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Bijlage: profielschets van de Protestantse Gemeente Kudelstaart en de 
daarvoor te beroepen predikant 
 
Inleiding 
In deze bijlage van onze profielschets, worden beschreven: 

• het profiel van de “De Protestantse Gemeente Kudelstaart” ofwel “De Protestantse 
Gemeente Samen Op Weg te Kudelstaart”, waar de nieuw te beroepen predikant aan 
verbonden zal worden; 

• een korte beschrijving van de burgerlijke gemeente Aalsmeer, waar Kudelstaart deel 
van uitmaakt. 

 
Profiel van de Protestantse Gemeente Kudelstaart (verder aangeduid als PGK) 
 
Geschiedenis 
De kerk is vanaf 1978 gegroeid vanuit de Hervormde gemeenten en de Gereformeerde 
kerken van Aalsmeer, Leimuiden en Uithoorn. Tot dan was Kudelstaart een overwegend 
rooms- katholieke gemeenschap.  
 
Als start werd er eens per maand een eredienst gehouden in het dorpshuis van 
Kudelstaart, georganiseerd door een actieve werkgroep. Door wijzigingen van de 
kerkelijke grenzen in 1994 werd de Hervormde gemeente Kudelstaart en de 
Gereformeerde kerk Kudelstaart gevormd, die terstond federeerden tot de zelfstandige 
Samen Op Weg Gemeente Kudelstaart. Het was een proces met vallen en opstaan dat, 
ondanks aanvankelijke scepsis van de moederkerken en de toezichthoudende organen, 
door grote eensgezindheid en gedrevenheid van de betrokken leden in Kudelstaart heeft 
geleid tot de huidige, zelfstandige kerk met een eigen predikant en een eigen pastorie.  
 
Per 1 januari 2016 zijn de Hervormde gemeente Kudelstaart en de Gereformeerde Kerk 
Kudelstaart formeel gefuseerd tot de Protestantse Gemeente Kudelstaart ofwel (op sterke 
aandrang vanuit de ledenvergadering): de Protestantse Gemeente Samen Op Weg te 
Kudelstaart (hierna: PGK. De belangrijkste argumenten daarvoor waren herkenbaarheid 
en de in deze naam vervatte symboliek van samenwerking en overbrugging van 
tegenstellingen. 
 
Sinds 1975 is Kudelstaart sterk gegroeid: van een kleine 3.000 inwoners tot binnenkort 
meer dan 10.000. Ook in de directe omgeving van de kerk zullen veel woningen worden 
gebouwd.  
 



 

 

 

 

 
  

Waarschijnlijk mede door het vanaf het begin samen optrekken met als belangrijke 
ontmoetingsplaats de P.C. Basisschool “De Graankorrel”, spelen verschillen tussen de 
oorspronkelijke Hervormden en Gereformeerden geen rol. Wel is er een veelkleurigheid in 
geloofsbeleving. In de gemeente is ruimte voor diensten met een bijzonder karakter en 
experimenten. 
 
Huidige situatie 
De PGK is een zelfstandige gemeente, die per 1 april 2019 660 leden telde, onderverdeeld 
in 329 belijdende leden, 248 doopleden en 83 overige leden. Daarnaast zijn er enkele 
gastleden. Een ruim aantal van de leden van onze gemeente komt uit de directe 
omgeving.  
 
Hoe de PGK zichzelf ziet 
De PGK wil een open en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn, verenigd rond het woord 
van God, dat werkelijkheid is geworden in Jezus Christus, onze Verlosser. Door dat 
levende woord zijn wij geraakt, in beweging gezet en zoeken we naar wegen om geloof en 
samenleving met elkaar te verbinden en geloof in onze tijd relevant en aansprekend te 
maken, voor onszelf en voor anderen. 
 
Geloven is ten diepste een persoonlijke zaak, maar om dat geloof inhoud te geven en te 
kunnen ontwikkelen hebben we elkaar nodig. Met al onze persoonlijke ervaringen, die 
behoorlijk kunnen verschillen, willen we een gemeenschap vormen die voor onszelf en 
anderen een vindplaats van God is. 
Dat betekent dat het belangrijk is om elkaar te ontmoeten in de zondagse vieringen en 
daar met elkaar te luisteren, te zingen, te bidden en de gemeenschap van het geloof te 
vieren. Evenzeer betekent het dat we in allerlei kleinere verbanden oog hebben voor 
elkaar, samen actief zijn op welke manier dan ook, ons met elkaar bezinnen, maar ook 
vrijmoedig naar buiten treden en in de maatschappij relevant zijn. 
 
