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Profielschets gemeente Ter Heijde aan Zee
Burgerlijke gemeente
Ter Heijde aan Zee behoorde met Poeldijk tot de
voormalige gemeente Monster. In 2004 is de gemeente
Westland ontstaan door een fusie van de gemeenten: De
Lier, ’s-Gravenzande, Naaldwijk, Wateringen en Monster. De
gemeente Westland telt 11 kernen waarvan Ter Heijde aan
Zee één van de kleinste is.
De gemeente Westland behoort tot één van de 30 grootste
gemeentes van Nederland. Het Westland telt sinds mei
2018 107.674 inwoners en ongeveer 44.092 huishoudens.
Ter Heijde telt ongeveer 700 inwoners.
Westland kenmerkt zich door de glastuinbouw en deze speelt economisch op nationaal en internationaal
niveau een grote rol. Vele inwoners hebben een baan in relatie tot de glastuinbouw.

Historie
Ter Heijde is één van de oudste kustdorpen aan de Noordzee en heeft roerige tijden meegemaakt. Vier
keer, in 1470, 1530, 1546 en 1570, is dit dorp verwoest door de golven. In 1943 werd het dorp door de
Duitse bezetter met de grond gelijk gemaakt. Alles moest wijken
voor de Atlantikwall. Alleen de kerk bleef behouden. Maar steeds is
het dorp weer opgebouwd.
De geschiedenis van de Hervormde gemeente van Ter Heijde gaat
terug naar 1663, het jaar waarin de gemeente werd gesticht.
In 2013 is het 350 jarig bestaan van de gemeente dan ook uitbundig
gevierd.
Op de website van de kerk (www.kerkterheijdeaanzee.nl) kunt u uitgebreid lezen over de rijke geschiedenis
van zowel de kerkelijke gemeente als van het dorp Ter Heijde, zoals over de slag bij Ter Heijde in 1653,
waarbij Maarten Tromp sneuvelde.

Onder één dak
In 2017 heeft er een ingrijpende
verbouwing plaatsgevonden. De
teruglopende activiteiten in het
aangrenzende ontmoetingscentrum
Irene en een teruglopend kerkbezoek
waren de redenen voor de
kerkenraad om een ingrijpend beleid
in te zetten. Doelstelling was om de
exploitatie kosten fors te beperken.

De belangrijkste beleidsvoornemens zijn uitgevoerd. Het ontmoetingscentrum is verkocht, de kerk is
verbouwd waardoor alle activiteiten nu onder één dak kunnen plaatsvinden.

Kerkelijk Monster/Ter Heijde
In Monster en Ter Heijde bevinden zich 6 kerken, namelijk de Hervormde gemeente Monster, de
Protestantse gemeente de Hoeksteen, de Rooms Katholieke Parochie H. Machutus, de Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt, de Oud- Gereformeerde gemeente en de Hervormde gemeente Ter Heijde.
Hoewel er sprake is van een kerkelijke grens tussen Monster en Ter Heijde, bestaat deze alleen op papier.
Ongeveer 3/4 deel van de leden van de kerkelijke gemeente van Ter Heijde woont in (kerkelijk) Monster.
Deze situatie bestaat al heel lang. Jaren geleden zijn er afspraken tussen de verschillende kerken gemaakt
en wordt een en ander administratief geregeld.
Behalve de Raad van Kerken Monster & Ter Heijde (Katholieke parochie, Protestante gemeente De
Hoeksteen en Hervormde gemeente Ter Heijde) vindt sinds een jaar ook overleg plaats waarin
afgevaardigden van de 5 van de 6 kerken zitting hebben (alleen de Oud-Gereformeerde gemeente niet).
Gespreksonderwerpen zijn andere activiteiten die binden, zoals bijvoorbeeld het organiseren van de nacht
van gebed, een Drie Kerken Passion, Sirkelslag en de Dorcas voedselactie.

