2. Profielschets
2.a. Profielschets van de Hervormde Gemeente van Werkhoven
1. De plaats in de burgerlijke gemeente
Werkhoven maakt deel uit van de gemeente Bunnik en telt ongeveer 2.555 inwoners.
Ons dorp ligt ongeveer 13 kilometer ten zuidoosten van Utrecht. Het dorp ligt in overwegend
agrarisch gebied; fruitteelt, veeteelt en in mindere mate akkerbouw hebben vanouds het karakter
van Werkhoven bepaald.
Er zijn diverse plannen om nieuwbouw te realiseren binnen Werkhoven; dit kan de doorstroming
binnen Werkhoven bevorderen waardoor thuiswonende kinderen in Werkhoven kunnen blijven
wonen en Werkhoven niet hoeven te verlaten.
In dit vanouds Rooms-katholieke gebied is de verhouding RK en PKN momenteel 2/3 – 1/3
Werkhoven had een Protestant Christelijke school, er is nu alleen nog een Katholieke
basisschool. Deze is samengebracht in een Multifunctionele Accommodatie waar jong Nederland, de
sportzaal en kinderopvang is samengevoegd. Een groot aantal gemeenteleden hebben er voor
gekozen om hun kinderen te laten onderwijzen op de Christelijke basisschool in Langbroek.
In het dorp bestaat een hecht verenigingsleven. Activiteiten zoals Koningsdag en de plaatselijke
rommelmarkt worden ondersteund door bijna alle inwoners.
2. De kerkelijke gemeente
De Hervormde Gemeente Werkhoven is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij
aanvaardt daarmee de drie algemene Christelijke geloofsbelijdenissen.
Verder zijn we op bijzondere wijze verbonden met de gereformeerde belijdenis(geschriften); de
Nederlandse geloofsbelijdenis, de Heidelbergse catechismus en de Dordste leerregels. Onze
gemeente sympathiseert met de Gereformeerde Bond, maar is toch ook een echte volksgemeente.
Een dorpsgemeente waarin jong en oud zich thuis voelt. Een gemeente waarin tradities gekoesterd
worden maar waar er ook oog is voor vernieuwing, bijvoorbeeld in het zingen van andere liederen
dan psalmen. We willen als gemeente in het spoor van Jezus gaan. Van daaruit willen we er
nadrukkelijk voor het hele dorp zijn. Iedereen, met wat voor achtergrond dan ook, is van harte
welkom in de kerk. Werkhoven kan worden omschreven als een gemeente die zeker qua uiterlijke
kenmerken behoort tot het midden van de Gereformeerde Bond.
De predikantsplaats wordt door de groei die de gemeente de afgelopen jaren heeft doorgemaakt
sinds 2012 voor 75% bezet. De financiële draagkracht is bemoedigend.
Werkhoven behoort tot de Ring Wijk bij Duurstede en de Classis Utrecht
De gemeente telt ongeveer 300 leden (belijdende en doopleden), van wie een groot deel
daadwerkelijk meelevend genoemd kan worden. Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd.
De morgendienst wordt gemiddeld door 160 personen bezocht en de avonddiensten door gemiddeld
40 personen. Het aantal belijdende leden dat deelneemt aan het Heilig Avondmaal is ongeveer 40
personen (3 tafels).
Om de diensten te laten aansluiten bij de jeugd is er gekozen om de Herziene Statenvertaling te
gebruiken in de diensten en zingen we 2 psalmen en 1 lied uit de bundel Weerklank.
Met de Rooms Katholieke parochie wordt er 1 keer per jaar een kerstsamenzangdienst in de RK kerk
gehouden. Ook worden er gezamenlijk met Pasen en Kerst Echo’s verstuurd met een schrijven over

de diensten in die periode in beide kerken. Eén keer per jaar is een gezamenlijk overleg van
kerkenraad en parochiebestuur.
Er is een actief jeugdwerk.
Op dinsdagavond is er de ‘dinsdagclub’ voor groep 3 t/m 7.
Op zaterdag is er de ‘zaterdagclub’ voor jongeren t/m 15 jaar en eens in de 3 weken is er
jeugdvereniging op zondagavond.
Tijdens de morgendiensten is er kindernevendienst voor de kinderen t/m groep 5.
Tevens is er tijdens de morgendienst een crèche voor kleine kinderen.
In de laatste week van de schoolvakantie is er de jaarlijkse kampweek waaraan kinderen en jongeren
van alle leeftijden meegaan vanaf 7 jaar. Gezamenlijke ontspanning en bezinning staan centraal in
deze week. Aan het jeugdwerk en de kampweek wordt door een relatief grote groep randkerkelijken
deelgenomen.
Er zijn momenteel 6 kringen actief die gemiddeld 10 keer per jaar bijeenkomen:
- zondagavondkring;
- dinsdagavondkring;
- woensdagavondkring;
- consistoriekring (bijeenkomst op woensdagmorgen);
- JV plus;
- Emmaüskring.
Leeftijdsopbouw van de gemeente:

2.b. Profielschets van de te beroepen predikant
Wij zijn een dorpsgemeente waarin jong en oud zich thuis voelt. Een gemeente waarin tradities
gekoesterd worden maar waar er ook oog is voor vernieuwing. We willen als gemeente in het spoor
van Jezus gaan.
De Hervormde Gemeente Werkhoven wil een beroep uitbrengen op een nieuwe herder en leraar die
zich kan herkennen in de volgende genoemde punten.
Een man die zich in het profiel van onze gemeente herkent. Iemand die zich verwant weet met de
Gereformeerde Bond in de Protestantse kerk.
Van de te beroepen predikant of kandidaat verwachten wij een open, communicatieve houding
richting kerkenraad, gemeenteleden en niet-kerkelijke dorpsgenoten. We zoeken iemand die over
kerkmuren heen kijkt en verbinding legt met anderen.
Onze gemeente heeft behoefte aan een Schriftgetrouwe en duidelijke, eenvoudige prediking. Bij
voorkeur is deze prediking laagdrempelig, met verbanden naar de actualiteit. Wij vinden het van
groot belang dat zowel jeugd als ouderen de preek kunnen begrijpen én toepassen op hun eigen
leven. In de prediking staat Christus centraal en wordt aandacht gegeven aan het werk van de Heilige
Geest. Tevens verwachten wij van onze nieuwe dominee de bereidheid tot behandeling van de
Belijdenisgeschriften.
De gemeente stelt een predikant op prijs die:
- werkt vanuit een levende relatie met God;
- op vrij makkelijke wijze contact met de gemeente maakt;
- in vreugde en verdriet meeleeft met de gemeenteleden, d.m.v. bezoeken;
- in zijn ambtelijk werk het geheel van de gemeente, en daarbij zeker ook de rand van de
gemeente, op het oog heeft;
- actief betrokken is bij de diverse activiteiten binnen de gemeente;
- een actieve bijdrage levert aan de kampweek.
Van de nieuwe predikant wordt tevens nadrukkelijk verwacht dat hij bereid is het jeugdwerk te
voorzien van impulsen, bezinning binnen de kerkenraad en de taken van de ambtsdragers
ondersteunt.
De taken van de predikant en de te verwachten werkbelasting staan omschreven in het werkplan.

