
Profielschets Predikant en Gemeente Hervormd Benschop 

Inleiding  
De Hervormde Gemeente van Benschop is sinds mei 2022 vacant en kijkt biddend uit naar de komst 
van een predikant. Als gemeente zien we uit naar een predikant die door God geroepen is tot het 
ambt van herder en leraar en die zijn werk in de gemeente verricht vanuit een levende relatie met 
God.  
 
Om te onderzoeken wat het verlangen is van de gemeenteleden heeft er een gemeenteavond 
plaatsgevonden. Deze profielschets bevat de resultaten van de vragenlijst die de gemeenteleden op 
de gemeenteavond hebben ingevuld. Deze resultaten zijn onderverdeeld in de thema’s: eredienst, 
pastoraat, vorming en toerusting en organisatie en beleid. Hierna volgt echter eerst algemene 
informatie over Benschop en een korte omschrijving van onze gemeente. 
 

Benschop 
Benschop is sinds 1989 een kern van de burgerlijke gemeente Lopik en ligt in de Lopikerwaard. Het 
dorp bestaat uit een kern en een lintbebouwing langs een wetering, met van oorsprong agrarische 
bedrijvigheid. Benschop telt rond de 3.500 inwoners en heeft een christelijke basisschool, de Eben- 
Haëzer, en een Rooms-Katholieke basisschool, de Sint Victor. De laatste heeft qua identiteit een open 
karakter. Dat betekent dat zij ouders de mogelijkheid biedt hun kinderen niet aan identitaire 
vieringen mee te laten doen. Naast de Hervormde Gemeente is er in Benschop een Protestantse 
Gemeente en een Rooms-Katholieke gemeenschap die deel uitmaakt van een regionale parochie. 
Samen met de Protestantse Gemeente is er een goede relatie met de Eben Haëzer basisschool. 
 

De Hervormde gemeente 
De Hervormde Gemeente van Benschop is een zelfstandige kerkelijke gemeente binnen de 
Protestantse Kerk in Nederland. Onze gemeente verbindt zich aan het gereformeerd belijden met de 
Bijbel en de Belijdenisgeschriften als bron van al haar handelen. 
 
Onze gemeente is een brede en veelkleurige gemeente. De gemeenteleden zijn dankbaar voor de 
onderlinge verbondenheid, maar geven ook aan dat zij verlangen naar meer verbondenheid tussen 
de verschillende generaties. Gemeenteleden omschrijven de gemeente als een bloementuin met veel 
verschillende bloemen en zonder hek. Het verlangen is om iedereen in deze tuin een plekje te geven, 
zodat hij of zij tot bloei kan komen en gehoor kan geven aan zijn of haar roeping, namelijk een leven 
in relatie met God, de schepping (rentmeesterschap), elkaar en de wereld. 
 
Opbouw van de Hervormde Gemeente Benschop in getallen (peildatum: 29 juli 2022) 

Dooplid 574 

Ongedoopt lid 22 

Belijdend lid 380 

Mee geregistreerd 43 

Vriend 10 

Totaal 1.029 

 

0-20 jarigen 20% 

21-40 jarigen 22% 

41-60 jarigen 27% 

61-80 jarigen 25% 

80+ 6% 



Erediensten 
De zondagse erediensten vormen het hart van het gemeenteleven. De diensten worden gehouden in 
het historische kerkgebouw middenin het dorp. De erediensten kennen een klassieke opbouw. 
Tijdens de diensten wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling en worden psalmen gezongen uit 
de Oude Berijming (1773). Daarnaast worden er twee liederen of psalmen uit de bundel Weerklank 
gezongen. In bijzondere diensten (zoals: themadiensten, de diensten van de zondagschool en de 
afsluiting van de Vakantie Bijbel Week) en bij het ‘Zingen na de dienst’ (zes keer per jaar in 
aansluiting op de avonddienst) is er ruimte voor liederen uit andere liedbundels, waarbij de 
begeleiding wordt verzorgd door een muziekgroep.  
 
Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd ligt er achterin de kerk een boekje met onder andere 
vragen over de preek, een puzzel of kleurplaat. Het boekje geeft de predikant de ruimte en 
mogelijkheid om de kinderen actief bij de dienst te betrekken. Het verlangen van gemeente en 
kerkenraad is de kinderen bij de dienst te betrekken zodat deze voor hen betekenis krijgt.   
 