Samenstelling kerkelijke gemeente
De Hervormde gemeente Ter Heijde aan Zee telde
per 1 augustus 2018 411 pastorale eenheden,
351 doopleden en 371 belijdende leden, derhalve 804 in totaal.
 804 geregistreerde leden
 73 leden van 0-18 jaar
 119 leden van 19-45 jaar
 333 leden van 46-70 jaar
 279 leden van 71 -110 jaar

Wie zijn wij als gemeente
De Hervormde gemeente Ter Heijde is een levendige, wat naar binnen gekeerde, vergrijzende
geloofsgemeenschap. We voelen ons in beweging gebracht door de Geest van God. Zij is de adem van onze
gemeente. Hoe verschillend we ook zijn, toch vormen we een gemeenschap van mensen die in God
geloven. Een deel van de gemeente is hecht, meelevend en neemt deel aan allerlei activiteiten. Tijdens de
wekelijkse kerkdiensten, rondom het woord van Christus, laden we ons op, ontvangen we inspiratie voor
het leven van alledag en voor het leven in de wereld om ons heen.
De signatuur van de gemeente is over het algemeen wat behoudend tot traditioneel.
We willen de liefde van Christus in praktijk brengen, door als gemeente midden in de samenleving te staan
en naar elkaar om te zien en mee te leven met elkaar. Dit komt soms tot uiting door het organiseren van
maatschappelijk gerichte activiteiten, zoals de Dorcas voedselactie. Tevens worden een aantal activiteiten
georganiseerd waarbij ook niet kerkleden worden uitgenodigd, zoals de boekenmarkt, bazaar of deelnemen
aan maaltijden.

Verder wil de kerk zich naar buiten presenteren tijdens speciale diensten zoals de jaarlijkse openlucht
dienst, de kerk- en schooldienst en de laagdrempelige kerstavonddienst. 1x per maand wordt de kerk
opengesteld voor bezoekers.
(Binnen de gemeente wordt nagedacht over missionair-zijn en wordt voorzichtig gezocht naar alternatieven
om o.a. jongeren bij het Evangelie te betrekken.)

Kerkelijke organisatie
De kerkenraad bestaat momenteel uit 5 ouderlingen, 3 ouderling kerkrentmeesters en 3 diakenen en telt 5
mannen en 6 vrouwen. Daarnaast hebben een aantal gemeenteleden een ondersteunende taak,
bijvoorbeeld als pastoraal medewerker, als administratief medewerker bij de diaconie of ter ondersteuning
van het college van kerkrentmeesters. Onze gemeente heeft een voltijds predikantsplaats.
De gemeente is ingedeeld in 12 wijken, verdeeld over de 5 ouderlingen, waarbij per wijk een
contactpersoon en een aantal teamleden de ouderling ondersteunen.
De gemeente kent een vaste kern van betrokken gemeenteleden die (bijna) wekelijks de diensten
bezoeken. Daarnaast is er een groep die wat minder regulier de diensten bezoekt en ten slotte zijn er
gemeenteleden die vooral op hoogtijdagen of incidenteel de kerk bezoeken. Er is een vrij vaste groep die
zich inzet als vrijwilliger. Een ander deel van de gemeente voelt zich (wat) minder betrokken en
aangesproken.
Sinds anderhalf jaar is ons kerkgebouw verbouwd en vernieuwd en vinden alle activiteiten plaats onder één
dak. Dit heeft de gemeente een nieuwe impuls gegeven en de betrokkenheid bij andere activiteiten binnen
ons gebouw vergroot.
De actieve vrijwilligers (ca. 150) zetten zich onder meer in voor: - verzamelen van oud papier, - als teamlid
rondbrengen van kerkelijke post, - bezorgen van de zondagse bloemen, - vervoer van ouderen naar de kerk,
- inpakken allerlei brieven, - maken van de Zondagsbrief (wekelijks) en “Ons Baken” (maandelijks),
- organiseren van maaltijden voor gemeenteleden in het kerkgebouw, - bazaarcommissie / boekenmarkt /
open huis (hieronder nader omschreven)

Naast deze activiteiten zijn gemeenteleden ook lid van allerlei commissies die nader genoemd zullen
worden. Een grote groep van deze vrijwilligers zie je in de zondagse eredienst. Een aantal vrijwilligers
voelen zich op andere wijze betrokken bij onze gemeente.

