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Profielschets burgerlijke gemeente 
 
Samenvatting 
Papendrecht is een zelfstandige gemeente, aan de zuidelijke rand van de 
Alblasserwaard. De gemeente telt 32.095 inwoners (bron: CBS aug. 2020), een 
oppervlakte van ruim 10 km² en heeft binnen de gemeentegrenzen geen andere 
kernen. 
 
Historie 
Papendrecht ontwikkelde zich aan de dijk van de Merwede. De verbinding met de 
omliggende plaatsen is altijd van groot belang geweest. Zo was er lange tijd een 
veer naar Dordrecht, dat inmiddels is vervangen door een waterbus en een vaste 
verbinding (N3). Ook de verbondenheid met de dorpen en kernen in de 
Alblasserwaard zijn van grote invloed geweest op de ontwikkeling van het dorp. 
Ook vandaag de dag nog profileert Papendrecht zich als een belangrijk bedrijven- 
en winkelcentrum voor de Alblasserwaard. 
 
Tot halverwege de 20ste eeuw bleef Papendrecht de kenmerken behouden van 
een klein dijkdorp, vooral geconcentreerd rond het veer. Vanaf de jaren zestig 
van de vorige eeuw is het dorp flink gaan groeien. 
Inmiddels heeft het een stedelijk karakter en strekt de bebouwing tussen de 
snelweg A15 en de rivier de Merwede zich van Sliedrecht tot aan Alblasserdam. 
 
Omgeving 
Op bestuurlijk gebied is Papendrecht nauw verbonden met de omliggende 
gemeenten. Een belangrijk deel van gemeentelijke taken, waaronder de nieuwe 
taken in het Sociaal Domein, zijn ondergebracht in de samenwerking in de regio 
‘Drechtsteden’. De regio Drechtsteden met Dordrecht als centrale stad, is in feite 
een aaneengesloten stedelijk gebied met zo’n 250.000 inwoners. 
Economisch gezien is Papendrecht divers. Het heeft een relatief uitgebreide 
middenstand, maar ook veel hoogwaardige technische bedrijven. Door de 
strategische ligging zijn de transportsector en haven gebonden bedrijven ook 
belangrijk voor de lokale economie. 
 
Voorzieningen 
Papendrecht heeft een recent vernieuwd centrum, dat gedeeltelijk zelfs nog 
wordt ontwikkeld. Ondanks de economisch mindere tijden, is het winkelbestand 
hierdoor op peil gebleven. 
De gemeente heeft een rijk verenigingsleven. In het bijzonder de diversiteit aan 
sportverenigingen is vermeldenswaardig. In dit geheel neemt de 
korfbalvereniging PKC (bijna 1000 leden en daarmee de grootste 
korfbalvereniging van Nederland) een uitzonderlijke plaats in. 
Verder heeft de gemeente Papendrecht een uitgebreid voorzieningenniveau, met 
onder meer een theater, bibliotheek, een sportboulevard (waaronder een 
zwembad) en twee scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs 
(openbaar en protestant-christelijk, leerwegen: VMBO (Iwoo, BL, BK, TL) MAVO, 
HAVO, VWO (atheneum en gymnasium). 
 
Papendrecht is van oudsher goed bereikbaar over land- en waterwegen. Mede 
daardoor is het als woonplaats zeer in trek bij forensen. Er zijn meerdere haltes 
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van de waterbus, die het dorp verbindt met de omliggende Drechtsteden, maar 
ook reikt tot aan Rotterdam. 
 
Voor verdere informatie: https://www.papendrecht.nl 
 
 
Kerkelijk Papendrecht 
Ondanks dat de naam wellicht anders doet vermoeden, heeft Papendrecht een 
brede verzameling van kerken. Naast (inderdaad) een katholieke parochie betreft 
dit een veelvoud aan gemeenten binnen de protestantse traditie. Er zijn vier 
gemeenten die zich rekenen tot de Protestantse Kerk Nederland (Grote kerk, 
Sionskerk, Morgensterkerk en Bethlehemkerk), een Christelijke Gereformeerde 
kerk, een Oud Gereformeerde Gemeente, een Hersteld Hervormde gemeente, 
drie Pinkstergemeenten, een Baptistengemeente en een gemeente van de 
Vergadering van gelovigen. 
 
