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1.Wie zijn wij? 
 

De Amstelkerk is een pluriforme protestantse gemeente in Ouderkerk aan de Amstel. Onze 
gemeente is ontstaan uit een fusie tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde 
Kerk. Vanaf Pinksteren 2000 kerken wij samen in de Amstelkerk, een monumentaal gebouw 
in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel. 
De  officiële fusie heeft plaats gevonden op 23 februari 2005.  
Wij willen met ons gezicht naar het dorp staan.Wij streven ernaar om te groeien in geloven, 
het geloof te beleven en ook uit te dragen. Dit doen we door een open gemeente te zijn en 
met aantrekkelijke kerkdiensten en andere activiteiten mensen te bereiken en te 
ontmoeten. In onze gemeente is veel aandacht voor muziek. Onder leiding van onze cantor-
organist zijn we geheel vertrouwd met de liederen uit het nieuwe liedboek, en is er ook 
ruimte voor liederen uit andere tradities zoals Taizé, gospel of Iona.  
We zijn een dorpskerk met een stadse mentaliteit en zoeken de samenwerking met de 
scholen in Ouderkerk, andere maatschappelijke instellingen en onze dorpsgenoten uit de 
Rooms-Katholieke Urbanusparochie. 
 

 
2. Samenstelling van de gemeente 
 
De samenstelling van de Amstelkerkgemeente (eind 2017) is hieronder samengevat.  
 

 
Duidelijk te zien is dat de gemeente kleiner wordt, en dat gaat na 2007 wat sneller dan 
daarvoor, waarschijnlijk door de toenemende vergrijzing de laatste 20 jaar.  
Dit komt ook terug in de leeftijdsopbouw van onze gemeente:  
 

0-9 jr 10-19 jr 20-29 jr 30-39 jr 40-49 jr 50-59 jr 60-69 jr 70-79 jr 80-89 jr >90 jr 

20 60 36 33 60 122 129 137 114 23 

 
In de tabel is te zien dat het grootste deel van de leden ouder is dan 50 jaar. 
De verwachting op basis van bovenstaande tabellen is dat het ledental verder zal dalen. 
Desalniettemin is een grote groep leden actief als vrijwilliger, lid van een taakgroep of 
anderszins, en wordt de gemeente beleefd als levendig, actief, en ambitieus wat betreft de 
toekomst. Er zijn zeker zorgen over de terugloop van jongeren en jonge ouders in de 
gemeente en in de reguliere kerkdiensten, en ook daarom wordt gezocht naar andere 

 Belijdende leden Doopleden Andere leden Totaal aantal leden 

2017 346 292 96 734 

2007 538 459 66 1063 

1999 642 515 70 1227 



vormen van kerkdiensten, geloofsbeleving en gemeente zijn, om de aansluiting met deze 
groepen niet te verliezen. Dit is uitgebreid terug te vinden in de rapportage van 
aanbevelingen en het beleidsplan. 
 
Ten tijde van de fusie had ongeveer ¾ van de leden een Hervormde achtergrond en ¼ een 
Gereformeerde achtergrond. Nu, 15 jaar later, speelt dit alles nauwelijks meer en zijn wij de 
protestantse kerk van Ouderkerk. Het belangrijke woord van toen, ‘pluriforme gemeente’, is 
nog steeds van toepassing, maar dan in algemene zin; het gaat niet meer over verschillen 
tussen hervormd of gereformeerd. 
 

 
3. Organisatie 
 

We hebben een platte organisatie bestaande uit de kerkenraad en taakgroepen. Alle 
taakgroepen zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad, die ongeveer 6 maal per jaar 
bijeenkomt. De kerkenraad is het beleidsbepalende orgaan binnen onze kerk. Verder hebben 
de predikant, de voorzitter en enkele scriba’s in de kerkenraad zitting.  
De vergaderingen van de kerkenraad worden voorbereid door het moderamen. Hierin 
hebben de voorzitter, de scriba’s en vertegenwoordigers van de taakgroepen Eredienst en 
Pastoraat en de  Diaconie en het College van Kerkrentmeesters zitting. Het moderamen 
fungeert ook als dagelijks bestuur, maar moet wel verantwoording afleggen aan de 
kerkenraad. 
 