Gemeenteleden zien uit naar een preek met diepgang die jong en oud aanspreekt, maar die ook 
prikkelt en handvatten geeft voor het leven van alledag. Gemeenteleden geven aan waarde te 
hechten aan de traditionele vorm van de erediensten. Ook geven gemeenteleden aan dankzegging 
en lofprijzing een belangrijk aspect van de eredienst te vinden. Daarnaast vraagt de gemeente om 
vernieuwing en dan in het bijzonder om vernieuwing die positief kan bijdragen aan het 
gemeenteleven, zodanig dat deze gemeenteleden voedt in het zoeken naar hun plek in de wereld 
van vandaag. Verder vinden gemeenteleden het belangrijk dat er verbinding is tussen jong en oud, 
en binnen de breedte van de kerk. We zijn een gemeente in beweging.  
 
Er is een kern van trouwe kerkbezoekers. In de morgendienst bezoeken tussen de 275 en 325 
gemeenteleden de dienst. Dan zien we vooral ouderen en gezinnen met (jonge) kinderen. De 
avonddienst wordt door 175 tot 200 gemeenteleden bezocht. Regelmatig is in de avonddienst een 
grotere groep jongeren aanwezig. Zo’n 100 - 125 gemeenteleden bezoekt beide diensten. We zien als 
gemeente dat het kerkbezoek de laatste jaren terugloopt. De coronaperiode met de beperkende 
maatregelen hebben het bezoekersaantal negatief beïnvloed. Ook zien we dat er onder jongeren, 
minder kerkelijke binding is. Jongeren zijn mobiel en een groot aantal kerkdiensten is digitaal 
beschikbaar. De gemeente heeft het nodig dat prediking, kerkbezoek en ontmoeting weer het hart 
van de gemeente gaan vormen.  
 
Onze gemeente is op zoek naar een predikant die in zijn prediking: 

- Christus centraal stelt, bijbelgetrouw is en God eert om wat Hij heeft gedaan. 
- Gevoel heeft voor traditie, maar ook voor gemeente en mensen van vandaag. 
- Zich verbonden weet met de oecumenische belijdenissen en met de gereformeerde 

belijdenisgeschriften. 
- De zondagse prediking weet te verbinden met de week die voorbij is en de week die eraan 

komt, bijvoorbeeld met gespreksvragen of een praktische toepassing.  
 

Pastoraat 
Het pastorale werk wordt door de predikant en de wijkouderlingen verricht, waarbij het accent voor 
de predikant ligt bij het crisispastoraat en het bezoeken van de 80-plussers. Op dit moment is onze 
gemeente onderverdeeld in vijf wijken. Voor de coronaperiode is in twee van de wijken gestart met 
“Wijkgericht werken”. Doel hiervan was om de onderlinge verbondenheid binnen de wijk te 
vergroten. De bedoeling was om deze vorm van pastoraat uiteindelijk in alle wijken te introduceren. 
Door de coronaperiode is dit echter stil komen te liggen.  
 



Zoals gezegd; Benschop is een diverse gemeente. In het pastorale gesprek is het van belang dat een 
predikant de verschillende geloofstalen kan spreken en verbinden. Gemeenteleden denken 
verschillend, de een denkt meer op evangelische wijze, de ander meer op oecumenische wijze en 
weer een ander denkt op gereformeerd-bevindelijke wijze. Weer een ander leeft met een heel 
algemeen Godsbesef of worstelt hiermee. Het is van belang dat we in het pastoraat bij de ander 
kunnen zijn. Niet op zo’n wijze dat in alles wordt meegegaan, wel dat je achter de taal van de ander 
kunt kijken en in gesprek kunt zijn over de kern van het geloof en je de ander hierin kunt meenemen 
en leiden.   
 
Het jeugdpastoraat wordt actief gestalte gegeven binnen het jeugdwerk. De jeugdouderling en           
-diaken geven samen met de jeugdraad leiding aan het jeugdwerk. De rol van jeugdwerkleiders is 
belangrijk. Voor deelnemers aan het jeugdwerk zijn zij belangrijke identificatiefiguren. Voor jongeren 
die met vragen of problemen rondlopen die zij niet met hun directe omgeving kunnen delen zijn er in 
de gemeente jeugdvertrouwenspersonen actief. Zij gaan op een laagdrempelige manier met 
jongeren in gesprek.    
 
Onze gemeente is op zoek naar een predikant die: 

- Op een laagdrempelige en betrokken wijze beschikbaar is voor gemeenteleden en er als 
predikant wil zijn voor het dorp Benschop. 

- Empathisch is en de pastorale vaardigheden om te begeleiden, te luisteren, te troosten en te 
vermanen beheerst. 