De kerken ontmoeten elkaar in het Overleg Kerken Papendrecht (OKP), dat ook 
een platform wil zijn voor gezamenlijke activiteiten. Mede via dit overleg werken 
de kerken ook samen met de burgerlijke overheid. Belangrijk voorbeeld daarvan 
is het onderhouden en uitvoeren van een algemeen sociaal fonds, waar de 
diaconieën uit mogen putten. Daarnaast is er een halfjaarlijks overleg met de 4 
PKN-kerken in Papendrecht. 
 
Daarnaast zijn er in Papendrecht niet kerkelijk gebonden interkerkelijke 
initiatieven. O.a. een jaarlijkse cursus Jeugd-Alpha en Alpha, het jaarlijkse 
lichtjesfeest, de Week van Gebed en incidentele activiteiten. 
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Profielschets kerkelijke gemeente 
 
Samenvatting 
De Hervormde Gemeente Bethlehemkerk wil op drie manieren een open 
geloofsgemeenschap zijn: open naar God, open naar elkaar en open naar buiten 
toe. Centraal staat daarbij het geloof in de dood en opstanding van Christus, 
waarmee God, de Vader, ons, Zijn kinderen, heeft gered. Om vanuit die 
ontvangen genade en vrijheid te leven, laat God zijn Geest door de wereld en 
door mensen waaien; de Geest inspireert en raakt mensen aan. 
 
Wij beleven dit als een hoopvol geloof, dat ons met elkaar verbindt in het leren, 
vieren en dienen! 
 
Samenstelling gemeente 
De gemeenschap van de Bethlehemkerk is een brede gemeenschap. In 
onderstaand schema een overzicht van de opbouw. Peildatum 28-12-2020. 
 
 

Leden 1953  

Doopleden 942 48% 

Belijdende leden 813 42% 

Overige leden 198 10% 

   

Pastorale eenheden 1078  

Waarvan voorkeursleden1953 122  
 
 

0 – 19 jaar 263 

20 – 39 jaar 285 

40 – 50 jaar 217 

51 – 64 jaar 412 

65 jaar en ouder 776 

 
De ontwikkeling van het aantal leden laat over de laatste 5 jaar een afname zien 
van ca. 2,5 -3% per jaar. 
 
Visie  
“Tot Gods dienst en lof bereid”. De gemeente van de Bethlehemkerk wil een 
verbindende geloofsgemeenschap zijn, waarin vanuit Gods Woord loven en 
dienen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wij willen rekening houden met 
de diverse stromingen van geloofsbeleving in onze gemeente. Wij verkondigen 
en willen in praktijk brengen dat in Jezus Christus het Koninkrijk van God 
werkelijkheid wordt door:  
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 zorg te dragen voor elkaar en elkaar te dienen in een geest van kracht, 

liefde en bezonnenheid  
 onze door de Geest geschonken gaven en talenten in te zetten ten 

behoeve van de gemeente en de samenleving  
 

(bron: beleidsplan 2019 -2023) 
 
 
Historie 
De Hervormde Gemeente Bethlehemkerk is in 1961 ontstaan uit hervormden in 
Papendrecht, die niet wilden behoren tot de Gereformeerde Bond. In een 
verlangen naar confessionele prediking, bezocht een deel van de hervormden 
diensten in omliggende gemeenten. Een deel deelde het verlangen, maar kerkte 
wel in Papendrecht. 
Aanvankelijk als ‘noodgemeente’, later als buitengewone wijkgemeente in 
wording en vervolgens als deelgemeente werd een confessionele gemeente 
opgericht. Het aantal gemeenteleden groeide van zo’n 200 bij de oprichting in 
enkele jaren al snel tot meer dan 1000. In de jaren zeventig kon zelfs een 
tweede predikant beroepen worden. 
 
Kort na de formele erkenning van de gemeente door de landelijke synode werd 
eind oktober 1961 een beroep uitgebracht op de eerste predikant. 
 
