
  

 
 
 

Gemeenteprofiel en predikantsprofiel van 
Hervormde Gemeente Heukelum 

 
 
 

 
 
 
 
In september 2020 hebben de vorige predikanten, ds. Molenaar en ds. 
Dekker,  afscheid genomen van onze gemeente.  

 
Vanaf maart 2021 zijn we op zoek naar een nieuwe predikant. 
STAD(JE) HEUKELUM 

In het jaar 996 wordt er in een akte al gesproken over “ecclesia in Ukele”. De rechten 
op de kerk worden in dat jaar geschonken aan de bisschop van Utrecht. In 1230 
werd de stadsmuur gebouwd en in 1393 volgde de toekenning van stadrechten. 



Heukelum is een klein stadje aan de rivier de Linge, gelegen tussen Leerdam en 
Gorinchem. In de oude kern staat het middeleeuwse kerkje met een Bätz orgel uit 
1779.  
 
In Heukelum wonen ongeveer 2300 mensen. Heukelum maakt sinds januari 2019 
deel uit van de gemeente West Betuwe na de fusie van de gemeenten 
Geldermalsen, Neerrijnen en Lingewaal.  
 
De inwoners van Heukelum werken veelal in dienstverlenende sectoren (onderwijs, 
zorg, ondernemers). Veel Heukelummers van origine werkten in de omliggende 
fabrieken. Hun aanpakkersmentaliteit vind je bij veel mensen nog terug. De 
veelkleurigheid van Heukelum is te vinden in haar diversiteit: meningen, 
opleidingsniveaus, leeftijden. Het is kortom een plek waar mensen met veel plezier 
wonen in de luwte van de Randstad. 
 
Alle basisvoorzieningen zijn aanwezig zoals basisscholen, kinderopvang, 
seniorencomplex, bakker en supermarkt. In Leerdam (4 km) en Gorinchem (10 km) 
zijn alle andere voorzieningen te vinden, zoals middelbare scholen, verpleeg- en 
verzorgingshuizen en een streekziekenhuis.  
 
Voor meer informatie over Heukelum zie de website van de gemeente West Betuwe: 
www.westbetuwe.nl.  

 
 

GEMEENTE-PROFIEL KERK HEUKELUM  

Veel kerkelijke activiteiten vinden plaats in het Hervormd Centrum. Lage 
drempeldiensten worden soms gehouden in dorpshuis De Krakeling. Meer informatie 
over de kerk, zie onze website www.kerkheukelum.nl.  



 
De kerk van Heukelum is open-confessioneel. Wat we daarmee bedoelen staat 
hieronder:   
 
Confessioneel: de belijdenis van onze Heer Jezus Christus als gekruisigde en 
opgestane Heer staat centraal. 
De Bijbel, het betrouwbare Woord van God, is uitgangspunt en norm voor geloof en 
gemeentezijn. De gemeente voelt zich verbonden met de traditie van de 
Nederlandse Hervormde Kerk en behoort sinds 2004 tot de PKN. 
 
Open: De gemeente staat open voor rand- en buitenkerkelijken. Staat open voor 
maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen en zoekt daarin naar een 
evenwicht tussen het goede dat er is en het nieuwe dat gewenst is. Ook staan we 
open voor de inbreng van mensen van andere modaliteiten en kerkgenootschappen, 
mits zij achter bovengenoemde belijdenis staan.  
 
Binnen het (Diaconaal) Platform Kerken Lingewaal vindt regelmatig overleg plaats 
tussen de verschillende kerkelijke gemeenten van West Betuwe.  
 
De gemeente is rijk geschakeerd, mede omdat een deel van de gemeenteleden zich 
verbonden voelt met Heukelum en de kerk, maar er niet woont. Zo brengt ieder 
gemeentelid zijn eigen achtergrond mee. Er is een verscheidenheid in 
geloofsbeleving: traditioneel, evangelisch, ruimdenkend en alles daar tussenin. Kerk 
Heukelum is een gastvrije gemeente. Er wordt gestreefd naar aandacht en zorg voor 
elkaar wanneer dat nodig is.  
 
In het kader van Veilige Kerk zijn er sinds kort twee interne vertrouwenspersonen 
aangesteld (IVP).   
 
Het beleidsplan 2017 – 2022 is te vinden op de website van de kerk 
(www.kerkheukelum.nl). Het beleid rondom Heilige Doop en het beleid rondom kerk 
en homoseksualiteit, staan ook op onze website. 
 