Gemeenteleven
Eredienst
Centraal in het gemeenteleven staan de kerkdiensten, die voor een belangrijk deel verzorgd worden
door de eigen predikant. De morgendienst begint om 10.00 uur en wordt bezocht door 150 – 200 mensen.
Belangrijke elementen in de eredienst zijn de schriftlezingen uit zowel het oude-, als het nieuwe testament
(gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling), de geloofsbelijdenis, de leefregels, de gebeden en voorbeden. Men
hecht aan een duidelijke korte prediking die verwijst naar de hedendaagse praktijk. De gemeente houdt van
het zingen van mooie, herkenbare liederen over het algemeen gezongen uit het Liedboek 2013. Waar de

ene groep gemeenteleden erg houdt van traditioneel, mag het van een ander deel wel wat muzikaler en
moderner. Men vindt dat de dienst binnen 5 kwartier moet zijn afgerond.
De liederen, lezingen en het verloop van de dienst worden via de beamer gepresenteerd.
Tijdens de dienst is er voor de zeer jonge kinderen oppas en is er
kindernevendienst voor basisschoolkinderen. Op de eerste zondag
van de maand is er voor de tieners een vorm van catechese tijdens
de kerkdienst.
Iedere eerste zondag van de maand wordt er na de kerkdienst koffie
en thee geschonken, waar door een vaste groep van ongeveer 60 –
80 mensen graag gebruik van wordt gemaakt. Mensen ervaren het
als een prettige manier om met elkaar te spreken en nieuwtjes uit te wisselen.
Naast de reguliere diensten worden ook bijzondere diensten
georganiseerd, zoals tijdens de Paaskring, een laagdrempelige
kerstviering, kerk en schooldiensten, dovendiensten en
oecumenische diensten. Deze bijzondere diensten worden
voorbereid vanuit de Commissie Eredienst, waarin
afgevaardigden van verschillende werkgroepen en commissies
zitting hebben en waar afspraken worden gemaakt over door
wie en hoe de diensten worden voorbereid.
Ongeveer 10 keer per jaar worden er avondvieringen gehouden,
zoals zang/muziekdiensten en voorbedediensten.

Het avondmaal wordt 5 keer per jaar gevierd. Vanuit de visie dat we allen tegelijk deel willen nemen aan
het avondmaal, vindt dit plaats in een kring van zowel zittende als staande mensen.
Het avondmaal is open voor een ieder die zich genodigd voelt. Immers, het samen delen van het brood en
de beker is deelnemen aan (en deel worden van) het belijden van de kerk.
Het avondmaal wordt op maandag gevierd in Woonzorgcentrum De Opmaat in Monster voor de oudere
leden van onze gemeente en wie er verder aan willen deelnemen. In Woonzorgcentrum Duinhof in Ter
Heijde wordt aansluitend aan de dienst in onze kerk het avondmaal gevierd. Helaas zijn er op dit moment
geen bewoners aanwezig die aan het avondmaal willen gaan.
Vanuit een samenwerkende traditie met de Protestantse gemeente de Hoeksteen (voorheen
Gereformeerde Kerk Monster), zijn er een aantal gezamenlijke diensten, zoals de oudejaarsdienst,
Hemelvaartdienst en de kerk en schooldiensten. Twee maal per jaar vindt er een oecumenische dienst
plaats, waarbij de R.K. Parochie H. Machutus als derde aansluit.

Pastoraat
Het pastoraat is, door het teruglopen van het aantal ouderlingen, in de loop der jaren veranderd van
reguliere bezoeken naar bezoek op aanvraag. Het trouw-, rouw-, doop-, ziekenhuis-, sterven- en
crisispastoraat wordt veelal verricht door de predikant. De ouderlingen gaan vaak op verzoek of naar
behoefte en bij jubilea op bezoek. Door het vormen van wijkteams worden teamleden gestimuleerd om
ogen en oren in de wijk te zijn, als ondersteuning van de ouderlingen. Gemeenteleden worden daarnaast
uitgenodigd ook actief naar elkaar om te zien en waar mogelijk pastorale gesprekken te voeren. Sinds een
jaar kennen we in de gemeente geen apart ouderen- of jongerenpastoraat meer. De ouderling richt zich
dus op alle leeftijden binnen zijn/haar wijk. Echter is het in praktijk goed mogelijk dat, om diverse redenen,
ouderlingen ook bezoeken (in overleg) kunnen afleggen buiten hun eigen wijk. In het afgelopen jaar is er
een vernieuwd pastoraal plan gemaakt, waarin het bovenstaande uitgebreid is beschreven.

