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Protestantse Wijkgemeente Stadsdennen (PWS) Harderwijk 

 
1. Profiel van de PWS 

1.1 De PWS behoort tot de Protestantse Gemeente in oprichting te Harderwijk (PGHio). Als zodanig heeft 
zij ingestemd met het beleidsplan van de PGHio en werkt mee om de daarin genoemde doelstellingen 
te effectueren. 

1.2 De PWS zet zich actief in om de samenwerking van alle Protestantse wijkgemeentes in Harderwijk te 
bevorderen. 

1.3 De PWS stelt zich op als een wijkgemeente die de zusterkerken binnen de PGHio  probeert aan te 
vullen en te versterken. 
 

2. Identiteit / missie van de PWS 
2.1 De PWS weet zich gebonden aan de belijdenisgeschriften, zoals die genoemd staan in art 1 van de 

kerkorde van de PKN. Dit houdt onder meer in dat zij zich houdt aan een gezonde belofteprediking en 
verbondstheologie. Als Ecclesia semper reformanda (kerk die zichzelf gedurig hervormt) hecht zij grote 
waarde aan het hervormingsprogram van Josia: 1. herontdekking van Gods Woord; 2. verootmoediging 
en 3. verbondsvernieuwing (II Kon. 22/23). 

2.2 De PWS kiest voor een model van gemeenteopbouw in de lijn van het programma ‘Leven uit de Bron’ 
van ds. Marius Noorloos: gemeenteopbouw door middel van geloofsopbouw. 

2.3 De PWS probeert in de wijkgemeente het gevoel van verbondenheid en saamhorigheid zoveel mogelijk 
te bevorderen d.m.v. activiteiten die mensen samenbrengen: bijv. gemeentezondag, kampeerweekend, 
kloosterweekend, wandelen (pelgrimeren…), etc. 

2.4 In vervolg op de viering van het veertigjarig bestaan van de wijkgemeente tracht de PWS meer dan 
voorheen ‘kerk in de buurt’ te zijn. 
 

3. Eredienst 
3.1 De PWS streeft naar evenwichtige erediensten met bijbelse verkondiging en christelijk getuigenis. De 

dienst moet een goede compositie zijn met kwalitatief goede teksten en muziek. 
3.2 De PWS zoekt in haar erediensten naar een frisse en eigentijdse vormgeving én naar continuïteit met 

het verleden. 
3.3 De PWS  streeft naar actieve participatie van gemeenteleden in de kerkdienst. Waar nodig dienen zij 

zich daartoe te bekwamen. 
3.4 In de PWS is een muziekcommissie actief die op hoogtijdagen en op de derde zondag van de maand 

extra aandacht geeft aan de muzikale omlijsting van de eredienst. 
3.5 De kinderdienst en tienerdienst mogen rekenen op de volle steun van de kerkenraad om de jeugd van 

onze kerk vertrouwd te maken met de bijbelse boodschap. 
3.6 Eens in de drie maanden is er in de Stadsdennenkerk een Fonteindienst, die gekenmerkt wordt door 

laagdrempeligheid, interactiviteit en meer getuigenis dan in de reguliere diensten. 
 

4. Pastoraat 
4.1 De PWS heeft gekozen voor een vorm van oplettend pastoraat. In de komende jaren wordt er door het 

Pastoraal Team op toegezien dat dit uitgangspunt zoveel mogelijk gehonoreerd wordt. 
4.2 Het pastoraal jongerenteam van de PWS geeft in de komende jaren uitwerking aan de visie en 

doelstellingen als geformuleerd in de nota over het jongeren-pastoraat d.d. 17 maart 2009. 
 

5. Diaconaat 
5.1 Overeenkomstig de uitkomsten van de enquête en de beleidsvoornemens 2007/2008 (tussentijdse 

evaluatie beleidsplan 2006-2010) wordt ernaar gestreefd de diakenen meer bij het bezoekwerk te 
betrekken, zonder afbreuk te doen aan de eigenheid van hun werkzaamheden. Dit vraagt om een 
goede samenwerking met de leden van het Pastoraal Team. 

