
 

[ten behoeve van beroepingswerk, voorjaar 2020] 

 

 

Profiel van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Kampen 

 

Aanleiding 

Een predikant die beroepen wordt wil graag weten door wie hij beroepen wordt. In de 

eerste plaats mogen we erop vertrouwen dat de Heer de gang der dingen leidt. Door 

biddend te kiezen en te beroepen stellen we ons open voor de leiding van de Heer. 

Maar de predikant zal deels ook verstandelijke aspecten laten meewegen. Om de 

verstandelijke overwegingen te ondersteunen is dit gemeenteprofiel gemaakt. Wie is de 

NGK Kampen? 

 

Aantal leden:  1740 leden (1182 belijdende leden, 558 doopleden) 

Aantal diensten: Twee per zondag,  

’s Morgens om 9.30 uur (mei t/m sept.) en 10.00 uur 

(okt. t/m april). ’s Middags om 17.00 uur (okt. t/m 

april) en ’s avonds om 19.00 uur (mei t/m sept. ) 

Capaciteit Nieuwe Kerk: 800 zitplaatsen 

Kerkelijk gebouw:  Modern gebouw met 6 multifunctionele zalen 

Personeel:   Koster (38 u/wk), administrateur (11 u/wk) 

Pastoresteam:  2 predikantplaatsen, 1 pastoraal werker/jeugdwerker 

Structuur pastoraat: De gemeente is verdeeld in 18 wijken elke wijk met 

een wijkteam van een coordinator, bezoekers, 

diakenen en een ouderling 

Structuur kerkenraden: Scheiding van bestuur en pastoraat d.m.v. 

    separate Kerkenraad Pastoraal, Kerkenraad Diakonaal, 

    en Kerkenraad Bestuurlijke Zaken 

    vergadering viermaal per jaar als Centrale Kerkenraad 

 

 

 

 

Sociale Structuren 

In onze gemeente zijn familieverbanden belangrijk. Er is een aantal grote families 

waarvan broers, zussen, grootouders en kleinkinderen zijn aangesloten bij onze 

gemeente. Daarnaast zijn er bevriende gezinnen die intensief met elkaar optrekken. Dit 

leidt tot sterke samenhang binnen delen van de gemeente.  

Bezoekers valt op dat er een warme sfeer is. Anderzijds schiet de zichtbaarheid van 

alleenstaanden of nieuwe leden wel eens tekort. Dat komt ook doordat we een kerkzaal 

met een bovenverdieping met grote galerijen en vijf uitgangen in het gebouw. Daardoor 

kan het voorkomen dat gemeenteleden elkaar mislopen, terwijl ze toch trouw kerken. Dit 

veroorzaakt een zekere anonimiteit; we weten van elkaar niet of je er zondag niet was, 

of dat je naar een andere dienst bent geweest. We weten ook niet of iemand nieuw is of 

dat hij of zij normaal op een andere plek in de kerk zit. Dit bemoeilijkt het elkaar leren 

kennen.  

Erg succesvol is het zustercontact dat bezoeken aan ouderen brengt en een hechte 

groep vormt. 

De gemiddelde leeftijd van de leden is relatief hoog, al is het wel zo dat we er de laatste 

jaren gemiddeld 35 tot 40 nieuwe gemeenteleden per jaar bij krijgen die vooral bestaan 



 

uit pas getrouwde stellen en jonge gezinnen. Het ledenbestand bestaat vrijwel uitsluitend 

uit autochtone Nederlanders.  

 

Kerkleven 

Wij zijn een kerk met een grote verscheidenheid aan soorten mensen. Er is geen 

algemene cultuur van intellectuele beleving en discussie omtrent het geloof. Er is een 

betrokken kern die actief meedoet met daar omheen een groep die zich alleen op zondag 

laat zien en daarnaast een groep die zich afzijdig houdt. De familiebanden maken dat een 

deel van de afzijdige leden zich niet wil uitschrijven. In de afgelopen jaren ontstond een 

cultuur van selectief kerken; er zijn leden die een sterke voorkeur voor een bepaalde 

predikant hebben en daarbuiten diensten in andere gemeenten bezoeken. 