 
       
 
 

De taakgroepen zijn de eerstverantwoordelijken van de verschillende taakvelden. Zij 
ontwikkelen hun eigen beleid, binnen de kaders van het algemene beleidsplan, en leggen in 
de kerkenraad verantwoording af.  
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Er zit een vertegenwoordiger van de Raad van Kerken in de kerkenraad en legt daar 
verantwoording af. 
Verder zijn er verschillende commissies actief, zoals de ZWO-commissie,  de I-openerdienst-
commissie, commissie Waverdiensten, commissie vesperdiensten, commissie 
Cantatediensten, Vacare-groep, Contactgroep. 
 
 
Van iedere taakgroep geven we hieronder een toelichting: 
 
Eredienst 
De zondagse eredienst vormt het hart van de ontmoeting van de gemeente.  
In de liturgische vormgeving van de diensten laten we ons onder meer inspireren door het 
Oecumenisch Leesrooster, het Liedboek (2013) en andere liedbundels zoals Taizé, Iona, 
Zingend Geloven. De lezingen worden verzorgd door de lectoren. Kerkmuziek speelt een 
belangrijke rol in de vieringen, regelmatig werkt de cantorij Cappella Nova aan de dienst 
mee en per jaar zijn er een aantal cantatediensten. 
In deze taakgroep wordt alles wat te maken heeft met deze diensten afgestemd.  Van de 
planning van de verschillende soorten diensten tot de ondersteuning van de diensten door 
de cantor-organist en het kerkkoor ‘Capella Nova’. 
Naast de ‘gewone’ diensten zijn er tal van andere diensten: 
Oecumenische diensten 
Diaconale en ZWO-diensten 
I-openerdiensten 
Waverdiensten 1 maal per 3 weken + Openluchtdienst 
Vespers op zondagavond 
Cantatediensten 
Diensten rond Pasen en Kerst 
Woensdagochtendgebed 
Gezinsvieringen 
Vespers en diensten in de Stille week 
 
Pastoraat 
Tot de kerntaken van de christelijke gemeente hoort onderlinge dienstbaarheid, zorgdragen 
voor elkaar en contact onderhouden met gemeenteleden die niet (meer) in staat zijn om 
naar de kerk te komen. 
De taakgroep pastoraat is de motor van al dit pastorale werk binnen onze gemeente. 
De taakgroep is gericht op ouderen-, zieken-, rouw- en justitiepastoraat. 
Zij doet dit samen met de Contactgroep. Deze groep doet bezoekwerk aan ouderen, 
behoeftigen, jarigen en jubilarissen en helpt bij het organiseren van het ouderenkerstfeest 
en de Open Vensterdag. 
Andere activiteiten van de taakgroep zijn: 
Psalmlezen in Amstelstroom 
Kaagdag (bezinningsdag voor ambtsdragers) 
Contact met jonge gezinnen 
Kerk met Stip 
Zanguurtje Zorgcentrum Theresia 
 



Diaconie 
In het Diaconaat staat het materiële omzien naar elkaar centraal.  
Tot het werk van de diaconie behoort in de eerste plaats de inzameling, het beheer en de 
besteding van de diaconale gelden en bezittingen. Daarvoor heeft de diaconie een 
transparant giftenbeleid, waarbij de doelen van te voren worden vastgesteld en de PR 
structureel wordt georganiseerd. 
Daarnaast is er samenwerking met de  ZWO-commissie, die een aantal diensten voorbereidt 
en aan het 40-dagen project meewerkt. 
Andere taken van de Diaconie zijn: 
De viering van het Heilig Avondmaal 
Diaconale diensten 
Kerk met Stip 
Beheer van de diaconale panden 
Vluchtelingenbeleid samen met de kerken in Amstelveen 
Contact met welzijnsorganisaties in het dorp (Coherente) 
 
College van Kerkrentmeesters 
Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor de integrale inkomsten en uitgaven van 
de gemeente (uitgezonderd de diaconale middelen). 
De inkomsten bestaan uit de kerkelijke bijdragen, giften, huur en legaten. Maar ook zijn er 
inkomsten door de verhuur van de Amstelkerk en exploitatie van het kerkelijk centrum 
Amstelstroom. 
Uitgaven zijn er voor salarissen en traktement en onderhoud van kerkelijke bezittingen. En 
ook voor al het werk rondom het kerkzijn. 
 