5.2 De diakenen roepen de gemeenteleden van de PWS op tot dienstbetoon. Dat wil zeggen: er in 
navolging van Christus zijn voor anderen. 
 
 



5.3 De eigen dienstbaarheid van de diakenen komt naast de specifiek diaconale taken tot uitdrukking in het 
mede organiseren van activiteiten en het realiseren van projecten ten behoeve van de eigen 
wijkgemeente (bijv. seniorenmiddagen, samenkomsten voor alleengaanden, het samenstellen van een 
“beam / audioteam”, praktische hulp aan de koster etc.) 

5.4 Het werk van zending en werelddiaconaat is in de PGHio bovenwijks georganiseerd. Het Diaconaal 
Team brengt dit werk gedurig onder de aandacht van de gemeenteleden. 

 

6. Apostolaat 

6.1 De PWS ondersteunt het bovenwijks werk van de evangelisatiecie. ‘Kerk naar Buiten’. Zij vraagt niet 
alleen aandacht van haar leden voor de activiteiten, maar tracht er ook zelf het subject van te zijn. 
Alpha-cursussen en +avonden worden in dit kader met name genoemd. 

6.2 De gemeentekring wordt aangemerkt als een bouwsteen van uitzonderlijk belang bij het gemeente-
opbouw-werk. Het stichten en in standhouden van gemeentekringen zal ook in de komende jaren 
krachtig ter hand genomen worden. 

6.3 De PWS mag haar werk realiseren in een prachtig kerkgebouw. Daar ligt een prima mogelijkheid om 
als kerk present te zijn in de eigen buurt. Er wordt ook gewerkt aan een goede relatie tussen school en 
kerk.  

6.4 Leden die buiten het geografisch gebied van de PWS wonen en om hun moverende redenen graag 
mee willen doen, zijn van harte welkom (perforatie van de wijkgrens). 

6.5 De jeugdclubs voor kinderen in de leeftijd van de basisschool vormen een ‘brug naar de buurt’. Als 
zodanig verdient dit jeugdwerk onze hartelijke steun. 

6.6 De Fonteindienst heeft zichzelf in de afgelopen jaren bewezen als een kerkdienst met grote 
evangelisatorische kracht. Graag passen wij deze bouwsteen in bij de opbouw van de wijkgemeente 
met name waar het gaat om het bereiken van randkerkelijken. 

 
7. Jeugd 

7.1 Het jeugdwerk is bovenwijks georganiseerd. Een punt van zorg is de communicatie. Leuke initiatieven 
worden vaak niet opgemerkt aan de basis. 

7.2 De catechese werkt met het materiaal van Youth for Christ (Rock Solid, Rock Steady, Solid Friends). 
De PWS zal zich in de komende jaren beraden op de toeleiding naar de openbare belijdenis van het 
geloof. 
 

8. Senioren 
8.1  Het seniorenwerk concentreert zich in de PWS vooral op blok 2 en de seniorenmiddagen 
  (waarvoor een budget is). Ook wordt geattendeerd op het werk van Ouderenkring en PCOB. 
 

9. Toerusting 
9.1 Het is nodig dat de toerusting van de gemeente opnieuw in kaart wordt gebracht en wordt 
  gecoördineerd. Ds. Woudenberg heeft daartoe een studieopdracht ontvangen. 
 

10. PR 
10.1 De PR van de wijkgemeente stemt tevreden: SamenGeroepen, Zondagsbrief, Nieuwsbrief, 
  Website. Op het actueel houden van de website PGH moet gedurig aangedrongen worden. 
 

11. Financiële positie 

11.1 Exploitatie kerk berust bij het college van kerkrentmeesters. Voor realisatie wijkwerk mag 
  jaarlijks een begroting worden ingediend bij het CvK. Deze beloopt voor 2010 ongeveer 
  Euro 5000. Aanvullend is er soms een donatie van het wijkcontact van de PWS. 
 

12. Vrijwilligersmanagement 
12.1 Voor de continuïteit in het gemeentewerk is het nodig dat de leden bereid zijn over langere 
  tijd verantwoordelijkheid te dragen. Dit vraagt een goed doordacht vrijwilligersmanagement. 
 
 
 
 
 