Na elke ochtenddienst wordt er intensief gebruik gemaakt van de mogelijkheid elkaar te 

ontmoeten tijdens de koffie op zondag in de Oranje zaal. Dat is de grote zaal van ons 

kerkelijk gebouw, dat met grote deuren is verbonden met de kerkzaal, zodat de drempel 

zeer laag is om aan te schuiven. 

Er zijn veel gaven onder onze leden, vooral waar het gaat om muziek. Tijdens bijzondere 

kerkdiensten lukt het om uiteenlopende gelegenheidskoren, -bands en –orkesten te 

formeren.  

Er kan qua diensten en vieringen heel veel. We zingen vooral uit Liedboek voor de 

kerken en de Opwekkingbundels. Er worden regelmatig bijzondere diensten 

georganiseerd zoals jeugddiensten, themadiensten, praisediensten en diensten met en 

voor verstandelijk gehandicapten. Met Kerst en Pasen worden er extra feestelijke 

ochtenddiensten gehouden evenals rond de belijdenisdienst. Er is een jaarlijkse 

herdenkingsdienst waarin de overleden gemeenteleden worden herdacht. Er zijn 

gemeenschappelijke diensten samen met de Christelijk Gereformeerde kerk op bid- en 

dankdag, Hemelvaartsdag en oudejaarsavond en in de zomermaanden zijn de 

avonddiensten gezamenlijk.  

Sinds november 2019 zijn we gestart met de tienerdiensten die bedoeld zijn voor 

jongeren van groep 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voorgezet onderwijs. De 

dienst vindt plaats in een ander gebouw bij de kerk en vindt 1 keer in de maand plaats. 

De leiding ligt bij de jeugdwerker en een jeugdouderling. De jongeren zijn erg 

enthousiast. 

De prediking is het hart van het gemeenteleven. De betrokken kern van leden luistert 

kritisch en bewust. Er leeft een honger naar opbouwende prediking. Tegelijk is er 

behoefte aan praktische prediking aangezien de gemeente voornamelijk bestaat uit 

doeners. Er is een traditie van samenwerking met de Christelijk Gereformeerde Kerk in 

Kampen, door de kansels voor elkaar open te stellen en een deel van de zomerdiensten 

samen te organiseren, alsmede de diensten op bijzondere dagen. Met de twee 

Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in Kampen is na intensieve samensprekingen sinds 2 

jaar een samenwerking ontstaan en mochten we op Goede Vrijdag 2019 de eerste 

gezamenlijke dienst hebben. In 2020 willen we de diensten gaan uitbreiden op 

Hemelvaartsdag en de avonddienten tijdens de zomervakantie. Vanwege de moeite die 

een deel van de gemeente heeft met de samenwerking, nemen we hier de tijd voor. De 

NGK’s, CGK’s en GKV’s van Kampen en IJsselmuiden overleggen periodiek om kansen 

voor praktische samenwerking te kunnen benutten. Met name onder en door jongeren 

van de verschillende kerken worden met succes gezamenlijke activiteiten georganiseerd.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Geloofsbeleving 

Er zijn verschillende bijbelstudiegroepen actief. Het is echter niet gebruikelijk om 

doordeweeks erg actief op deze manier met het geloof bezig te zijn. We zijn in de 

praktijk niet erg evangelisch of missionair, hoewel bij sommigen die wens tot meer naar 

buiten treden wel leeft. Een groep bevlogen jongeren komt intensief samen. De laatste 5 

jaar zijn er wel verschillende bijbelkringen bij gekomen en is er uitbreiding geweest bij 

diverse jongere kringen. Dit waren met name nieuwe gemeenteleden. 

Er is intern nauwelijks strijd om geloofszaken. Er zijn geen spanningen, knelpunten of 

hoog oplopende discussies. Wel is er de wens tot verdieping en intensivering van het 

gemeenteleven. De laatste jaren hebben we diverse acties ondernomen om niet 

betrokken randkerkelijken te bewegen om een duidelijke keuze te maken wat betreft hun 

lidmaatschap. Dit heeft in 2019 tot een aanzienlijke reductie in het ledental geleid. 

