGU. Ouderlingen en pastorale medewerkers komen enkele keren per jaar bij 
elkaar met de predikanten in het clusterberaad. In veel secties/wijken zijn voldoende 
contactpersonen. Er vallen regelmatig contactpersonen uit in verband met hun leeftijd. Tot nog toe 
kan dat worden opgevangen door de overige contactpersonen. Daar waar contactpersonen zijn, 
functioneren zij goed. In één wijk (12) zijn geen contactpersonen en doen de ouderling en pastorale 
werker ook het werk van contactpersonen, soms samen met vrijwillige bezorgers. Ouderlingen en 
pastorale medewerkers zijn beschikbaar voor pastorale gesprekken. Bij crisissituaties kan een beroep 
worden gedaan op een predikant. De predikanten voeren veelal pastorale gesprekken op verzoek en 
in verband met ziekte en overlijden. De wijkteams organiseren de jaarlijkse wijkbijeenkomsten. 
Gezien de opkomst (en de uitkomst) voorziet de wijkbijeenkomst in een behoefte. Afhankelijk van 
het thema lenen deze bijeenkomsten zich ook voor het geloofsgesprek. 
 
Een van de wijken is Het Hoge Heem met de lage Hemen. Hiervoor is een eigen team met een 
predikant (vrijwilliger), diaken en vrijwilligers. Zij zijn speciaal gericht op de protestantse bewoners. 
Daarnaast is er aan de Hemen een geestelijk verzorger verbonden voor alle bewoners. Allen zijn 
betrokken, samen met rooms-katholieke vertegenwoordigers, bij wekelijkse kerkdiensten aldaar.   
Vanuit de opdracht om naar elkaar om te zien worden sinds een aantal jaren in de Schutse ongeveer  
eens per maand ontmoetingsmaaltijden gehouden. Daaraan nemen zo’n veertig  voornamelijk wat 
oudere gemeenteleden aan deel. Het organiserend team kan de organisatie van de maaltijden niet 
voortzetten. Gezocht wordt naar een mogelijkheid dat er op een of andere manier 
ontmoetingsmaaltijden blijven, eventueel in samenwerking met anderen. 
 

Huiskringen   
Naar aanleiding van het bezinnende kerkenraadsweekend van 2012 is het plan opgevat om het 
opzetten van huiskringen te stimuleren. Deze geven een goede mogelijkheid tot een geloofsgesprek 
of tot andere gezamenlijke bezinning of activiteit. Zij bevorderen de betrokkenheid op elkaar en 
daarmee, als het goed is, ook tot de gemeente. In 2013/4 is een commissie huiskringen ingesteld om 
dit verder vorm te geven, althans te stimuleren. Er is al enkele jaren een aantal vaste kringen voor 
jongeren en (jong)volwassenen, zoals Wiebelief en Life&faith. Op grond van dit stimuleringsbeleid 
zijn er inmiddels in twee wijken nieuwe huiskringen ontstaan en zijn er contacten met 
gemeenteleden die interesse hebben om een nieuwe kring op te zetten. Iedere kring bepaalt zijn 
eigen thematiek, vorm en eventuele literatuur. 
 

Diaconaat 
 
Het diaconaat en de zending van de Protestantse Gemeente te Uithoorn zijn toevertrouwd aan de 
diakenen. Het gaat hierbij om de (financiële) ondersteuning van personen in de knel, of rechtstreeks 
of via projecten en instanties, zowel dichtbij als ver weg. Onze diaconie is één van de 1600 
diaconieën van de Protestantse Kerk Nederland die dit werk onder de naam ‘Kerk in Actie’ 
coördineert en ondersteunt. De diaconie kent onder meer twee werkgroepen: binnenlands diaconaat 
(waaronder ouderenwerk) en de werkgroep Kerk in Actie/ZWO (zending, werelddiaconaat en 
ontwikkelingssamenwerking). Een belangrijk deel van het werk is informatie geven over projecten die 
we steunen en fondsenwerving voor die projecten. Daarnaast is er een diaken die zich richt op de 
jeugd. 



De diaconie brengt jaarlijks een jaarverslag uit van haar activiteiten. Dit jaarverslag wordt besproken 
in de kerkenraad (/moderamen) en is beschikbaar voor alle gemeenteleden. De diaconie heeft haar 
beleid, visie en visioen en werkzaamheden beschreven op de website, zie o.a. onder ‘Diaconie’, ‘Mijn 
bijdrage’ en ‘ANBI’. Het werk van de diaconie krijgt regelmatig aandacht in de vieringen op zondag.  
 