Diaconaat
Het college van diakenen bestaat uit drie diakenen in het ambt. Verder zijn er twee ondersteunende
medewerkers, te weten de penningmeester en de contactpersoon ZWO en één algemene ondersteuner.
Daarnaast maakt de diaconie gebruik van een klein aantal vrijwilligers voor specifieke ondersteunende
werkzaamheden, zoals administratie, kerkradio en ZWO.
De diaconie verzorgt de wekelijkse bloemengroet op zondag, een paasgroet en een kerstattentie aan
diverse gemeenteleden. Tijdens Pasen wordt er door middel van kaarten van KiA een paasgroet gestuurd
naar gevangenen in het buitenland.
De diaconie heeft een aantal vaste projecten buiten de gemeentegrenzen gesteund. We steunen op dit
moment met een jaarlijkse geldelijke bijdrage onder andere Oxfam Novib, het Dovenpastoraat, Stichting De
Zaaier in Maasdijk en De Voedselbank Westland. Ook worden er diverse collecte opbrengsten ingezet voor
noodhulp en projecten die door het jaar heen worden georganiseerd.
Met de kerken van de oude gemeente Monster hebben we een samenwerking met de naam PCI. We
hebben 2 x per jaar overleg en houden contact zodra er hulpvragen komen voor ondersteuning in welke
vorm dan ook.
Via het Streekverband De Tien worden 6 projecten voor 6 jaar
ondersteund. Iedere drie jaar worden 3 nieuwe projecten
binnen De Tien uitgekozen.

Jaarlijks gaat een groep gemeenteleden naar de vakantieweek Nieuw Hydepark
in Doorn. Via de Diaconie worden daarvoor in aanmerking komende
gemeenteleden benaderd en opgegeven.
Voor onze oudere gemeenteleden wordt vervoer van en naar de kerk verzorgd,
door middel van een rijrooster.

Vorming en toerusting
Onze gemeente telt een aantal kleine kringen/gespreksgroepen, die door de predikant of gemeenteleden
worden geleid. De frequentie verschilt per groep van tweewekelijks tot maandelijks. Deze groepen worden
veelal door de wat oudere gemeenteleden bezocht.
Voor tieners is er maandelijks een vorm van catechese/gespreksgroep tijdens de kerkdienst. De
bijeenkomst wordt geleid door een vast groepje mensen. De groep telt tussen de 4 tot 6 jongeren.
De kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen tweewekelijks naar de nevendienst. Ongeveer 2 tot 6
kinderen gaan hier naar toe. Het komt ook af en toe voor dat er geen kinderen in de kerk zijn. De
kindernevendienst wordt geleid door een aantal vrijwilligers die per toerbeurt vanuit het boek “Kind op
zondag” werken.
In de afgelopen 4 jaren zijn er (helaas) geen personen geweest die de openbare geloofsbelijdenis hebben
afgelegd. Ook waren er de laatste 5 jaren geen huwelijksbevestigingen meer. De laatste doopdienst was in
augustus 2017.
De gemeente wordt op verschillende manieren geïnformeerd.
Wekelijks wordt bij het binnenkomen in de kerk de Zondagsbrief uitgereikt door de commissie van
ontvangst. De zondagsbrief is eventueel ook digitaal te ontvangen.
Iedere maand wordt “Ons Baken” uitgegeven, het maandblad van onze gemeente. Naast verschillende
overzichten van de kerkdiensten en de medewerkers daaraan, staat er een pastoraal stukje van de
predikant in, het verkorte kerkenraadsverslag en informatie vanuit verschillende werkgroepen of
commissies.
In het regionale blad “Samen”, wat wekelijks verschijnt, is van de verschillende kerken kort te lezen over de
kerkdienst en belangrijke zaken.