Diaconaat zien we als essentieel onderdeel van onze gezamenlijke geloofsbeleving. De 
kwaliteit van onze huidige, concrete ondersteuning en dienstverlening, zowel binnen onze 
eigen gemeenschap als naar de lokale en bredere samenleving, willen we koesteren en 
waar mogelijk nog versterken, waarbij “wie op onze weg komt” meer leidend is dan “wie bij 
onze kerk hoort”. De PGK staat met beide benen in de burgerlijke samenleving. Waar we 
kunnen, willen we daaraan een bijdrage leveren. 
 
Respectvol met elkaar omgaan. 
De PGK is sterk gemêleerd van confessioneel tot evangelisch met groot onderling verband 
en aandacht voor elkaar. Veel zaken kunnen in goede harmonie onderling worden 
afgestemd en uitgevoerd door een grote groep vrijwilligers.  
Een sterk punt is de directe wijze van elkaar benaderen en aanspreken, gekoppeld aan 
snelle besluitvorming, waarbij het gevaar voor onvoldoend doordachte beslissingen wordt 
onderkend. 
Ondanks dat er verschillen in opvatting en beleving zijn, is het mogelijk met elkaar te 
praten over fijngevoelige zaken als “kinderen aan het avondmaal”. Onze vorige predikant 
vond dit een goed voorbeeld van respectvol met elkaar omgaan. Het begeleiden, sturen 
en in gesprek blijven met groepen of leden van jong tot oud is een taak van de predikant 
als “verbinder”. Hou rekening met alle leden van jong tot oud en pas de liedkeuze, de 
prediking en de liturgie e.d. daarop aan en wat vooral belangrijk is, blijf met elkaar in 
gesprek.  



 

 

 

 

 
  

 
Eredienst. 
In onze PGK  is er veel aandacht voor de eredienst waarin, vanuit de exegese, stof tot 
nadenken voor de komende week wordt geboden. Diepgang, zorgvuldig taalgebruik en 
gebruik van het nieuwe Liedboek, Opwekking en Hemelhoog zijn normaal in de dienst en 
wat ons betreft onmisbaar in een evenwichtig opgebouwde liturgie, die met behulp van 
beamers wordt ondersteund. 
Voor de aanvang van de zondagse eredienst wordt in de regel een nieuwsbrief uitgereikt 
met de meest recente informatie, de liturgie en het wel en wee van gemeenteleden. 
 
Organisatie. 
Als zelfstandige gemeente beschikken we over een groot aantal ambtsdragers, bevestigde 
pastorale medewerkers en jeugdwerkers.  
Veel vrijwilligers hebben uitvoerende taken op zich genomen. De pastorale structuur werkt 
goed in Kudelstaart. De gemeente is verdeeld in vier wijken o.l.v. een ouderling-
coördinator. 
 
Beleidsplan. 
Vanaf de start van de zelfstandige gemeente in Kudelstaart is er een positief ingestelde 
kerkenraad die mondig is en zich verantwoordelijk voelt om keuzes te maken. We zoeken 
hierbij altijd naar de balans tussen de verschillende opvattingen met enerzijds ruimte voor 
vernieuwing, maar anderzijds respect voor de gemeenteleden, die gesteld zijn op het 
vertrouwde van vroeger. Veranderingen worden daarom zoveel mogelijk stap voor stap, 
weloverwogen en in goed overleg met de gemeente doorgevoerd. 
Er wordt gewerkt vanuit het beleidsplan 2019-2023 
 
Social media. 
Affiniteit met gebruik van social media en het kunnen omgaan met middelen voor het 
geven van presentaties met het gebruik van een beamer is een wens. 

 
Faciliteiten. 
Sinds 2001 beschikt de PGK over een modern kerkgebouw “De Spil” met veel 
vergaderruimte, een mooie kerkzaal en een gemeenschappelijke ruimte bij de 
toegangshal. Dit alles is onderdeel van het Combinatiegebouw De Spil, een 
samenwerkingsverband tussen de Stichting Ons Tweede Thuis (woonvoorziening voor 
mensen met een verstandelijke en soms een lichamelijke beperking), de 
Woningbouwvereniging Eigen Haard (eigenaar van een aantal huurappartementen in het 
complex), een kinderdagverblijf waarvan wij ’s zondags de ruimten gebruiken voor de 
oppasdienst en de PGK. 
 