 

Vorming en toerusting 
Voor de kinderen van 3 tot en met 6 jaar is er zondagsschool tijdens de ochtenddienst en voor de 
kinderen van groep 3 tot en met 8 van de basisschool is er zondagsschool na de ochtenddienst. Met 
Kerst en Pasen zijn er speciale vieringen met medewerking van de zondagsschool. Op Weeszondag 
wordt er afscheid genomen van de kinderen die de zondagsschool dat seizoen verlaten. In de 
prediking is ruimte en aandacht voor de kinderen om hen vertrouwd te maken met geloof en 
christen zijn. De zondagse dienst is een plek om te leren en te groeien in geloof.  
Voor de jongeren vanaf 12 jaar is er in het winterseizoen wekelijks catechese. De catechese wordt 
verzorgd door de predikant in samenwerking met het catecheseteam (mentorcatechese). Er wordt 
gebruik gemaakt van de HGJB-methode ‘Follow Me’ en ‘Follow Me next’. De belijdeniscatechese 
wordt gegeven door de predikant. In seizoen 21 – 22 bestond de belijdenisgroep uit zes jongeren.  
Doop- en huwelijkscatechese worden verlangd, maar moeten meer structureel worden 
georganiseerd. Er wordt daarnaast ook gedacht aan het oprichten van een kring die zich richt op 
jonge gezinnen.  
 
Vorming en toerusting vindt verder plaats binnen kinder- en jeugdclubs, de Vakantie Bijbel Week, 
bijbelstudiegroepen en verenigingen (jeugdvereniging en mannenvereniging). Eens in de drie weken 
is er op zaterdagochtend een gebedsuur in de kerk.  
 
Viermaal per jaar wordt er een Avondmaalskring gehouden in de week voorafgaand aan de viering 
van het Heilig Avondmaal.  
 
Onze gemeente is diaconaal en missionair actief. De zendingscommissie onderhoudt het contact met 
de naar Frankrijk uitgezonden familie Lustig (GZB). Daarnaast is er een evangelisatiecommissie die 
verschillende activiteiten organiseert waaronder een zomerlunch en een kerstdiner. De 
evangelisatiecommissie organiseert / ondersteunt tevens de Alpha cursus en Alpha Youth. Onze 
gemeente ondersteunt verder een vertaalproject van Wycliffe in Benin. Jaarlijks is er een 
rommelmarkt waarvan de opbrengst bestemd is voor onder andere projecten van de HGJB. 
 



 
Onze gemeente is op zoek naar een predikant die: 

- Zich als onderdeel van de kerkenraad verantwoordelijk voelt voor de gemeenteopbouw en 
toerusting. 

- Activiteiten die de gemeenteopbouw bevorderen stimuleert en daaraan deelneemt. 
- De gehele gemeente activeert in het ‘leren geloven’ voor alle gemeenteleden. 
- Jongeren begrijpt en hen helpt in het ontdekken van het geloof en vanuit dat uitgangspunt 

mede leiding geeft aan de catechese en de belijdeniscatechese verzorgt. 
- Aandacht heeft voor de verbondenheid van de christelijke gemeente met Israël als Gods 

volk.  
 

Organisatie en beleid 
Onze gemeente maakt deel uit van de classis Utrecht en de Werkgemeenschap en Ring Woerden. 
Wekelijks verschijnt het regionale kerkblad De Bazuin. Daarnaast verschijnt elke maand (alleen in 
onze gemeente) de Sonar met daarin onder andere een overzicht van de activiteiten voor die maand, 
een column en interviews met (nieuwe) gemeenteleden. Ook de website is een actuele 
informatiebron. 
 
Met de Protestantse Gemeente en de Rooms-Katholieke gemeenschap is er contact op bestuurlijk 
niveau, in de vorm van vergadering 2 x per jaar. Ieder jaar wordt er met medewerking van de drie 
gemeentes een Volkskerstzangdienst en de week van gebed georganiseerd. Daarnaast wordt er met 
de Protestantse Gemeente op een ander niveau samengewerkt, door het organiseren van de 
Vakantie Bijbel Week, en medewerking aan bid- en dankdagen van de Eben Haëzer school. 
 
De kerkenraad stelt het beleid vast (Beleidsplan 2021-2025) en kan zich laten bijstaan door deelraden 
of organen van bijstand. Naast het gemeentebrede beleidsplan is er een jeugdbeleidsplan opgesteld, 
waarin het beleid ten aanzien van kinderen, tieners en jongvolwassenen tot en met 30 jaar nader is 
uitgewerkt. Beide beleidsplannen worden jaarlijks geëvalueerd. 
 
Onze gemeente is op zoek naar een predikant die kan verbinden en enthousiasmeren, maar niet naar 
een manager. Wel is ons verlangen dat een predikant: 

- Kan adviseren als het gaat om het vormen van beleid voor de gemeente. 
- Richtinggevend en (bij)sturend vorm kan geven aan gemeentewerk. 
- Bijdraagt aan goede communicatie met en in de gemeente. 

 
Bijlagen: 

- Beleidsplan 2021-2025 
- Beleidsplan Jeugdraad 2020-2025 