 
Er is een ochtend- en avonddienst met in “gewone” tijden respectievelijk 110 en 30 
bezoekers. Er wordt gezongen uit het (nieuwe) Liedboek 2013 en uit de 
Evangelische Liedbundel en we lezen in de regel uit de NBV. Tijdens de eredienst 
zijn er crèche, kinderneven- en jongerendienst. 
 
Op dinsdag- en vrijdagavond zijn er clubs voor kinderen van 6 – 15 jaar. Deze 
worden enthousiast bezocht, ook door kinderen die niet verbonden zijn met de kerk.  
 
 
 

  



In januari 2021 staan geregistreerd bij de Hervormde gemeente Heukelum:  
278 belijdende leden, 513 doopleden, 301 overige leden. Totaal 1092 leden. 
Heukelum telt 511 pastorale eenheden en buiten Heukelum staan 113 pastorale 
eenheden geregistreerd.  
 
De rand- en buitenkerkelijken uit Heukelum stellen het vaak op prijs als er in 
crisissituaties aandacht aan hen wordt gegeven vanuit de kerk. Er is regelmatig 
samenwerking met de verschillende verenigingen, de muziekvereniging, het 
mannenkoor en de school. Meerdere keren per jaar is er een gezamenlijke 
themadienst met PKN gemeente de Morgenster uit Vuren.   
 
De kerkenraad bestaat nu uit 15 vrouwen en mannen: 8 ouderlingen waarvan 1 
jeugdouderling en 1 ouderling scriba, 4 diakenen waarvan 1 jeugddiaken, 3 
ouderlingen-kerkrentmeesters en 2 ondersteunende kerkrentmeesters. 
Voor ouderenbezoekwerk, leiding van clubs, kindernevendienst, kerkbode, 
kosterwerk, techniek en onderhoudswerk zijn veel vrijwilligers actief. De gemeente 
wordt wel getypeerd als een gemeente van “doeners”.   
 
 
 
 

 
 
 

  



PREDIKANTSPROFIEL KERK HEUKELUM 

De omvang van de aanstelling is 0,7 FTE.  
 
Wij zoeken iemand die bij voorkeur over de volgende 
competenties/vaardigheden beschikt: 
  
  

 Een persoon die zich een kind van God weet  en dat met passie uitdraagt  
 Iemand die oog heeft voor de hele gemeente, jong, oud en alles daar tussen 

in  
 Een persoon die enthousiast is, humor heeft en met originele ideeën komt 
 Iemand die op een constructieve manier een team vormt met de kerkenraad 

en waarbij wederzijdse feedback welkom is 
 Iemand die om kan gaan met moderne media/communicatie 
 Een persoon die kan samenwerken en verbinding wil maken. Zowel in de 

eigen gemeente als met de buurgemeenten: PKN (Gereformeerde kerk) 
Asperen en De Morgenster in Vuren. 

 Wij zoeken een voorganger die de talenten van de gemeenteleden weet te 
mobiliseren. Die een gemeente weet toe te rusten en steunt waar nodig om 
taken zelf te doen  

 Een persoon die graag Gods Woord helder wil verkondigen: boeiend, 
authentiek, begrijpelijk 

 Iemand die bereid is zich verder te ontwikkelen 
  

Uiteraard is het voorgaan in de erediensten en het pastoraat binnen de gemeente de 
belangrijkste taak van een dominee. Daarnaast zijn er de gebruikelijke bijeenkomsten 
met kerkenraad, jeugdraad, redactie kerkbode etc. Ook de huiscatechese en 
belijdeniscatechese vragen aandacht en begeleiding van een predikant. 
  
De vrije zondagen worden geregeld overeenkomstig de “uitvoeringsbepaling bij art. 
16-2 van de GRPT” (Generale Regeling Predikants Traktementen). 
 
Verder zijn er ruilbeurten mogelijk, bijvoorbeeld van/voor consulentschap en over het 
algemeen met de PKN kerken in de omtrek.  
 
De gemeente is in het bezit van een twee-onder-één-kapwoning met ruime 
werkkamer. 
 
De zij-tuin van de pastorie biedt ruimte om de auto op eigen terrein te parkeren 
(inclusief laadpunt). Voor het gebruik gelden de algemeen bestaande regels 
aangaande huur en verhuur.  
 
De drie kernpunten waarin de profielschets is samen te vatten zijn: 

 Het voorgaan in de erediensten 
 Het coachen van hen die leiding geven aan activiteiten 
 Aanspreekpunt zijn voor de jeugd 

 

 