De kerk beschikt over een mooi Allen orgel en de inrichting en faciliteiten zijn aangepast 
aan de eisen van de tijd. De Spil heeft ook een maatschappelijke functie. Er worden 
verschillende bijeenkomsten, concerten en vergaderingen gehouden. 
 
De PGK is eigenaar van een grote, moderne pastorie, die zeven jaar geleden ingrijpend is 
verbouwd en gemoderniseerd. Het huis en de leefomgeving worden als prettig ervaren. 
Ondanks veel vliegbewegingen in de omgeving van Kudelstaart is er weinig sprake van 
geluidhinder. 
 
 



 

 

 

 

 
  

Samenwerkingsverbanden. 
Samen met de Hervormde Gemeenten, wijk Dorp en wijk Oost en de Protestantse 
Gemeente Aalsmeer wordt wekelijks een kerkblad uitgegeven. 
De PGK werkt zeer goed samen met de rooms-katholieke Parochie in Kudelstaart voor 
een aantal activiteiten en gezamenlijke diensten per jaar. 
In de gemeente Aalsmeer is een “Er is Hoop”-werkgroep van een aantal kerken en een 
aparte “Raad van Kerken” van een aantal andere kerken. De PGK is formeel niet 
aangesloten bij deze groepen maar doet wel actief mee met een aantal activiteiten van 
beide organen. 
Oriënterend zijn we in gesprek met de PG Open Hof Kerk in Aalsmeer om bepaalde 
activiteiten samen te organiseren. 
In 1999 hebben de PGK en de Roemeense Hervormde Gemeente van Egrestö besloten 
als zustergemeenten een vriendschapsband aan te gaan. Door verschillende redenen is 
die relatie wat verwaterd. Uitwisselingen leverden in het verleden een meerwaarde op en 
we hopen in de toekomst dit contact weer te verstevigen. 
 
Profiel van de burgerlijke gemeente Aalsmeer. 
De gemeente Aalsmeer kent de kernen Aalsmeer (Dorp), Oost(einde) en Kudelstaart en 
heeft ruim 32.000 inwoners en een oppervlakte van 35 km2. Grofweg ten noordoosten van 
de voormalige N201 is veel bedrijvigheid en ten zuidwesten (w.o. Kudelstaart) wordt bijna 
1.000 ha in beslag genomen door de Westeinderplassen, deel uitmakend van het groene 
hart van de randstad. Kudelstaart telt binnenkort meer dan 10.000 inwoners. Belangrijke 
bronnen van werkgelegenheid zijn de bloemenveiling in Aalsmeer en de luchthaven 
Schiphol. De werkgelegenheid is in dit gebied het grootst van Nederland. 
 
Kudelstaart ligt relatief dicht bij alle grote steden van de randstad en is voor winkelcentra 
vooral aangewezen op Amstelveen, Hoofddorp, Haarlem en Amsterdam.  
Voor het aanbod aan culturele voorzieningen geldt hetzelfde. De gemeente Aalsmeer kent 
een groot aantal kerken en geloofsgemeenschappen. 
Kudelstaart heeft een ruim aanbod voor basisonderwijs, een bloeiend verenigingsleven, 
een vernieuwd Dorpshuis en een winkelbestand voor de dagelijkse benodigdheden. 
Op zorggebied zijn de basisvoorzieningen aanwezig, waar een nieuw 
gezondheidscentrum zal worden gerealiseerd. 
In het centrum van Kudelstaart is het appartementencomplex Mijnsheerlijckheid en een 
wijkpunt “Voor Elkaer”. Het complex heeft 129 woningen in een woonzorgzone, waar 
wonen, welzijn en zorg voor ouderen optimaal samengaan.  
Ondanks dat inmiddels meer dan 60 % van de inwoners “import“ is, is Kudelstaart een 
gemoedelijk dorp gebleven met een sterke sociale cohesie en een bloeiend 
verenigingsleven.  
 
Verder beschikbaar: 
 
- het beleidsplan “Waardevol verbinden”; 
- Jeugdbeleidsplan; 
- de “Samen op Weg Wijzer” van onze gemeente (jaarlijkse ledeninformatie); 
- een gids met informatie van de burgerlijke gemeente Aalsmeer; 
- voorbeelden kerkblad en nieuwsbrief. 
                                                 

 


