Profielschets van de Westerkerkgemeente Amsterdam

Visie en missie
De Westerkerkgemeente komt samen rondom het scheppende en bevrijdende Woord van
God, die zij als haar Heer herkent in Jezus Christus. Zij wil zich door zijn Geest laten
inspireren. De Westerkerkgemeente weet zich bezield door de Bijbel en wil ook, bewust als
zij zich is van haar apostolaire opdracht, anderen daarmee in contact brengen. Zij voelt zich
verbonden met de protestantse traditie en wil wat waardevol is in die traditie op een
aansprekende manier verbinden met het dagelijkse leven van mensen. De Westerkerk is een
open en gastvrije gemeente, waartoe een ieder die dit wenst kan behoren. Zij biedt een
geestelijk dak voor mensen met heel verschillende levensbeschouwelijke achtergronden, die
de vrijheid hebben om een eigen relatie met de Eeuwige te beleven zonder enige
dogmatische beperking.
Kenmerken van de gemeente
De Westerkerk is een heilige plaats midden in de stad, één van de vier Amsterdamse
binnenstadskerken en een wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam. Zij is
wijkgemeente voor wie langs grachten en in straten wonen rondom de kerk, als ook voor
een groot aantal gemeenteleden die in andere stadsdelen en elders wonen. De kathedrale
Westerkerk staat in het hart van Amsterdam. De toren van de kerk was eeuwenlang het
oriënteringspunt voor de zeelieden die de haven van Amsterdam binnenvoeren.
Tegenwoordig is de kerk een baken en plaats van rust voor mensen die van heinde en ver
voor de diensten op zondag naar de kerk komen, als ook voor wie op doordeweekse dagen
de kerk binnenlopen voor een moment van rust en bezinning.
Kleur, ligging
De Westerkerkgemeente is een hartelijke gemeente, waar men elkaar enerzijds vrij laat om
op eigen manier te leven en te geloven en elkaar anderzijds betrokken in het oog houdt.
Het is een eigentijdse gemeente, die uitgaande van de Bijbelse teksten, graag uitgedaagd
wordt om na te denken over de vragen van onze tijd en samenleving. Zowel architectonisch
als ook wat de sfeer betreft straalt zij een openheid uit die ook de theologische lijn
kenmerkt, die zij volgt.
We heten graag iedereen van harte welkom die bij ons binnenloopt: voor een kerkdienst,
tijdens de openstelling doordeweeks of voor één van onze activiteiten.
Gemeenteleden
De vorm van betrokkenheid bij de Westerkerk laat zich uitdrukken in vorm van cirkels.
Er is een binnencirkel van trouw meelevende gemeenteleden, die (bijna) elke zondag komen,
Ze zijn gehecht aan de plek van de kerk in de stad, hebben veel over voor het behoud van
het kerkgebouw als plaats van geloofsbeleving en zetten zich daar vaak als vrijwilliger en
financieel voor in.
Daarnaast bevindt zich een middencirkel van op afstand meelevende betrokkenen: ze
bezoeken de diensten eens tot enkele malen per jaar, ze komen specifiek voor een bepaalde
(gast)predikant of voor een cantatedienst of Braambosgebed.
Ten derde is er een buitencirkel: toeristen uit binnen- en buitenland, concertbezoekers, zinen ‘bezin’-zoekers, volgers op de sociale media, die de Westerkerk op hun eigen manier
ervaren als plaats van Godsontmoeting.
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Eredienst
De kerkdiensten zijn het kloppende hart van de Westerkerk. De dienst op zondagmorgen
begint om 10.30 uur en bestaat uit een overzichtelijke en toegankelijke liturgie waarin
lezingen uit de Bijbel, gebeden, een gesprek met de kinderen, een overdenking en liederen
elkaar afwisselen. Zorgvuldige Woordbediening staat centraal. De dienst wordt extra luister
bijgezet door excellente orgelmuziek. Regelmatig werken ook (instrumentale) professionele
solisten mee aan de dienst.
Gelezen wordt grotendeels (niet uitsluitend) uit de Nieuwe Bijbelvertaling en gezongen wordt
grotendeels (niet uitsluitend) uit het Nieuwe Liedboek.
De kinderen gaan na het gesprek met de predikant naar de kinderkerk.
Voor kinderen tot 4 jaar is er een crèche.
Drie keer per jaar wordt een Doopdienst gehouden. Zes keer per jaar wordt het Heilig
Avondmaal gevierd, waarbij iedereen van harte welkom is die met ons dit sacrament wil
vieren.
Tien keer per jaar wordt er een cantatedienst gehouden (vijf keer op zondagmiddag om 17
uur; twee keer tijdens een zondagochtenddienst, op Tweede Kerstdag en op de avond van
Goede Vrijdag). De cantatediensten worden als regel geleid door de predikant van de
Westerkerk. Medewerkenden zijn het Westerkerkkoor, barokensemble ’t Kabinet en solisten.
In de Advents- en de Veertigdagentijd worden op vrijdagmiddag om 17 uur de
Braambosgebeden gehouden: korte avondgebeden van een half uur, waarbij ook toeristen
uitdrukkelijk welkom zijn.
Pastoraat en diaconaat
Het pastoraat richt zich op allen in en rond de gemeente die aangeven daar gebruik van te
willen maken. Geloofs- en levensvragen staan daarbij centraal. De predikant voert voorts
gesprekken ter voorbereiding van de doop, de inzegening van een huwelijk en het afleggen
