
 

 

 

Beschrijving 
van de 

Protestantse Gemeente Barneveld 

 

Naam: 
De naam ‘Protestantse Gemeente Barneveld’ is ontstaan bij de fusie in 2012 van de hervormde 
deelgemeente Immanuëlkerk en de gereformeerde Bethelkerk. Als logo is gekozen voor een duif, een 
symbool dat in veel bijbelse verhalen voorkomt. 
 

Visie: 
Onze Protestantse Gemeente Barneveld biedt ruimte om je te laten inspireren door het woord 
van God en je te verbinden met andere mensen door het goede te delen en te zorgen, daar waar 
dat nodig is. Inspireren, verbinden, delen en zorgen zijn de kernwoorden waarmee we elkaar 
opzoeken, elkaar aanspreken, het geloof delen en werken. 
 

Diversiteit: 
Onze gemeente is veelkleurig en veelzijdig. Een deel is zeer actief in diverse colleges, 
werkgroepen, commissies en bij praktische hulp.  
De wens is om het aantal actieve leden te vergroten, ook bijvoorbeeld onder een aanzienlijk deel 
van de gemeente dat regelmatig kerkdiensten bezoekt. 
 Het aantal kerkgangers in een normale ochtenddienst ligt rond de 500, een avonddienst heeft 
ongeveer 80 bezoekers.  De betrokkenheid komt ook tot uiting in de financiële bijdrage voor de 
kerk: een deel draagt (bijna) niets bij, een ander deel juist veel.  
Ook de geloofsbeleving is divers: er wordt enerzijds traditioneel en behoudend gedacht en 
beleefd. Anderzijds is een grote groep ruimdenkend en staat open voor veranderingen. Voor een 
deel komt dit overeen met leeftijd en actief meeleven met ontwikkelingen in deze tijd.  De 
kernwoorden van de visie kunnen richting geven aan een positieve ontwikkeling van de gemeente. 
 

Gebouw(en): 
Momenteel hebben we 2 gebouwen: de Bethelkerk en de Immanuëlkerk. Er is besloten de 
Bethelkerk vanaf september 2019 te ‘vernieuwbouwen’ en is dus gesloten. De kerk wordt 
gerenoveerd en uitgebreid en krijgt een nieuwe naam.  De Immanuëlkerk is verkocht en wordt 
opgeleverd als de ‘vernieuwbouw’ klaar is. 
 

Predikanten: 
Het huidige predikantenteam bestaat uit 4 personen. Drie predikanten (1 vrouw en 2 mannen) zijn 
in vaste dienst en zijn 33, 53 en 63 jaar jong. De vierde predikant is in tijdelijke dienst als invulling 
van de vacature. De 3 vaste predikanten hebben samen 2,7 fte, voor de nieuwe predikant is 0,7 tot 
0,8 fte beschikbaar. Op een later moment wordt een kerkelijk werker voor 0,4 fte gezocht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kerkenraad: 
De kerkenraad bestaat uit 4 delen: 

 4 predikanten 
 11 ouderlingen (inclusief de voorzitter) 
 10 diakenen, 1 vacature, 3 ondersteunende leden 
 6  ouderling-kerkrentmeesters 

De  kerkenraad vergadert, als regel,  6 keer per jaar, het moderamen 10 keer, de ouderlingen en 
diakenen (pastoraal beraad) 5 keer, de diakenen 11 keer,  de kerkrentmeesters 10 keer en de PG 
Jeugd 6 keer. 
 

Pastoraat: 
Er zijn 5 pastoraatsgroepen: Jeugd, Starters, Bouwers, Plussers en Senioren. De pastoraatsgroepen 
geven aandacht aan vragen die verbonden zijn aan een bepaalde leeftijd en omvat dus alle wijken. 
Daarnaast is er bijzonder pastoraat met per wijk 1 verantwoordelijk predikant. Deze indeling is 
bedoeld voor pastorale zorg bij geboorte, huwelijk, ziekte en overlijden. 
 

Diaconaat: 
De opdracht van het college van diakenen is samen te vatten  in de term ‘dienstbaarheid’. Deze 
dienstbaarheid wil het college van diakenen vertalen door in de kerk en in de wereld te delen wat 
haar aan gave is geschonken, te helpen waar geen helper is of waar hulp tekortschiet. Daarnaast 
wil zij getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. 
 

