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Profielschets Wijkgemeente 
Ontmoetingskerk Gouda
De wijkgemeente
De wijkgemeente de Ontmoetingskerk in Gouda is een pluriforme- en oecumenische Protestantse 
wijkgemeente binnen het geheel van de PKN Gouda. Concreet betekent dit dat de gemeente plaats 
biedt aan een verscheidenheid aan gedachten, geloofsbelevingen en de samenwerking met andere 
geloofsgemeenschappen als waardevol ervaart. 

Het kerkgebouw staat in de stadswijk Gouda Oost, een woonwijk die in transitie is vanuit de jaren ‘50 
naar een vernieuwde wijk. De straatnamen in de wijk verwijzen grotendeels naar ‘helden’ uit de 
Tweede Wereldoorlog en daarom wordt de wijk ook wel als de ‘verzetsbuurt’ aangeduid. Ons 
kerkgebouw ligt aan het Anne Frankplein, een park waarin veel wijkbewoners samenkomen. Onze 
voordeur staat daardoor in verbinding met de stadswijk, die wij steeds meer betrekken bij onze kerk-
in-de-wijk activiteiten zoals bijvoorbeeld het Lichtuur en de stekjesmarkt. De naam van onze kerk 
willen we graag uitdragen door ontmoetingen en actieve bijdragen in de wijk. Onder andere de 
moskee en het buurtcentum (Nelson Mandelacentrum) zijn daarin voor ons belangrijke 
ontmoetingspartners.

PKN Gouda kent negen diverse wijkgemeente. Gemeenteleden maken een keuze bij welke 
wijkgemeente zij zich aansluiten. Hierdoor wonen onze gemeenteleden niet enkel in onze wijk, maar 
verspreid door heel Gouda.

Onze wijkgemeente omvat circa 1.300 leden waarvan er zo’n 400 actief betrokken zijn via alle 
netwerken. Van deze actieve groep is naar schatting ruim 80% ouder dan 50 jaar. Kenmerkend voor 
deze groep is dat zij zich op basis van hun werk- en levenservaring inzetten in allerlei werkgroepen 
zowel binnen de wijkgemeente als daar buiten.

Wekelijks komen er momenteel zo’n 100 mensen naar de kerk. Voor corona waren dit ongeveer 
150 personen. We hopen weer naar dit aantal te groeien wat in een vacante periode een uitdaging is. 
Wekelijks zijn er nog wekelijks 75 tot 100 ‘views’ van de livestream van onze dienst. Hiermee is het 
bereik van de diensten uiteindelijk groter dan voorheen. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en drinken we met elkaar koffie.

Kernwoorden
Vanuit de kernwoorden Bezield – Betrokken – Open willen we een plek bieden voor gemeenteleden, 
zoekers en incidentele bezoekers.

Bezield
We zijn een christelijke wijkgemeente, die wil leven bij het wonder van Gods liefde. De 
wijkgemeente is voor ons een plek waar wij dat wonder beleven en waardoor we op adem 
worden gebracht. Bezield door dat wonder richten wij ons op onze naaste in de wereld om ons 
heen.

Betrokken 
We zijn een wijkgemeente die een warme betrokkenheid wil uitstralen naar elkaar en naar de 
wereld waarin we leven. De wijkgemeente is voor ons een plek waar met iedereen zorgvuldig 
wordt omgegaan, waar met oprechte belangstelling naar elkaar wordt omgezien en waar men 
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zich met elkaar verbonden weet. Wij geloven dat daar waar vriendschap en liefde is, God 
aanwezig is.

Open
We zijn een wijkgemeente waar iedereen welkom is. Of men nu wekelijks komt, eenmalig of via 
de digitale kanalen, het is goed. We lopen niet weg voor verschillen in denken en betrokkenheid. 
We zoeken er juist naar om elkaar de ruimte te geven en ons door elkaar te laten inspireren. Zo 
worden onze ogen ook opengehouden voor inspiratie en vernieuwing.

Traditie en vernieuwing
We staan in de traditie van het Christendom, waarin in 2000 jaar vele mensen het wonder van Gods 
liefde hebben beschreven, doorleeft en doorgegeven. Vanuit deze geschiedenis willen wij dit ook 
weer doorgeven aan elkaar, aan mensen om ons heen en aan volgende generaties. 

Onze diensten zijn voor ons momenten van verwondering en verdieping. We zoeken daarin inspiratie 
voor ons dagelijks leven. Onze standaardliturgie sluit aan bij de traditie, waarbij we een plek 
inruimen voor stilte, beurtspraak en meditatieve momenten. Gemeenteleden worden daarbij actief 
betrokken. Zo verzorgen zij de lezing, maken zij muziek en bij gelegenheden treedt het koor 
‘Ontmoetingskerk zingt’ optreedt. Tegelijk staan we open voor nieuwe vormen, zowel binnen de 
zondagse eredienst als daarbuiten. Voorbeelden van activiteiten daarbuiten zijn onze musicals, de 
psalmenmarathon, het Ontmoetingsklooster in de Stille week en de tweewekelijkse meditatieve 
vespers. In de diensten maken we vooral gebruik van de NBV21 en het liedboek uit 2013. Het 
Avondmaal vieren wij ( ca. 8 x per jaar) als maaltijd van onze Heer, die een ieder van ons uitnodigt 
zonder voorwaarden vooraf zoals belijdenis, leeftijd of doop.

Organisatie
De wijkgemeente van de Ontmoetingskerk is georganiseerd in werkgroepen waardoor 
gemeenteleden een keuze hebben in activiteiten waaraan zij willen bijdragen. De meeste 
ambtsdragers hebben op basis van hun taak een werkgroep waarmee zij hun taak vormgeven zoals 
het pastoraat, diaconaat, kerk-in-de-wijk, onderhoud, vorming en toerusting.

Activiteiten die Gouda breed worden georganiseerd zoals het Paasontbijt op de Markt en het 
Kerstwandeltheater kennen een bovenwijkse samenwerking.

De Protestantse Kerk in Gouda
In 2017 zijn de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Gouda gefuseerd. Sinds 2021 is 
ook de Evangelisch Lutherse kerk aangesloten. Hiermee zijn er nu acht predikanten, een kerkelijk 
werker, twee jeugdwerkers en twee diaconaal consulenten binnen onze kerk actief. Daarnaast zien 
wij ook enkele geestelijk verzorgers van ziekenhuis en verpleeghuizen als collega’s. Er is sprake van 
een hechte verbondenheid en goede samenwerking tussen al deze professionals. 

Het kerkgebouw van de Ontmoetingskerk delen wij met de International Christian Fellowship-
gemeente. Zij zijn één van de wijkgemeente binnen PKN Gouda.


