Profielschets van de Hervormde Goede Herderkerk gemeente te Ridderkerk
Hervormde Gemeente te Ridderkerk
De wijkgemeente van Goede Herderkerk is een van de vijf wijkgemeenten van de Hervormde
Gemeente te Ridderkerk. De gemeente van de Goede Herderkerk voelt zich aangetrokken tot het
gedachtegoed van de Confessionele Vereniging terwijl de vier andere wijkgemeentes zich rekenen
tot de stroming van de Gereformeerde Bond.
Goede Herderkerk
De wijkgemeente telt zo’n 1900 actief geregistreerde gemeenteleden, overigens niet allemaal van
binnen de wijkgrens of de grenzen van de burgerlijke gemeente. De wijkgemeente kenmerkt zich als
confessioneel met een grote diversiteit. Maar wat ons bindt is dat we op onze eigen manier onze
weg in dit leven en in deze maatschappij zoeken, ondersteund door Gods woord.
We merken dat de betrokkenheid van jonge gezinnen en jongeren onder druk staat. Deze doelgroep
maar ook omwonenden dichtbij of verder weg hebben onze speciale aandacht maar brengen ons ook
in missionaire verlegenheid.
Kerkdiensten
In de kerkdiensten heeft de liturgie een traditioneel karakter met voldoende ruimte voor
persoonlijke invulling door de voorganger. De morgendiensten worden gemiddeld door ruim 300
gemeenteleden bezocht en de middagdiensten gemiddeld door 50. Een jeugddienstcommissie vult
per jaar een aantal kerkdiensten in, meestal met samenwerking van een band of koor. De kinderen
van de basisschool gaan elke zondagmorgen naar hun eigen kindernevendienst, verdeeld over 3
leeftijdsgroepen. Voor de tieners is er maandelijks een eigen dienst, de jeugdkapel. Bovendien is
onze wijkgemeente verantwoordelijk voor verschillende kerkdiensten in het nabij gelegen
zorgcentrum Riederborgh. Jaarlijks wordt er een gezamenlijke dienst voor verstandelijk beperkten
gehouden met de plaatselijke Protestante gemeente de Levensbron.
Kerkelijke activiteiten
Binnen onze wijkgemeente werkt voor vier dagdelen per week een bijstand in het pastoraat (ds. T.
Meijer) met de specifieke taak het ouderenpastoraat. De catechisaties worden momenteel door zo’n
veertig jongeren gevolgd. Aangestuurd door twee jeugdouderlingen en de jeugdraad bestaan er
onder leiding van veel actieve gemeenteleden verschillende jeugdclubs. Naast deze clubs zijn er een
aantal (huis) gesprekskringen die geleid worden door gemeenteleden onder aansturing van de
predikant. Voor de oudere gemeenteleden (76+) wordt door de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD)
diverse activiteiten georganiseerd.
Tot slot; de wereld verandert, wij veranderen, de rol en positie van de kerk verandert maar de
boodschap van Gods Woord verandert niet. Als Goede Herderkerk gemeente willen we Gods liefde
blijven uitdragen op een manier die past in de wereld van vandaag en bij de mensen in onze
omgeving. Dat doen we niet alleen, maar geholpen door Gods Geest, een ieder met de talenten die
hij of zij daarvoor gekregen heeft.