Kerkrentmeesters: 
Dit college voert namens de kerkenraad het beheer over de materiële zaken van de kerk. Het 
college is ook belast met het bijhouden van de registers van de leden van de kerk en de 
organisatie van het kerkelijk bureau. Tenminste de helft van de kerkrentmeesters, waaronder alle 
leden van het moderamen, is ouderling-kerkrentmeester en heeft zitting in de kerkenraad. 
 

Commissies: 
 ZWO – Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. 
 Werkgroep HOOP, hulp aan Oost-Europa. 
 Helping Hands, praktisch jongerendiaconaat. 
 Diaconaal Netwerk Barneveld, samenwerking tussen ruim 10 diaconieën. 
 Liturgie en eredienst, doen voorstellen over inhoud en vormgeving. 
 Kindernevendienst, organiseert en voert dit uit in de morgendienst voor leerlingen BaO. 
 Jeugdkerk, 1 keer per maand, leiding door gemeenteleden. 
 Catechese voor diverse doelgroepen. 
 Samenspraak, deze interkerkelijke commissie presenteert jaarlijks veel activiteiten. 

 

Pareltjes: 
Onze kerk is veelzijdig en op veel gebieden actief vernieuwend. Met een korte opsomming en 
beschrijving laten we voorbeelden zien van ‘pareltjes’, waar we blij en enthousiast over zijn: 

1. Muziek: we hebben een prima organistenteam, veel muzikale gemeenteleden en een eigen 
band ‘Revelation’. De kerkenraad overweegt een muziekpionier aan te stellen om de 
liturgie een impuls te geven. 

2. De band  ‘Revelation’ verzorgt regelmatig een ‘Ameezing Sunday’. 
3. Bij een ‘Preek van de leek’ verzorgt een niet-predikant een dienst. 

 



 
 

4. Tijdens advent en de veertigdagentijd zijn er vespers. 
5. Voor de jongsten én hun ouders is er regelmatig de ‘Kliederkerk’. 
6. De actieve kinderclubs voeren jaarlijks een kerstmusical uit. 
7. Ook staat er voor volgend jaar weer een musical op het programma: RUTH. 
8. Een actieve groep informeert over verdere ontwikkeling van onze ‘Groene Kerk’. 
9. Er is net begonnen met de ‘vernieuwbouw’. Over een jaar hopen we een eigentijds en 

functioneel gebouw in gebruik te nemen. 
 

 

Wijken: 
De Protestantse Gemeente Barneveld is verdeeld in 4 wijken. Pastorale zorg en diaconale zorg  zijn 
volgens deze wijkindeling georganiseerd. Het totaal aantal huishoudens (pastorale eenheden) is 
ca. 1858. 
 

Kerkdiensten: 
Vanaf 8 september 2019 worden in de Immanuëlkerk als proef 2 ochtenddiensten na elkaar 
gehouden en 1 avonddienst. Als het vernieuwde kerkgebouw klaar is kunnen er ’s morgens 2 
diensten gelijktijdig worden gehouden. 
 

Interkerkelijk overleg: 
 Met R.K. Catharinakerk: startzondag, samenspraak, vredeszondag, week van gebed. 
 Vierkerkenoverleg: Protestantse Gemeente Barneveld,  Hervormde gemeente (PKN), 

vrijgemaakte gereformeerde kerk, Nederlands gereformeerde kerk. 
 Diaconaal netwerk. 
 Kerken en burgerlijke gemeente. 
 Classis Veluwe. 

 

Kerkblad: 
Het kerkblad heet ‘Samenloop’ en die naam refereert aan de fusie van 2 kerken. Het blad komt 
meestal om de 2 weken uit. 
 

Aantal leden: 
Per 5 januari 2020 telt de Protestantse Gemeente Barneveld 3569 leden, onderverdeeld in de 
volgende groepen:   Jeugd 0-18 jaar: 550   Starters 18-30 jaar: 456 
Bouwers 30-55 jaar: 979 Plus 55-75 jaar: 1104  Senioren 75+: 480 
 

De nieuwe predikant krijgt een prachtige kans om de kwaliteit  
van het gemeenteleven een verdere impuls te geven. We willen bouwen aan de 

betekenis van onze kerk voor betrokken leden, randleden en anderen. 