Jeugd 
De taakgroep jeugd organiseert de activiteiten voor alle jongeren van 0-18. Hierbij staan de 
activiteiten voor de jeugd centraal maar we betrekken ook zeker de ouders erbij. Omdat we 
jaarlijks jeugd kwijtraken en de aanwas gering is, werken we meer en meer samen met de 
Rooms-Katholieke zustergemeente. 
De taakgroep jeugd organiseert de volgende activiteiten: 
Creche (0-4 jaar) 
Kindernevendienst (4-12 jaar) 
Basic (jongeren van 12 tot 17 jaar) 
Basis- en jongerencatechese 
Kick-off weekend 
Deelname aan diverse landelijke of regionale activiteiten zoals Sirkelslag en De Barre Tocht 
Kerstdiner 
Taizéweek en Theaterweekend samen met Amstelveen 
Gezinsvieringen 
Palmpasen en kinderkerstviering 
 
Communicatie  
Deze taakgroep houdt zich bezig met de externe communicatie naar de kerkleden en naar de 
burgerlijke gemeente. Dit doet zij doormiddel van ons communicatieblad nieuwStroom. Dit 
blad komt iedere 4 weken op papier en digitaal uit. NieuwStroom is een paar jaar geleden 



vernieuwd tot een modern blad in kleur. Hierin staat informatie over diensten, activiteiten 
en ons gemeenteleven. 
Er staan ook regelmatig artikelen in het weekblad voor Ouder-Amstel over bijzondere 
diensten. 
Dan is er de website www.amstelkerk.net. Hierop is alle actuele informatie over de kerk te 
vinden. 
Daarnaast verschijn er regelmatig een digitale nieuwsbrief voor actuele informatie. 
Ook op facebook zijn we te vinden op www.facebook.com/amstelkerk/ 
Er is een commissie die de nieuw ingekomen gemeenteleden bezoekt. 
 

 
4. Raad van Kerken 
 

Binnen de Raad van Kerken vinden verschillende activiteiten plaats samen met de Rooms-
Katholieke kerk (Sint Urbanusparochie). De predikant heeft, samen met nog enkele leden, 
zitting in de Raad van Kerken. Zij leggen verantwoording af in de kerkenraad. 
Het gaat om de volgende activiteiten: 
Er zijn jaarlijks 3 oecumenische vieringen op de zondagochtend, om en om in de St. 
Urbanuskerk en de Amstelkerk. Te weten: De vredesdienst in september, het gebed om de 
eenheid van de christenen in januari, en de viering voor jong en oud in juni. 
Het oecumenisch woensdagochtendgebed, bij toerbeurt in de Amstelkerk of de St. 
Urbanuskerk (wisselt per maand), en volgens een rooster geleid door de voorgangers van de 
twee kerken en andere deelnemers. 
Vespers, diensten en andere activiteiten in de Lijdenstijd. Een afwisselend programma, 
volledig gezamenlijk voorbereid en uitgevoerd.  
Vacare Meditatiegroep. Deze groep organiseert meditatieve bijeenkomsten op 
woensdagavond (Op adem komen). Ook deze bijeenkomsten worden wisselend in de St. 
Urbanuskerk en Amstelkerk gehouden, geleid door de beide voorgangers en andere 
deelnemers uit de Vacare-groep.  Naast de woensdagavondmeditaties is er ook een 
meditatiegespreksgroep van mensen die met elkaar van gedachten wisselen over hun eigen 
persoonlijke geestelijke weg. 
Zanguurtje in zorgcentrum Theresia. Eens in de maand worden kerkelijke liederen gezongen. 
Dit wordt door beide voorgangers begeleid. Een mooi moment om in contact te komen met 
deze bewoners. 
Bijbelwerkplaats. Hier gaan jong en oud samen aan de slag met delen van de Bijbel. 
Alphacursus. Tijdens circa tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het 
christelijk geloof inhoudt. 
Interkerkelijk stencilbureau. Hier wordt een deel van ons drukwerk gemaakt. 

 
 
5. Gebouwen 
 

Kerkgebouw   
Onze kerk is de Amstelkerk. Het gebouw is een monument. Het is een prachtig gebouw in 
1774 gebouwd op een terp. Het is opgetrokken in neoclassistische (of Louis XVI) stijl. 
Kenmerkend is het Griekse kruis of plusteken als plattegrond en de symmetrie in het 
interieur. In de jaren 60 is het oorspronkelijk interieur vervangen. De preekstoel is gebleven 

http://www.amstelkerk.net/
http://www.facebook.com/amstelkerk/


evenals de zgn. burgemeestersbank met het wapen van Amsterdam. Het Flaes-en 
Brünjesorgel werd geplaatst in 1865. 
De laatste jaren zijn er enkele aanpassingen gedaan. Zo is er 5 jaar geleden een vleugel 
aangekocht, er is een gedenkplaat voor de gestorvenen aangebracht en is er een 
gebedsruimte gecreëerd. Ook is er een garderobe gemaakt. Er zijn ongeveer 350 zitplaatsen. 
 
