
Profiel van de Protestantse Gemeente te Odijk 

 

De Protestantse Gemeente Odijk is een brede kerkelijke gemeenschap, waarin plaats is voor 
mensen die het geloof op verschillende manieren beleven en die daarmee elkaar aanvullen 
en verrijken. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren en ons helpen in 
ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan. 
 
Wij maken graag gebruik van de metafoor van de kerk als herberg. De kerk als herberg roept 
een beeld op van een kerk die staat langs de levensweg van mensen; open,  gastvrij en 
uitnodigend is. Een kerk die niet probeert mensen binnen te houden, maar hen van al het 
nodige voorziet zodat zij hun eigen weg gesterkt, misschien zelfs met blijdschap kunnen 
vervolgen. Een kerk die dorpsgenoten en passanten de kans geeft om op verhaal te komen, 
hun verhaal te vertellen en naar dat van anderen te luisteren. Een kerk met ruimte voor 
beraad om samen in actie te komen. 

Wij zijn een relatief kleine kerkgemeenschap met ruim 700 leden en met een monumentaal 
kerkje (het Witte Kerkje), waarin ongeveer 150 mensen kunnen. Aan de kerk is een 
consistorie en een (veel nieuwer) bijgebouw verbonden, waarin vele activiteiten en 
vergaderingen plaatsvinden. Bovendien is er een binnentuin, waarin het fijn koffiedrinken is 
na een zomerse viering. Vlak naast onze kerk is een eigen begraafplaats, waar leden van de 
kerkgemeenschap bijgezet kunnen worden. Op het terrein staat tevens een pastorie, die 
door de predikant van onze kerkgemeenschap wordt bewoond. 
De Stichting Vrienden van het Witte Kerkje te Odijk maakt het - samen met bijdragen van 
gemeenteleden - mogelijk dat het monumentale kerkje goed onderhouden wordt en draagt 
ook bij aan onderhoud van de buitenkant van de pastorie. We zijn ook bezig met 
verduurzaming, doordat we zonnepanelen op het bijgebouw gaan plaatsen. 
 
Onze gemeente heeft - net als de meeste Protestantse Gemeentes - vrij veel oudere leden. 
Maar we zijn ook gezegend met een relatief groot aantal jonge gezinnen. Daardoor nemen 
wekelijks  15 tot wel 20 kinderen deel aan de kindernevendienst. De zondagse kerkgang is de 
afgelopen 10 jaar redelijk stabiel gebleven. Opvallend hierbij is dat de gemiddelde leeftijd 
van de kerkgangers in deze periode is gedaald. Onze gemeente wordt gekenmerkt door een 
grote diversiteit m.b.t. geloofsbeleving van de leden. Dit biedt uitdagingen en 
mogelijkheden. Het gemeenschapsgevoel is groot, al zijn er uiteraard ook in onze gemeente 
leden met relatief grote afstand tot de kerk. 
 
We hebben veel vrijwilligers, die allerlei taken verrichten. Desalniettemin zijn we onze oude 
manier van pastoraat met wijken en wijkouderlingen (in ambt) aan het veranderen naar een 
aangepaste opzet van het pastoraat. De kern van deze veranderingen is dat we groeien naar 
een gemeente waarin ieder gemeentelid naar vermogen bijdraagt aan de pastorale zorg om 
elkaar. Om dit proces te faciliteren, werkt een coördinerende ouderling samen met 
wijkcoördinatoren, wijkteamleden en pastorale medewerkers voor specifieke taken. Deze 
opzet is nog in ontwikkeling. Uiteraard is in hierin ook een belangrijke plaats voor een 
predikant. 
 



In 2020 vieren we het feit dat het Witte Kerkje in de huidige vorm 200 jaar bestaat. Daarvoor 
zijn vele activiteiten in voorbereiding, waaronder concerten, een prachtig jubileumboek, het 
brouwen van een eigen biertje en stiltewandelingen. 
 
Er is regelmatig samenwerking met de R.K. Parochie Paus Johannes XXIII met een 
kerkgebouw in Odijk. Er is een Oecumenisch beraad, dat onder andere kringen organiseert 
en regelmatig oecumenische diensten voorbereid. 
Er is ook samenwerking, zij het minder gestructureerd, met de Protestantse Gemeente 
Bunnik. In het verleden hebben beide diaconieën samengewerkt aan ZWO-projecten en het 
is de bedoeling dit in de toekomst weer te doen. 
 
Wij proberen als Protestantse Gemeente ook zichtbaar te zijn in het dorp Odijk. Daarbij is 
een belangrijke rol voor de predikant, bijvoorbeeld in sociaal overleg met organisaties in de 
burgerlijke gemeente. 
 
 