Kerkelijke financiën  
 
Het College van Kerkrentmeesters houdt zich bezig met alle ‘stoffelijke’ zaken. Hieronder vallen het 
beheer en onderhoud van De Schutse, een kosterswoning en de twee pastorieën.  De Thamerkerk is 
weliswaar eigendom van de PGU maar in beheer bij de Stichting BHEU. Dit betekent dat de PGU geen 
kosten heeft voor het onderhoud van het gebouw (wel voor orgel, verzekeringen, etc.)  maar wel 
huur betaalt voor het gebruik. Daarnaast zorgt het college door middel van de actie Kerkbalans voor 
de jaarlijkse vrijwillige bijdragen vanuit de leden en heeft het daarmee ook het beheer over de 
financiën. 
 
Het aantal leden van de PGU daalt gestadig. 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 

      
Belijdende leden 839 786 752 722 691 

Doopleden 813 731 703 683 678 

      
Blijkgevers  8 9 62 60 

Gastleden  0 1 2 3 

Ongedoopt kind  244 217 148 140 

Meegeregistreerd  167 152 124 120 

 467 419 375 336 323 

      
totalen 2119 1936 1830 1738 1692 

 
 
Parallel hieraan lopen ook de bijdragen levend geld terug. Hieronder wordt verstaan de vrijwillige 
bijdrage (actie Kerkbalans), de kerkelijke collecten en de bijdrage solidariteitskas. 
 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 

      
Bijdragen levend geld 224.859 225.837 211.062 207.307 195.209 

Totaal baten 260.900 277.439 253.719 241.674 226.303 

 
 



 

 

In bovenstaande grafiek staat in blauw het aantal leden per leeftijdsgroep van vijf jaar vermeld. In 
rood staat daarnaast de vrijwillige bijdrage vanuit diezelfde leeftijdsgroep in euro’s (x100). Hieruit 
blijkt dat 25% van de vrijwillige bijdrage door de leden van 80 jaar en ouder wordt geschonken en 
ruim 50% door de leden van 70 jaar of ouder.  

Andere activiteiten 
 
Vorming & toerusting 
In het voorwoord van het programmaboekje 2014-2015 is treffend beschreven wat het beleid van de 
commissie Vorming & Toerusting is: de kerk is niet een losstaand instituut in onze maatschappij, 
maar maakt hiervan deel uit. Met alle vragen, twijfels, nieuwsgierigheid en belangstelling voor de 
wereld om ons heen. Onderwerpen rond het geloof komen aan bod, maar net zo goed thema’s die 
op het eerste gezicht niet direct met het geloof te maken lijken te hebben, maar daar wel degelijk 
mee samen hangen. We organiseren bijeenkomsten voor ‘wie verder wil kijken dan de waan van de 
dag. Voor wie met anderen in gesprek wil over wat er werkelijk toe doet in het leven. Voor wie 
samen stil wil staan bij wat ons beweegt’. We willen bijeenkomsten aanbieden, die kunnen helpen 
om onze kennis te vergroten, ons geloof te verdiepen en die helpen ons te bezinnen op ons geloof, 
op leven vanuit het geloof. We zien deze bijeenkomsten op doordeweekse avonden (en soms 
ochtenden) als aanvulling op de zondagse eredienst, bestemd voor iedereen: protestanten, rooms-
katholieken en alle andere geïnteresseerden, kerkelijk meelevend of randkerkelijk.  
 
Sinds het seizoen 2014-2015 geven we een gezamenlijk programmaboekje uit met de 
Emmausparochie en de Raad van Kerken en dat zal in het seizoen 2015-2016 weer het geval zijn. De 
commissie streeft ernaar een programma aan te bieden in verschillende categorieën: geloof en Bijbel 
(leerhuis; grote theologen); geloof en praktijk; geloof en cultuur; spoorzoeken in de bonte wereld van 
geloven; onderwerpen voor jongeren, jongvolwassenen en gezinnen. Deze categorieën zijn niet meer 
zo duidelijk zichtbaar in het nieuwe boekje, maar vormen nog wel de leidraad bij het samenstellen 
van het programma. We streven ernaar één bijeenkomst per week aan te bieden, in de periode 
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tussen eind september tot en met half april. De eigen voorgangers nemen een deel van de 
bijeenkomsten voor hun rekening, daarnaast zijn er gastsprekers. 
 
