
Profielschets van de Protestantse Gemeente Wehl  (vierplek Wehl binnen de toekomstige PgD) 

1) ALGEMEEN. 

Het dorp Wehl ligt in Gelderland, 6 km ten westen van Doetinchem en 25 km ten oosten van Arnhem. In het 

overwegend katholieke dorp met ongeveer 7000 inwoners neemt de Protestantse Gemeente een kleine maar 

niet onbelangrijke plaats in. De gemeente telt ongeveer 230 adressen en beschikt over een 1/3 

predikantsplaats. Er zijn 122 belijdende leden, 151 doopleden, 64 geboorteleden.  

 

Sedert medio 2017 zijn er (vergevorderde) gesprekken gaande met de Protestantse Gemeente Doetinchem. 

Voornemens gaan we samen per 1-1-2019. De gemeente Wehl wordt een vierplek binnen de Protestantse 

Gemeente Doetinchem. 
 
De Protestantse Gemeente Doetinchem is een kerkelijke gemeente met vier vierplekken. Naast de Vierplek 

Wehl zijn dat De Wingerd, de Catharinakerk en de kerk van Gaanderen/Slangenburg. Deze vierplekken 

hebben een eigen kleur. De vieringen en het pastoraat worden georganiseerd vanuit de vierplek. Vele andere 

taken – we noemen als voorbeelden diaconie, jeugd en jongeren,  vorming en toerusting - worden 

gemeentebreed opgepakt. 

De gemeente, samenkomend in de vierplek Wehl en deel uitmakend van de Protestantse Gemeente 

Doetinchem, beschikt over een eigen kerkgebouw en een ontmoetingsruimte 'Ons Huis' naast de kerk. Voor 

de predikant is er werkruimte beschikbaar en zo nodig kunnen we behulpzaam zijn bij het zoeken naar 

passende woonruimte. 

 

2) DE KERKENRAAD. 

Met ingang van 1 januari 2019 maken wij deel uit van de kerkenraad van de Protestantse gemeente 

Doetinchem. Daar zitten vanuit elke vierplek vertegenwoordigers in. Vanuit onze vierplek de predikant, een 

diaken, een ouderling en een kerkrentmeester. Omdat het in onze kleine gemeente moeilijk is mensen te 

vinden voor de kerkenraad, werken wij al jaren met ondersteunende vrijwilligers, die allen een klein stukje 

van het werk voor hun rekening nemen. 

De verschillende colleges hebben kerkordelijk elk hun specifieke verantwoordelijkheden, maar daar waar 

mogelijk wordt zoveel mogelijk met de andere colleges in teamverband samen gewerkt. Voor een nieuw 

Beleidsplan van de PgD wordt momenteel een aanzet gemaakt. 

 

3) ACTIVITEITEN IN DE GEMEENTE 

A) Vierende activiteiten. 

- Binnen de gemeente nemen de zondagse erediensten een belangrijke plaats in. Zo'n 20 - 30 mensen 

bezoeken regelmatig deze diensten. 

- In de vieringen wordt zoveel mogelijk een vaste liturgie gevolgd, die zo is samengesteld dat de 

gemeenteleden actief bij de dienst worden betrokken. 

- Als leidraad voor de vieringen wordt vaak het rooster van 'Kind en Zondag /'De Eerste Dag' gevolgd. Er 

vindt overleg plaats tussen predikant en leiding van de kindernevendienst, omdat we het belangrijk vinden 

dat de kinderen er bij horen. Wanneer de kinderen naar de kindernevendienst gaan, wordt er na het gesprekje 

met de kinderen een lichtlied met de kinderen gezongen. De kindernevendienst vindt eenmaal in de maand, 

waaronder op de kerkelijke feestdagen, plaats.  

- In Wehl is tweemaal in het jaar op zondag een oecumenisch viering, de ene keer in de protestantse kerk, de 

andere keer in de katholieke St. Martinuskerk. Deze diensten op de zondag van de eenheid en op de 

vredeszondag worden voorbereid door de Oecumenische Werkgroep.. 

- In de Adventstijd en de Veertigdagentijd wordt zoveel mogelijk projectmatig gewerkt. Getracht wordt dan 

ook de kinderen op de een of andere wijze bij de uitvoering te betrekken. 

