
Hervormde gemeente Lexmond (PKN)

Profielschets hervormde gemeente Lexmond
- dorp en kerk -

Het dorp Lexmond ligt in de gemeente Vijfheerenlanden, aan de rivier de Lek. Het dorp bevindt
zich tussen het landelijke gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de stedelijke regio Utrecht.
In Lexmond wonen ongeveer 3000 mensen. Het dorp heeft alle (basis)voorzieningen. Typisch voor
Lexmond is de grote ondernemerszin. Lexmond kenmerkt zich door de weidse polders, veel natuur
en water. Tegelijk ook midden in Nederland, direct gelegen aan snelwegen en dus goed bereikbaar.
Lexmond is een dorp midden in het groen, met de stad om de hoek.

Kerkelijke gemeente
De hervormde gemeente Lexmond maakt deel uit van de classis Zuid-Holland Zuid. De gemeente
heeft 753 leden (441 doopleden en 256 belijdende leden, waarvan 142 vrouwen en 114 mannen,
51 meegeregistreerden en een paar leden zonder doop/belijdenis). Een aantal leden woont in
verzorgingshuizen buiten Lexmond (voornamelijk Ameide, Vianen en Leerdam).

De kerkenraad bestaat uit 6 ouderlingen (5 wijkouderlingen, 1 jeugdouderling), 4
ouderlingen-kerkrentmeester en 4 diakenen. De predikantsplaats van de hervormde gemeente
Lexmond is -in principe- een voltijds predikantsplaats; 1 fte. Afhankelijk van de situatie van de
predikant willen wij ons daar flexibel in opstellen.

Collega-kerken
De andere Lexmondse kerk is Protestantse gemeente Lux Mundi. Dat is een gemeente die van
oudsher de gereformeerde kerk is van Lexmond en Hei- en Boeicop en heeft een deeltijdpredikant.
Twee keer per jaar is er een gezamenlijk overleg. Diverse gemeenteleden van beide kerken werken
samen in een vrijwillige hulpdienst, anderen werken samen in de stichting Vrienden van Roemenië
en de Voedselbank.

De beide diaconieën werken samen waar het gaat om schuldhulpmaatjes en de opvang van
statushouders. De beide evangelisatiecommissies organiseren samen jaarlijks een openluchtdienst.

Kenmerken van de gemeente
De Hervormde gemeente Lexmond is een brede dorpsgemeente. Veel gemeenteleden zijn lid via
familiebanden. De afgelopen jaren zijn er meer gemeenteleden bijgekomen van elders,
bijvoorbeeld doordat ze naar Lexmond zijn verhuisd. Van oudsher staat de gemeente in de traditie
van de Gereformeerde Bond. De leden van de gemeente zijn heel divers. De een ervaart een sterke
verbondenheid met de gereformeerde (bond)traditie, de ander heeft meer interesse in
Evangelische vormen en weer een ander is wel lid, maar niet (meer) praktiserend gelovig.
Daarmee is onze gemeente een typische dorpsgemeente, waarin alle kleuren en voorkeuren
samenkomen. We zijn één in het geloof en divers in geloofsbeleving. Samen zijn we één lichaam,
dat bestaat uit verschillende leden.
De kerkenraad ziet zich als een goede afspiegeling van de breedte van de gemeente. De kerkenraad
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ziet het als zijn opdracht om deze breedte te omarmen en hieraan, door de Geest, dienend leiding
te geven.

De gemeente heeft, net als veel hervormde gemeenten, een relatief grote groep ouderen. Zij zijn
vaak trouw en betrokken en zijn een stabiele factor in de gemeente. Ook is er een flinke groep
actieve (jonge) gezinnen. Zij zijn op veel terreinen kartrekkers in de gemeente en zijn vaak
flexibeler in hun omgang met tradities en geloofsbeleving.

Visie en beleid
De visie van het huidige beleidsplan is “Kerk van Jezus Christus, midden in het dorp!”. We geloven
dat God de bron van alle leven is. Hij heeft de wereld zo lief, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. We willen
Gods liefde voor mensen verkondigen in woorden en daden. Ook in ons dorp!
We belijden dat God van mensen houdt en hen wil redden van hun zonde. Dit brengt ons tot
dankbaarheid, die zich laat merken. Wij willen een liefderijke, gastvrije en kleurrijke gemeente zijn,
met ruimte voor iedereen, waarbij de levenswandel van de gemeente als geheel en van ieder
afzonderlijk iets uitdraagt van Gods liefde voor deze wereld.
Wij willen daarom kerk zijn, in navolging van Jezus Christus; dienstbaar, liefdevol en met de meest
relevante boodschap, midden in de samenleving, ook in ons dorp.