Kerkcafé 
De PGU wil kerk zijn in de samenleving. Zij is via de diaconie dienend bezig maar wil ook op andere 
manieren present zijn in de Uithoornse en Kwakelse gemeenschap. Sinds februari 2013 biedt het 
KerkCafé Uithoorn een podium om te debatteren over vragen op het snijvlak van religie en 
samenleving. Het gaat om vragen over gezondheid, politiek, economie, milieu, sport, kunst en 
overige maatschappelijke thema’s. In het kerkcafé komen deskundigen ons op een laagdrempelige 
manier in een gezellige omgeving informeren en wordt het debat gestimuleerd. Het Kerkcafé 
Uithoorn blijkt een succes en kan op gemiddeld 75 bezoekers (van binnen en buiten de PGU) 
rekenen. Met het kerkcafé bereikt de PGU duidelijk ook mensen buiten de kerk. 
 
Preek van de leek 
Een ander initiatief om als PGU kerk te zijn in de Uithoornse en Kwakelse samenleving is de in 
februari 2015 gestarte preek van de leek. Een bekend plaatsgenoot vertelt over wat hem of haar 
bezighoudt in het leven en verbindt dat met een Bijbelverhaal. Een en ander is verweven met 
muziek, gebeden en collecte, zoals in een gewone viering. De leek geeft vanuit eigen bevlogenheid 
vorm aan preek en liturgie. In de maanden februari tot en met april vonden drie preken plaats. De 
leken waren achtereenvolgens een Uithoornse bioloog en natuurfotograaf, de plaatsvervangend 
directeur van de Praktijkschool in Uithoorn en de oud-voorzitster van de Uithoornse Roei- en 
kanovereniging Michiel de Ruiter. De preken waren zeer divers qua invulling en liturgie. De opkomst 
liep uiteen van 150 tot 50 belangstellenden. Ongeveer een kwart van aanwezigen was kerkelijk 
betrokken, driekwart kwam van buiten. Dankzij sponsoring door bedrijven en particulieren konden 
de kosten laag gehouden worden. Voor de zomer wordt een en ander geëvalueerd en besloten over 
een eventueel vervolg. 
 

Oecumene 
 
De PGU werkt in de Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel samen met de rooms-katholieke Emmaüs 
Parochie en Parochie St. Jan de Doper (De Kwakel). De secretaris en penningmeester in het dagelijks 
bestuur van de Raad zijn van protestantse huize. In de Raad nemen zitting vanuit de PGU een 
predikant en de voorzitter van de kerkenraad. De Raad organiseert een aantal thema-avonden per 
jaar. Daarnaast kent de Raad een aantal werkgroepen voor bijvoorbeeld kerstattenties aan bewoners 
van het Hoge Heem, sobere maaltijden in de veertigdagentijd, bijeenkomst ter voorbereiding op 
Pinksteren, oecumenische reizen, kerk en ramp. Ieder jaar start er in december een oecumenische 
rouwgroep die zes keer bij elkaar komt. De leiding ligt in handen van een van de predikanten en een 
lid van het rooms-katholieke pastoresteam. De deelnemers zijn afkomstig uit de drie deelnemende 
kerken. Sinds een paar jaar is er een gezamenlijke zangavond met de Evangelische Christen 
Gemeenschap en er is begin 2015 contact geweest met het bestuur van de Uithoornse Al Irchaad 
moskee. 
 

PR 
 
De website is in 2014 geheel vernieuwd. Op de site is een veelheid aan informatie te vinden over de 
werkvelden binnen de PGU en hun activiteiten. De preken van de eigen voorgangers staan op de 
website en per e-mail wordt doorgegeven aan degenen die zich daarvoor aangemeld hebben, dat 
een nieuwe preek op de website staat. Het kerkblad Op Weg verschijnt elf keer per jaar, digitaal en 
op papier. De redactie verzorgt de inhoud, daarnaast is een groep vrijwilligers actief met kopiëren, 
vouwen en verspreiden van het kerkblad. Het blad kan ook per e-mail verzonden worden. 



Bijna elke zondag krijgen bezoekers bij de vieringen een zondagsbrief uitgedeeld met informatie over 
de viering, wie er de volgende zondag voorgaan, mededelingen over activiteiten en 
overlijdensberichten. De zondagsbrief wordt ook per e-mail verstuurd en staat op de website. 
Predikanten en vrijwilligers hebben de beschikking over een kerk-e-mail. Een groep gemeenteleden 
(die zich daarvoor heeft aangemeld) krijgt per e-mail informatie toegestuurd (aankondiging van 
activiteiten, kerkblad, preken). 
 
Van activiteiten van V&T en bijzondere diensten worden soms persberichten verstuurd naar de 

lokale media. Daarbij kijken we steeds of een bericht voldoende nieuwswaarde heeft voor niet-

kerkleden. Het KerkCafé Uithoorn stuurt altijd een persbericht vooraf en vaak ook achteraf.  

Het KerkCafé Uithoorn geeft eigen posters en folders uit en heeft een eigen website. Ook Preek van 
de Leek heeft eigen posters en folders. 
 
 