- Een zorg blijft het aandeel van de oudere jeugd in de kerkdiensten. Een van de prioriteiten van de komende 

jaren zal moeten liggen bij het betrekken van de jeugd bij de kerk. Dit zal nu Wehl een vierplek wordt binnen 

de Protestantse gemeente Doetinchem gebeuren binnen het kader van de hele gemeente. Eén van de 

predikanten is hier voor een deel van haar tijd voor vrijgesteld. 



B) Dienende activiteiten. 

- Pastoraat; 

Het gewone pastoraat wordt verricht door de ouderling en de predikant. De grootste aandacht gaat uit naar 

het ouderenpastoraat. De werkgroep seniorenpastoraat bezoekt geregeld de ouderen.  

De ambtsdragers hebben ook een signalerende functie; zij attenderen de predikant op gemeenteleden die 

extra zorg en aandacht nodig hebben en die uitzien naar een gesprek met de predikant. De predikant heeft 

naast het gewone pastoraat tevens de zorg voor het zgn. crisispastoraat. Mensen bijstaan in crisissituaties, 

rond ziekte, overlijden en rouw behoort tot de taak. Zo nodig wordt doorverwezen  naar maatschappelijk 

werk, RIAGG etc. 

- Diaconaat; 

De diaconie ziet in het bijzonder om naar hen die hulp behoeven binnen en buiten de gemeente. De diaconie 

wordt in groter verband aangestuurd in overleg met de andere vierplekken. Er wordt regelmatig een project 

gekozen, waaraan gedurende één of twee jaar aandacht wordt besteed. 

 

- Ouderenwerk; 

Voor de ouderen in de gemeente wordt er eens per maand een middag georganiseerd door de werkgroep 

seniorenpastoraat waar gezelligheid en ontmoeting centraal staan. 

 

- Bloemendienst; 

Volgens een daartoe opgezet rooster wordt door gemeenteleden een bos bloemen op de liturgische tafel 

gezet. Na afloop van de viering worden de bloemen namens de kerk gebracht naar bijvoorbeeld een zieke of 

oudere in de gemeente. 

 

-Liturgische bloemschikken 

Er is onlangs een werkgroep liturgisch bloemschikken opgericht die voor de kerkelijke hoogtijdagen een 

liturgische bloemschikking gaat verzorgen. De werkgroep bevindt zich in de opbouwfase. 

 

C) Lerende activiteiten. 

-Catechese; 

De groep jongeren (tussen de 12 en 20 jaar) binnen de vierplek Wehl is klein. Daarom wordt de catechese 

gezamenlijk gegeven binnen de gehele Protestantse gemeente Doetinchem.  

 

- Kringwerk; 

Jaarlijks wordt door de commissie Vorming en Toerusting een aantal toerustingsavonden georganiseerd. 

Naast eigen gemeenteleden bezoeken ook anderen (zoals r.k. parochianen ) deze bijeenkomsten. Met het 

Samengaan met de Protestantse gemeente Doetinchem vormt het toerustingswerk een onderdeel van het 

totale aanbod van toerustingactiviteiten binnen de gehele gemeente 

 

- Gemeenteavonden; 

Minimaal één keer per jaar organiseert de kerkenraad een gemeenteavond. Aan de ene kant heeft deze avond 

een educatief karakter en aan de andere kant wordt de avond gebruikt om allerlei belangrijke zaken aan de 

gemeente voor te leggen. Uiteraard wordt hierbij de mogelijkheid tot inspraak geboden. . Zo'n 20-30 mensen 

bezoeken deze avonden. Als er binnen de kerkenraad behoefte is om de gemeente te raadplegen over een 

onderwerp wordt een extra gemeenteavond georganiseerd. Nu we per 1-1-2019 samengaan met de 

Protestantse gemeente Doetinchem zal in goed overleg worden bekeken hoe we dit in de toekomst gaan 

doen. 

 

- Activiteiten na kerktijd; 

Soms heeft een viering een bepaald thema, dat in de dienst aan de hand van bijvoorbeeld een power point 

presentatie door een gast nader wordt toegelicht. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de dienst die wordt 

voorbereid met de Wereldcontactgroep in Wehl. Daarbij is er dan ook gelegenheid om na afloop van de 

dienst met elkaar hierover van gedachten te wisselen. 