Kerkdiensten
In de samenkomst van de gemeente wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling, en worden
psalmen en de gezangen achter de psalmen gezongen. Ook zingen we in de dienst uit Weerklank.
Op de kerkelijke feestdagen (Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en andere
bijzondere diensten) nemen we meer muzikale ruimte en eren we God met ons lied.

Er is een gelegenheidskoor dat bestaat uit zo’n 25 enthousiastelingen. Een paar keer per jaar zing
het koor in een dienst. Vaak op feestdagen en bijzondere gelegenheden.

Een paar keer per jaar wordt een themadienst georganiseerd. De aanleiding kan bijvoorbeeld zijn
een onderwerp vanuit de jeugd, de EC, of een actueel thema.

Op de morgen van biddag en dankdag wordt er, in samenwerking met de basisschool, een dienst
voor school en kerk georganiseerd, waarin de predikant zich specifiek richt op de
basisschoolkinderen. De ene keer in de Hervormde kerk, de andere keer in Lux Mundi.

We komen net uit de periode van corona. Het kerkbezoek is (nog) niet zoals het voor die tijd was.
We gaan uit van ongeveer 250 bezoekers in de ochtenddienst en ongeveer de helft in de
avonddienst. Alle leeftijdscategorieën zijn bij de kerkgangers vertegenwoordigd. Onze diensten
worden ook uitgezonden via Youtube en hebben een mooi bereik.

’s Morgens is er oppas voor de kleinste kinderen. Voor kinderen van groep 1 t/m 3 is er elke
zondagochtend kinderdienst en 1x per maand is er kinderdienst+ voor kinderen van groep 4 en 5.
Regelmatig zijn er kindermomenten in de dienst, voorafgaand of na afloop van de kinderdienst. 2
keer per jaar is er Kerk op Schoot, een interactieve bijeenkomst voor de allerkleinsten.

Catechese, vorming en toerusting
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Voor kinderen is er club voor groep 5/6. Daarboven werken we met Follow Me en Follow Me Next.
De afgelopen jaren is het jeugdwerk goed in kaart gebracht. Er wordt gewerkt aan verdieping en
verbinding, door middel van het Groeiplan. Dit is een samenhangend plan voor het jeugdwerk van
0-24 jaar. Voor de oudere jeugd is er de JV (Jeugdvereniging).

Voor de volwassen zijn er o.a.:
● huiskringen (4 verschillende groepen)
● vrouwenvereniging / mannenvereniging
● ochtendbijbelkring
● huisbijbelkring
● maandagavond-bijbelkring
● bijbelstudiekring

Er is veel betrokkenheid binnen de kringen, maar de verbondenheid en contacten tussen de
kringen kan beter. Er is een flinke groep ouderen die betrokken zijn bij elkaar en bij de gemeente.
De maandelijkse ouderenmiddagen voorzien in een behoefte en hebben ook een duidelijke sociale
kant. Er zijn relatief veel betrokken jonge gezinnen in de gemeente, die meedoen in de
verschillende kringen.

Commissies en werkgroepen
De kerkenraad wordt ondersteund door de zendingscommissie, evangelisatiecommissie, jeugdraad
en wijkteams. Voor het bezoekwerk aan de ouderen van de gemeente zijn er 5
ouderen-bezoekbroeders.
De diaconie coördineert een damescontactgroep voor allerlei bezoekwerk. Elk wijkteam wordt
gevormd door een ouderling, een diaken, een bezoekbroeder en een aantal bezoekdames.

Er is een activiteitencommissie, die op de laatste zaterdag van augustus een rommelmarkt
organiseert, met vrijwilligers vanuit de gemeente. Daarnaast is een commissie die 2x per jaar een
kledingbeurs organiseert. Ook worden er stappen gezet om ons kerkgebouw meer in te richten
voor laagdrempelige ontmoeting, toeristische belangstelling en voor hen die rust of een gesprek
zoeken. Elke vrijdagochtend is de kerk daarom open.

De Hervormde gemeente Lexmond is een levende en levendige gemeente. Er is veel betrokkenheid
bij elkaar en bij het Woord.
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