 

Organisatie 

Sinds 2006 wordt gewerkt met een gemeentestructuur in 18 wijken met wijkteams, 

die idealiter op pastoraal gebied zelfvoorzienend zouden moeten zijn. Helaas kan dat niet 

verhinderen dat er een groot aantal vacatures is.  

Het bestuur van de gemeente wordt door zogenaamde beleidsmedewerkers gedaan met 

een specifiek aandachtsveld waarvoor ze het eerste aanspreekpunt zijn. Separaat 

daarvan komen ouderlingen en diakenen samen in respectievelijk de kerkenraden 

Pastoraal en Diakonaal. In 2010 werd het werken in deze structuur overwegend positief 

geëvalueerd.  

Er wordt gewerkt met een visie die moet helpen om richting te geven aan activiteiten 

binnen de gemeente: 

Als gemeente willen wij een gemeenschap zijn van mensen die groeien in hun toewijding 

aan Jezus Christus en die hun gaven gebruiken ten dienste van elkaar en de wereld.  

Gemeenschap, groei en gaven zijn voor ons centrale begrippen in het vormgeven van 

ons discipelschap.  

 

Activiteiten 

Jaarlijks wordt een uitgebreid evenement georganiseerd (Het F’nallusfeest) waar heel 

veel geld wordt opgehaald voor onze zusterkerken in Kwa-Zulu Natal (Zuid-Afrika). Er is 

een wekelijkse eetclub voor ouderen en alleenstaanden die gezelligheid zoeken.  

Voor de jeugd zijn er diverse clubs en initiatieven. Het jaarlijkse Pinksterkamp voor de 

jeugd wordt periodiek uitgebreid tot het kamp All Ages, waar de hele gemeente welkom 

is. Dat levert inspirerende, bijzondere samenkomsten op. 

We zijn een zendende gemeente, die in belangrijke mate verantwoordelijkheid neemt 

binnen het zendingswerk van de NGK’s. Sinds 2012 zijn alle kerken in Kwa-Zulu Natal 

zelfstandig geworden, maar ze blijven afhankelijk van ons en de Steunbiedende kerken 

wat betreft ondersteuning en financiën.   

Verder is er ieder jaar een kennismakingsavond voor nieuwe gemeenteleden. Dit is 

een gezellige en informele avond waar nieuwe gemeenteleden elkaar leren kennen maar 

ook worden geinformeerd over het reilen en zeilen in onze gemeente.  

 

 

 



 

 

 

 

Voorzieningen 

Aangebouwd aan de kerk bevindt zich gebouw De Regenboog, dat in 2004 werd 

geopend. Het wordt intensief gebruikt op weekavonden voor catechese, wijkavonden en 

vergaderingen. De Oranje zaal, beneden, is zeer goed uitgerust met een ruime keuken 

waar koffie en thee wordt geschonken en zelfs maaltijden voor grote groepen worden 

bereid. Boven zijn 4 moderne vergaderzalen van wisselende grootte en zelfs een 

ontspanningsruimte met bankstellen en een bar, waar de jeugd avonden houdt.  

De Nieuwe Kerk is ruim, licht en uitgerust met een uitstekende geluidsinstallatie. De zaal 

wordt dan ook wel voor concerten gebruikt. De zaal is voorzien van beamers en 

schermen. We zijn gezegend met een professioneel en zeer toegewijde koster.  

De gemeente heeft een uitstekende website. Onze diensten zijn al jaren beschikbaar om 

naar te luisteren. Sinds kort is het ook mogelijk om te diensten met beeld te volgen. 

Sinds een aantal jaren hebben we onze informatie digitaal op Intrakerk staan. Dit is 

alleen toegankelijk voor leden. Verder staan er berichten (te groot om in ons kerkblad te 

vermelden) en is er info te vinden over de wijkteams.  