Al in de loop van 1961 werden de eerste stappen gezet voor de bouw van het 
kerkgebouw, het zalencentrum, de kosterswoning en de pastorie. Nog voor kerst 
1962 startte de bouw van de kerk, die in december 1964 in gebruik genomen 
werd. 
 
De gemeente kent vanaf het begin ook relatief veel voorkeursleden uit de 
nabijgelegen dorpen in de Alblasserwaard, zoals Streefkerk, Oud-Alblas en 
Bleskensgraaf. 
 
Zoals iedere gemeente, heeft ook de Bethlehemkerk de nodige hoogte- en 
dieptepunten beleefd. Eind jaren zeventig tot begin jaren tachtig van de vorige 
eeuw heeft de gemeente een crisis beleefd, die zijn sporen heeft achtergelaten. 
 
De recente geschiedenis van de gemeente laat zich vooral kenmerken door een 
vernieuwde concentratie op de eigen identiteit en de zoektocht naar missionair 
gemeente-zijn. De laatste twee beleidsplannen richten zich erop dat de 
veelkleurige gemeente meer is dan een verzameling van kerkelijke stromingen, 
maar juist een herkenbare eigen identiteit heeft. Respect en ruimte voor elkaar 
is een belangrijk onderdeel van die identiteit. De omvang van de grote 
gemeente, mag niet leiden tot anonimiteit. 
Initiatieven zoals het werken met groepen, meer gelegenheid tot ontmoetingen 
met elkaar en focus op onderling pastoraat zijn daar voorbeelden van. 
 
 
Huisvesting 
De Bethlehemkerk beschikt over een eigen kerkgebouw en het Zalencentrum De 
Palm, waarin ook de kosterswoning is gevestigd. Beide bevinden zich aan de Van 
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der Palmstraat 1-3 te Papendrecht. 
De kerkzaal en consistoriekamer zijn door een centrale hal verbonden met het 
Zalencentrum. Zowel de kerkzaal, als het zalencentrum worden regelmatig 
verhuurd voor activiteiten van derden. De kerkzaal is geliefd als concertzaal, 
vanwege de omvang en de akoestiek. 
Het zalencentrum heeft een grote zaal, meerdere kleinere bijzalen (in het 
souterrain) en een keuken. Naast het groepswerk en kerkelijke vergaderingen, 
worden de zalen van het centrum verhuurd aan koren en verenigingen. 
Direct naast het kerkgebouw en zalencentrum staat een pastorie, die 
beschikbaar is voor de te beroepen predikant en zijn gezin. 
 
 
 
 
Uitwerking profiel kerkelijke gemeente 
 
 
Liturgie 
De liturgie is de manier waarop we tijdens de kerkdienst het geloof vieren. Het is 
het geheel van het gesproken woord en de rituele en sacramentele handelingen 
die deel uitmaken van de eredienst. De liturgie bestaat uit 3 onderdelen: 

Dienst van voorbereiding 
Dienst van het Woord 
Dienst van gave en gebeden 

De afgelopen jaren is een trend ingezet van meer pluriformiteit in gebruik van 
muziekbundels. De gemeente telt veel muzikale talenten die zich graag laten 
inzetten, waardoor een vorm van verbindend vieren ontstaat. Broodhuis is een 
band met 8 zangers die regelmatig hun medewerking verlenen aan de 
eredienst. 
De Bethlehemkerk heeft eveneens de functie van streekgemeente. Mede 
daarom, en omdat Papendrecht behoorlijk verstedelijkt is, hebben de 
erediensten een belangrijke plaats in het gemeentezijn met een sterk 
ontmoetend karakter.  
 
Er is een speciale folder waarin de liturgie staat beschreven. Deze is terug te 
vinden op de website. 
 

Pastoraat 
Het pastoraat is ingedeeld in vier clusters met 18 wijken. Elke cluster bestaat uit 
één pastoraal ouderling en één diaken. Elke wijk heeft pastoraal medewerkers en 
bezoekmedewerkers, afhankelijk van de grootte van de wijken. 
De pastorale ouderlingen hebben met name een sturende en coachende taak. 
Regelmatig is er overleg met elkaar, inclusief predikant en kerkelijk werker. 
 