 

- Toerusting leiding kindernevendienst 

Een aantal keren per jaar komen de predikant en de kindernevendienstleiding samen om met elkaar te 



spreken over de projecten rondom de Advent/ Kerst, de 40-dagentijd en bijzondere zondagen als bv 

Palmpasen en het afscheid van de kindernevendienst door jongeren. Daarnaast wordt de leiding van de 

kindernevendienst betrokken bij bijzondere zondagen als de Startzondag 

 

D) Gemeente-opbouwende activiteiten.  

 

De onderstaande punten hebben ten doel de contacten en de saamhorigheid tussen de gemeenteleden te 

bevorderen en de opbouw van de gemeente te versterken: 

-  Koffiedrinken na de zondagse viering waarbij een grote groep mensen blijft 

- Het bezoekwerk van het Blijde Dag Fonds: Een groep mensen die de gemeenteleden bezoekt op of rond de 

datum van hun verjaardag, ouderen een bloemetje brengt en geld inzamelt voor het onderhoud van de kerk. 

- Buitenlands contact: Er zijn goede contacten met de Evangelische Gemeinde Raesfeld in Duitsland, onze 

voormalige partnerstad. 

-Mensen die aan huis gebonden zijn, kunnen de zondagse eredienst thuis beluisteren en zien via 

www.kerkdienstgemist.nl Dit kan ook op een later tijdstip. 

- Contactblad: Met ingang van juni 2018 is de informatievoorziening van en over onze vierplek  opgenomen 

in het kerkblad 'de Ontmoeting' van alle vier de vierplekken binnen de PgD. Deze verschijnt een keer per 

maand en wordt door een vaste hoofdredacteur samengesteld. Het bevat informatie over de zondagse 

vieringen en het gemeenteleven; daarnaast wordt er ook wat regionaal en landelijk kerknieuws geplaatst. 

Bijdragen worden geleverd door de diverse geledingen uit de gemeente.  

– De website van de toekomstige vierplek Wehl krijgt momenteel een plaats binnen de website van de PgD.  

- Boekentafel; Op de boekentafel in de kerk liggen allerlei boekwerkjes en brochures m.b.t. 'kerk-zijn' en 

geloof die door de gemeenteleden geleend c.q. meegenomen kunnen worden. 

 

4) CONTACTEN MET ANDERE KERKEN 

- De contacten met de RK – parochie. Twee keer per jaar vinden er op de zondag van de eenheid en in de 

vredesweek gezamenlijke vieringen plaats, die worden voorbereid door een oecumenische werkgroep.  

- Eenmaal per jaar is een groot oecumenisch overleg van de Kerkenraad en het Parochie bestuur waarbij ook 

de basisschool De Timpaan aanwezig is. Het betreft overleg over allerlei zaken die beide 

kerkgemeenschappen aangaan. 

 

5) CONTACTEN MET DE BURGERLIJKE GEMEENTE EN OVERIGE CONTACTEN. 

- 4/5 mei vieringen 

De commissie 4/5 mei organiseert ieder jaar op 4 mei in samenwerking met de RK -parochie 

en de vierplek Wehl de dodenherdenking.  

- RK / PC school "Het Timpaan" 

De kerk heeft goede banden met de directie van de school. Daarbij kan de kerk/predikant als adviseur 

functioneren waar het gaat om de christelijke identiteit van de school en het uitdragen hiervan, als de school 

daarom vraagt 

 

- Woon- en zorgcentrum 'Oldershove' 

In dit woon- en zorgcentrum wordt maandelijks voor de bewoners en andere belangstellenden een korte 

protestantse viering georganiseerd. 

 

- Wereld Kontaktgroep 

In Wehl is de Stichting Wereld Kontaktgroep Wehl actief, die niet gebonden is aan enig kerkgenootschap, 

maar wel nauw samenwerkt met de Wehlse kerken. In de Kontaktgroep heeft ook een Protestants 

gemeentelid zitting. De Wereld Kontaktgroep richt zich op de bewustwording van de Wehlse bevolking t.a.v. 

de Derde Wereldproblematiek en ontplooit jaarlijks veel activiteiten, waaronder de verkoop van Derde 

Wereld-producten . 

 

Wehl, november 2018 

http://www.kerkdienstgemist.nl/

