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Beknopt profiel van de burgerlijke gemeente Schoonhoven 
 
De historische stad Schoonhoven is na ruim 700 jaar als zelfstandige gemeente op 1 januari 
2015 opgegaan in de nieuw gevormde gemeente Krimpenerwaard met ruim 54.000 inwoners.  
 
Schoonhoven heeft haar eigen karakter met meer dan 12.000 burgers. Onze stad is (inter-)-
nationaal vooral bekend als het zilvercentrum van Nederland. Van oudsher zorgde het zilver en 
haar industrie voor veel werkgelegenheid. Het Zilvermuseum en de Zilvervakschool getuigen 
nog steeds van deze industrie in Schoonhoven, een stad prachtig gelegen aan de rivier de Lek.   
 
Daarnaast is Schoonhoven een stad met een hoog verenigingsgehalte (sport en cultuur). Het 
reguliere basisonderwijs telt twee locaties met een protestants christelijk signatuur en 
Schoonhoven heeft twee scholen voor het voortgezet onderwijs, waaronder de Christelijke 
Scholengemeenschap Willem de Zwijger (VMBO-t tot VWO+).  
 
In het Interkerkelijk Beraad Schoonhoven participeren alle christelijke kerken en worden 
activiteiten gezamenlijk uitgevoerd. Onze eigen Protestantse Gemeente De Hoeksteen, de 
Hervormde gemeentes van Schoonhoven en Willige Langerak, de RK-parochie, de Oud-
Katholieke parochie, de Remonstrantse gemeente, de Rafaël-gemeente en de Evangelische 
gemeente De Levensbron maken deel uit van dit overleg.  
 
Nadere en uitgebreide informatie: www.schoonhoven.nl 
 

                                  
  

Beknopt profiel Protestantse Gemeente De Hoeksteen 
 

De Hoeksteen is een levendige, actieve en creatieve gemeente, waarbij de predikanten de 
Bijbelse boodschap toepasbaar maken in het dagelijks leven (daad bij het Woord). Wij zijn een 
gemeente geroepen om het Evangelie van Jezus Christus als Verlosser door Zijn kruisdood en 
opstanding vorm te geven en uit te dragen. 
 
Onze pluriforme gemeente is in 2005 ontstaan uit een fusie van de Gereformeerde kerk en de 
Hervormde Adventgemeente, voorafgegaan door een federatie (1995). 
 
De erediensten vormen het hart van het gemeenteleven en vinden tweemaal op een zondag 
plaats. Naast de reguliere diensten ’s ochtends met beamer (met of zonder cantorij) zijn er     ’s 
avonds ook Taizé-vieringen, themadiensten met (jeugd)band of oecumenische samenkomsten. 
Wij lezen de Nieuwe Bijbelvertaling en zingen uit het Nieuwe Liedboek. De Hoeksteen 
gemeente laat ruimte voor verschillen in geloofsbeleving. 
 
De leden van de Hoeksteengemeente wonen in Schoonhoven en Willige Langerak en enkelen 
komen uit omliggende dorpen. De gemeente telt 1.349 leden, waaronder 617 belijdende en 635 
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doopleden. De zondagochtenddienst wordt goed bezocht (circa 350), de avonddienst telt 
gemiddeld 40 gemeenteleden; bij bijzondere vieringen oplopend naar een kleine 100. 
De bezoekers van de zondagochtenddienst zijn gezinnen (met kinderen), een niet zo grote 
groep jong-volwassenen en veel actieve en meelevende 50-plussers. 
 
De Hoeksteen is actief op het gebied van diaconaat, vorming en toerusting, jeugd- en 
jongerenwerk en activiteiten voor ouderen en heeft een creatieve activiteitencommissie. 
 
De Hoeksteen heeft een partnergemeente in Potsdam (Duitsland) en is door middel van een 
bijzonder diaconaal project verbonden met de gemeente in Marks (Rusland). Zowel binnen 
Kerkenraad, CKRM als de diverse (deels interkerkelijke) commissies en colleges is de 
samenwerking met de huidige predikanten prima. Eén van beide predikanten gaat met emeritaat, 
waardoor een vacature zal ontstaan. 
  
Er is in Schoonhoven een pastorie beschikbaar. 
 
Nadere en uitgebreide informatie: www.pg-dehoeksteen.nl 
 
 
 
 
De Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak heeft een 
vacature (0,6 fte) voor een Protestantse predikant (m/v).  
 
Wij zoeken een predikant1 met ervaring die – naast onze predikante (0,8 FTE) – onze 
gemeente op een verfrissende en aanstekelijke manier wil versterken met daarbij drie 
focuspunten:  
 

1. Eredienst 
Het voorgaan in de eredienst en de prediking heeft een belangrijke plaats in de 
gemeente. We zoeken een predikant die de Bijbelse boodschap pakkend en actueel kan 
overbrengen, ons weet te raken en vertaalt naar deze tijd. Hij kan boeiend vertellen, in 
begrijpelijke, heldere taal (s)preken en weet aan te sluiten bij de belevingswereld van 
jong en oud. Zijn inhoudelijke preken dagen uit tot nadenken over geloofsvragen en 
bieden praktische handvatten. Tijdens het ‘kindermoment’ spreekt hij kinderen op een 
begrijpelijke manier aan. 
 

2. Nieuwe ontwikkelingen in de liturgie   
We kennen als gemeente een traditie met een vaste liturgie; tegelijkertijd is er ruimte 
voor vernieuwende vormen (bijvoorbeeld: gebruik van multimedia, naast het Nieuwe 
Liedboek afwisseling in het zingen uit diverse bundels, verrassende elementen in de 
liturgie, het betrekken van jeugd en jongeren). Hij durft het gesprek over 
vernieuwende vormen aan te gaan met alle geledingen (in het bijzonder de Taakgroep 
Erediensten) en is hierin initiatiefrijk, waarbij hij verbinding legt en houdt met wat er 
leeft in de gemeente. Kortom, hij kan creatief heen en weer pendelen tussen traditie en 
vernieuwing en weet mensen in hoofd en hart aan te spreken.    
 
 

                                                
1 Waar ‘predikant’ staat,  mag ook ‘predikante’ worden gelezen; waar ‘hij’ staat, mag ook ‘zij’ worden gelezen. 
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3. Pastoraat 
Naast de eredienst is het Pastoraat een belangrijke taak voor de predikant. We zoeken 
een predikant die in het pastoraat zijn focus legt op gemeenteleden van middelbare 
leeftijd en ouder. In het Pastoraat maken we momenteel een transitie door: van 
wijkgericht naar doelgroepen pastoraat, waarbij het Pastoraat zich onder andere richt 
op ontmoetingen en geloofsbeleving binnen een levensfase. Hij weet zich te 
verplaatsen in de wijze waarop gemeenteleden in de levensfase van middelbare leeftijd 
en ouder hun geloof in de gemeente beleven en delen. Hij is proactief in het pastoraat 
en stimuleert het oog hebben voor elkaar in de gemeente. Hij is toegankelijk, 
verbindend en makkelijk in de sociale omgang met echte interesse in mensen.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Kerkenraad d.d. 7 december 2017. 

 