van belijdenis.
Samen met de pastorale ouderlingen draagt de predikant zorg voor de verschillende
doelgroepen (ouderen, degenen die aan huis gebonden zijn, nieuwe leden), daarbij
ondersteund door een contactgroep.
De diaconie zorgt voor een open blik voor de noden dichtbij en veraf, waar mogelijk in
samenwerking met andere centrumkerken. Het omzien naar elkaar komt zo ook tot uiting in
diaconale activiteiten van vrijwilligersgroepen, die al decennialang bestaan: o.a. de
Amnesty-schrijfgroep, de Tref.-maaltijd en de collectantengroep.
De Westerkerk: een iconisch gebouw
Wij zijn blij met en trots op ons kerkgebouw en zetten ons met man en macht in om het in
bezit en in goede staat te behouden voor komende generaties. Gebouwd tussen 1620 en
1631 o.l.v. architect Hendrick de Keyser is het een even iconisch als kwetsbaar gebouw.
Restauraties blijken om de 40 jaar noodzakelijk te zijn. Financieel en organisatorisch vergt
dat veel van de gemeente. Een van de mogelijkheden om deze uitdagingen het hoofd te
bieden is de verhuur van de kerk voor uiteenlopende evenementen. Eén en ander vraagt een
goede afstemming en afweging m.b.t. kerkelijke activiteiten, die er met prioriteit
plaatsvinden.
Openstelling doordeweeks
De Westerkerk heeft sinds 2012 de status van museum en is in de regel geopend op
werkdagen van 10 tot 15 uur. Zeer geregeld worden er lunchpauzeconcerten gegeven
waarbij de monumentale orgels bespeeld worden. De openstelling is praktisch mogelijk door
medewerking van cliënten van de Stichting Philadelphia en tevens twee tot drie vrijwilligers
van de Westerkerk, die informatie geven en de Westerwinkel beheren. De predikant verricht
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een groot deel van zijn werkzaamheden in de kerk en is zo beschikbaar voor vragen of een
gesprek.
De kerkenraad zoekt naar mogelijkheden om de bekendheid van het gebouw, dat meer dan
100.000 bezoekers per jaar trekt, meer te benutten. De Westerkerk is betrokken bij een
onderzoek onder leiding van prof. dr. H.P. de Roest naar de mogelijkheden die de iconische
kerken in Nederland bieden.
Activiteiten, bijeenkomsten en onontgonnen nieuwe ideeën
Met onze plek in het hart van de stad in een monumentaal gebouw, omringd door de steeds
complexer wordende samenleving hebben we het idee dat we aantrekkelijk zijn voor publiek
dat religieus geïnteresseerd is, zin- en ‘bezin’-zoekend is. We proberen steeds een
jaaraanbod aan cursussen, lezingen en andere activiteiten te ontwikkelen dat daarop
inspeelt. Dat vraagt lef en creativiteit en het besef dat we wortelen in geloof van eeuwen,
ons oog richten op de toekomst, en met onze voeten staan in het heden.
We koesteren daarbij de ouderen en houden tegelijkertijd de jongeren in het oog. De
Westerkerk wil een aansprekende kerk zijn, zeker ook voor jonge mensen.
Communicatie
De activiteiten en wat er in en om de Westerkerkgemeente gebeurt, worden
gecommuniceerd via diverse (digitale) kanalen: het wijkblad/nieuwsbrief “Tref.”, de website
www.westerkerk.nl, facebook (Westerkerk), twitter (@westerkerk1) en Instagram.
Samenwerking binnen- en buitens-‘huis’
Aan de Westerkerk zijn een koster, een bureaucoördinator, een cantor-organist en een
missionair vicaris verbonden. Samen met de predikant vormen zij een operationeel team.
Samenwerking in de toekomst met een 2e predikant of een stadspredikant behoort zeker tot
de mogelijkheden. De kerkenraad (en daarbinnen het moderamen) functioneert als een
bestuurlijk team. Een grote groep vrijwilligers zorgt grotendeels voor het reilen en zeilen
zowel op zondag als doordeweeks.
Binnen het centrum van Amsterdam zijn vier wijkkerken van de PKA begonnen aan een
traject wat moet leiden tot meer samenwerking: ‘Koers’. Tevens is de Westerkerk één van de
19 wijkgemeenten van de PKA en zo onderdeel van de PKN.
Uitgebreide informatie
Graag verwijzen wij voor meer en uitgebreidere informatie naar het Beleidsplan 2017-2021,
de Plaatselijke regeling t.b.v. leven en werken van de Westerkerkgemeente en de notitie
Visie Westerkerk 2018, alle te vinden op de website.
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De Westerkerk in enkele cijfers:
Leden:

-belijdende leden:
-doopleden:

440
920

Gemiddeld aantal bezoekers:
op zondagmorgen: 150-250
Kerstnachtdienst: 1000
Kerstochtenddienst: 700
Paasochtenddienst: 500

tijdens cantatediensten

2 kerstdag: 700
Goede Vrijdag: 700
Braambosgebeden: 20-40
e

op zondagavond: 200

Bezoekers kerk op een doordeweekse dag:
Zomer: 500
Winter: 200
Bezoekers Lunchconcerten:
150-250
Deelnemers activiteiten:
Lezingen: 25-50
Trefmaaltijd: 35-40
Amnestyschrijfgroep: 6
Cursus “Hoofdlijnen van het christelijk geloof”: 8
Gesprekken achter de kansel: 15-20
Vrijwilligers: 200
Leden kerkenraad: 12
Media:

abonnees kerkblad (digitaal en op papier): 650
volgers:
twitter: 1420
facebook: 1400
instagram: 515
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