Een belangrijk onderdeel van het pastoraat is ook het dooptraject. Vanaf de doop 
is er een keten van contactmomenten, gedurende de eerste levensjaren van het 
kind. Momenten, zoals het uitreiken van de doopkaart, de uitnodiging  
voor kindernevendienst en de aankondiging van toerustingsactiviteiten voor 
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ouders, worden zo benut als moment van contact met de ouderling of pastoraal 
medewerker. 
 
Voor oudere gemeenteleden wordt, naast het huisbezoek, ook ingezet op de 
ontmoeting met elkaar. De predikant heeft een belangrijke taak in het toerusten 
van de gemeenteleden die zich geroepen voelen om een pastorale taak op zich te 
nemen. De kerkelijk werker (0,5 FTE) heeft ook een belangrijke taak in de 
uitvoering van het pastoraat. 
 
Voor verdere info over het pastoraat zie de website: 
https://pknpapendrecht.nl/debethlehemkerk/leren-vieren-dienen/pastoraat/ 
 
 
Diaconaat 
De diaconie van de Bethlehemkerk bestaat uit zes diakenen. 
Onderling is er een vaste taakverdeling, die wordt afgestemd in de maandelijkse 
vergaderingen. 
 
De diaconie heeft zowel doorlopende projecten, als jaarlijks terugkerende 
projecten. Voor sommige projecten wordt ook samengewerkt met andere kerken 
in Papendrecht. 
Belangrijke doelgroepen voor de diaconie zijn de ouderen en de minima. Voor 
ouderen worden ontmoetingen en andere activiteiten georganiseerd. 
Bij de minima is de doelgroep nadrukkelijk breder dan alleen de eigen 
gemeenteleden. Er is praktische hulp, zoals de jaarlijkse kerstpakketten actie, 
maar ook financiële hulp, onder meer in samenwerking met het Papendrechts 
Algemeen Sociaal Fonds. 
 
ZWO 
Onder de verantwoordelijkheid van de diaconie valt ook het werk van de ZWO-
commissie. Deze commissie selecteert projecten die vervolgens financieel 
worden ondersteund. De commissie zorgt ook voor bekendheid van het project 
en de voortgang van de inzameling onder de gemeenteleden. 
 
 
College van kerkrentmeesters 
Het college bestaat uit twee ouderlingen-kerkrentmeesters en drie 
kerkrentmeesters. Binnen het college is een vaste taakverdeling en er is 
ondersteuning van enkele (vrijwillige) medewerkers. 
 
De (financiële) administratie wordt uitgevoerd door het Kerkelijk Bureau, dat is 
gehuisvest in een van de ruimte in het zalencentrum. Dit bureau wordt bemenst 
door enkele vrijwilligers. 
De ledenadministratie wordt uitgevoerd door vrijwilligers. 
 
De totale begroting van de kerkrentmeesters voor 2021 is ruim 
driehonderdduizend euro. 
 
Het beheer van zowel het kerkgebouw, als het zalencentrum wordt aangestuurd 
door de koster en diverse vrijwilligers. De koster is woonachtig in (afgescheiden) 
woongedeelte van het zalencentrum. 
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Het college is ook verantwoordelijk voor de contracten en 
functioneringsgesprekken met de koster en organist. 
 
 
Gemeenteweekend 
Sinds enkele jaren wordt in het voorjaar een gemeenteweekend georganiseerd. 
Alhoewel het gemeenteweekend een relatief nieuwe activiteit is, blijkt dit in een 
behoefte te voorzien waar veel gemeenteleden aan deelnemen. 
 
 
Gemeentegroeigroepen 
“Groeien in geloof, groeien in getal en groeien in gemeenschap”. Dat is het doel 
van de Gemeentegroeigroepen binnen onze kerk. Gemeentegroeigroepen zijn 
kleine huiskamerkringen, waar rond een open bijbel het geloofsgesprek wordt 
gevoerd. 
 