De website van de kerk bevat vooral informatie voor mensen die meer over onze gemeente willen weten.
Het up-to-date houden vraagt inspanning die niet altijd mogelijk is.

Organisatie en beleid
College van Kerkrentmeesters
Naast de algemene facilitaire zaken is de Actie Kerkbalans een zeer belangrijk item. Dankzij een intensieve
inzet van ondersteunende gemeenteleden en de kerkrentmeesters, lukt het om de opbrengst van
kerkbalans stabiel te houden.
In de afgelopen jaren heeft het college zich erg beziggehouden met de verbouwing van de kerk, de
vervreemding van het verenigingsgebouw en de verkoop van de huidige pastorie.

Huisvesting
Afgelopen jaar is er in een appartementencomplex naast het kerkgebouw,
waarvan de bouw nu nog in volle gang is, een 3 kamerappartement met
een (kleine) studeerkamer, balkon en eigen parkeerplaats gekocht. Dit
appartement zal vanaf het eerste kwartaal 2020 beschikbaar zijn. Het
betreft een woning die mogelijk geschikt is als pastorie. Voor het geval de
woning qua omvang te klein zal blijken te zijn voor de toekomstige
predikant, zal alternatieve woonruimte worden gezocht en wordt het
appartement in de verhuur gedaan.

Commissies
Commissie van ontvangst
De commissieleden verzorgen bij toerbeurt de verwelkoming van de gemeenteleden die de diensten
bezoeken. Zij delen de Zondagsbrief uit en beantwoorden eventuele vragen van bezoekers en gasten. Ook
spreken zij “gasten” aan en reiken zo nodig de flyer van onze kerk aan.
Commissie Eredienst
De commissie houdt overzicht over het rooster van de diensten. Zij draagt zorg voor verschillende
bijzondere diensten, waarbij getracht wordt op een andere manier muzikale invulling aan een dienst te
geven.
Bazaar commissie (waaronder ook boekenmarkt, kerstmarkt, enz.)
De bazaarcommissie organiseert naast de jaarlijkse bazaar ook tal van andere activiteiten, zoals
boekenmarkten, de kerstmarkt en maaltijden. Het doel is tweeledig, naast ontmoeting en een stuk
saamhorigheid en gezelligheid zijn de inkomsten ook van belang. De commissie ondersteund op die manier
de kerkrentmeesters in het stabiel houden van de kerkbalans.
Beamerteam
Een klein team van vrijwilligers zorgt ervoor dat de kerkdiensten wekelijks via de beamer te volgen zijn. Het
beamerteam wordt soms ook ingezet bij rouwdiensten of andere bijzondere diensten.
Vrouwenvereniging
De vrouwenvereniging “Draagt Elkanders Lasten” bestaat al vele tientallen jaren. In het verleden was dit
een groep dames die naast de wekelijkse samenkomsten ook maatschappelijk actief waren door
bijvoorbeeld het verzorgen van Kerst- en Paasattenties en het organiseren van de Bazaar en
rommelmarkten. Momenteel is het een groep van ongeveer 30 dames, veelal op bejaarde leeftijd. De
leiding is in handen van een aantal jongere dames.
Team kerkradio
Het team kerkradio draagt zorg voor de KWR (KerkWebRadio)-diensten.
Dit betreft het live uitzenden van kerkdiensten en eventuele andere
vieringen vanuit het kerkgebouw via het internet. Gemeenteleden kunnen

lid worden van de KWR Ter Heijde aan Zee. Indien gewenst plaatst het KWR-team een zogenaamd
luisterkastje.
Daarnaast verzorgt het team kerkradio De Avondzon, een muziekprogramma waarin verzoekjes voor en van
de luisteraars gedraaid worden. Het seizoen van De Avondzon loopt van september tot en met juni om de
week op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.
Het doel van De Avondzon is de kerkradioluisteraars het gevoel te geven dat zij, ook al komen ze niet meer
in de kerk, niet vergeten worden door de gemeente.