 
Samen Sterk 
Dat is de naam van de werkgroep die zich bezighoudt met het organiseren van 
activiteiten en evenementen. Deze activiteiten staan in het teken van 
gezamenlijk (gezellige en laagdrempelige) dingen ondernemen, waarbij de focus 
ligt op nadere kennismaking, ontmoeting en plezier. Er is een duidelijke strategie 
om de activiteiten te richten op de onderlinge sociale verbinding, in plaats van 
het geestelijke aspect van het geloof waar vaak met andere kerkelijke 
activiteiten al invulling aan wordt gegeven.  
 
 
Website 
De Bethlehemkerk heeft een eigen website in gebruik waar veel informatie te 
vinden is over de gemeente en haar activiteiten. 
https://pknpapendrecht.nl/debethlehemkerk/ 
 
 
 
Geschakeld Kerkenwerk: Samenwerking met De Morgenster 
 
De Hervormde Gemeente Bethlehemkerk werkt al vele jaren samen met de 
Protestantse Gemeente De Morgenster (voorheen Gereformeerde Kerk). De 
samenwerking wordt aangeduid als ‘Geschakeld Kerkenwerk’ (GKW). 
 
De samenwerking manifesteert zich in het bijzonder op het gebied van het 
jeugdwerk, ZWO, het programma voor Vorming en Toerusting, het gezamenlijke 
kerkblad en gezamenlijke vieringen (op dank- en biddagen, in de Stille Week en 
rond Kerst). Tevens is er overleg op het gebied van pastoraat, diaconie en 
kerkrentmeesters. Sinds enige jaren maken we twee keer per jaar gebruik van 
wat we “kanselruil” noemen. 
Halfjaarlijks ontmoeten de leden van het breed moderamen van beide 
kerkenraden elkaar, jaarlijks zijn er gezamenlijke vergaderingen van de 
deelcolleges en er is een gezamenlijke startzondag voor het winterwerk. 
Vorming en toerusting 
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Door een gezamenlijke commissie van Morgenster- en Bethlehemkerk wordt 
jaarlijks een programma samengesteld. Het aanbod wordt afgestemd met de 
kerkenraden. Onderdelen die niet door beide kerkenraden worden ondersteund, 
worden los van het programma aangeboden. 
 
Jeugdwerk 
De Bethlehemkerk heeft twee jeugdouderlingen (waaronder één echtpaar in duo-
ambt).  
 
Het jeugdwerk bestaat uit een breed aanbod van activiteiten voor jongeren. De 
meeste activiteiten keren jaarlijks terug. 
 
Naast het aanbod voor jongeren is er voor kinderen naast de kindernevendienst 
ook het clubwerk waaronder ook de catechese valt. Ook daarin wordt 
samengewerkt met De Morgenster. 
 
De belijdeniscatechese wordt gegeven door de eigen predikant. De afgelopen 
jaren hebben we via de belijdeniscatechese telkens nieuwe belijdende (vooral 
jonge) gemeenteleden mogen begroeten. 
 
Jeugdkerk PAKS 
Iedere eerste zondag van de maand wordt er, gelijktijdig met de reguliere 
eredienst, een jeugdkerk georganiseer onder begeleiding van de 
jeugdouderlingen, gemeenteleden en medewerking van jongeren.  
 
Kerkblad de Schakel en weekbrief 
Het tweewekelijks kerkblad is een gezamenlijke uitgave van Morgenster- en 
Bethlehemkerk. Voor het aandeel van beide kerken is een redactie en er is een 
gezamenlijke eindredactie. Het kerkblad biedt ruimte voor mededelingen over de 
diensten, pastorale mededelingen, verslag en verantwoording door de geledingen 
en de aankondiging van activiteiten. Naast lokale mededelingen neemt de 
redactie veelal ook nieuwsberichten van de landelijke kerk op en is er 
gelegenheid voor het aankondigen van activiteiten (zoals concerten of cursussen) 
in de regio. 
De weekbrief is een eigen wekelijkse digitale uitgave waarin het actuele 
gemeentenieuws wordt opgenomen zoals: bloemengroet, ziekenhuisopname, 
thema van de eredienst, collecten etc. 
 
 