In het buitengebied ligt buurtschap de Waver. Hier wordt één maal in de drie weken een 
kerkdienst in het buurthuis gehouden en één maal per jaar een openluchtdienst in de 
weilanden van de Polder “De Ronde Hoep”. 
 
Kerkelijk centrum 
Naast de Amstelkerk staat ons kerkelijk centrum Amstelstroom. In dit gebouw zijn 
verschillende ruimtes. Deze zijn voor ons beschikbaar voor vergaderingen en ook voor 
crèche, kindernevendienst en basic, enz. Ook is er een ruimte ingericht als jeugdhonk. 
Er zijn een keuken en een bar aanwezig. 
Dit gebouw wordt verder door een beheerder geëxploiteerd voor vergaderingen, feesten en 
partijen. 
 
Pastorie 
Het is gewenst dat de predikant in ons dorp woont. Er is op dit moment niet een bestaande 
pastorie, maar die kan worden aangeboden in ons dorp indien dat gewenst is. 
Naast Amstelstroom staat de voormalige pastorie. Dit gebouw wordt nu niet gebruikt als 
pastorie; gezocht wordt naar een passende bestemming.  
 
Rondom de kerk staat een aantal diaconiehuizen, die worden verhuurd. In een aantal 
hiervan is het Ouderkerks Historisch Museum gevestigd. 
 
 

6. Het dorp Ouderkerk aan de Amstel 
  

Ouderkerk aan de Amstel is een prachtig dorpje ten zuiden van Amsterdam. Tot de jaren 
zestig was Ouderkerk een agrarisch dorp. Door de bevolkingsgroei en de toename van 
mobiliteit zijn er in de jaren daarna diverse nieuwbouwwijken ontstaan. In de jaren 90 is het 
laatste grote nieuwbouwproject; de Benning opgeleverd. Nu wordt er nog slechts op 
kleinere schaal gebouwd. 
Met twee universiteiten, twee academische ziekenhuizen, internationale bedrijven en 
Schiphol in de nabije omgeving werd het een geliefde forensengemeente met eigen 
herkenbaar en kenmerkend dorpse sfeer. Voor de gemeenteopbouw betekent het dat de 
grootste groep 40 jaar of ouder is. Een groot deel van de jongeren trekt weg na hun 
middelbare school. Om overigens later soms wel weer terug te keren als ze een gezin 
hebben.  
’s Zomers wordt ons dorp door recreatieve fietsers aangedaan en door plezierboten die van 
Amsterdam naar de Utrechtse en Zuid-Hollandse wateren varen. Ouderkerk heeft een mooi 
en groot buitengebied en biedt prachtige mogelijkheden tot o.a. recreatief fietsen, skeeleren 
en wandelen. 
 



Het gedeelte van Ouderkerk aan de westzijde van de Amstel behoort tot de gemeente 
Amstelveen, maar kerkelijk behoort dit wél bij de Amstelkerk. 
De gemeente Ouder-Amstel heeft circa 13.500 inwoners, waarvan er ongeveer 8200 in de 
kern Ouderkerk wonen. De overigen wonen in Duivendrecht en het buitengebied. De 
bevolking bestaat naast forensen vooral uit ondernemers en agrariërs. 
In Ouderkerk wonen veel hier geboren Ouderkerkers.  
 
De samenstelling van de gemeenteraad is als volgt: 
 CDA    : 3  zetels 
 D66     :  3 
 VVD    : 2  
 PvdA     : 2 
 GroenLinks   : 2 
 Ouder-Amstel Anders  :  2 
 Natuurlijk Belang  : 1 
 
 
Voorzieningen 
In Ouderkerk zijn drie basisscholen, een Protestants Christelijke school (Amstelschool), een 
Rooms-Katholieke school (‘t Kofschip) en een openbare school (Hekmanschool). Voor het 
voortgezet onderwijs is men aangewezen op Amstelveen en Amsterdam. 
 
Naast onze PKN-gemeente zijn er in Ouderkerk aan de Amstel nog twee andere 
geloofsgenootschappen: de Christelijke Gereformeerde Kerk, waar momenteel geen formele 
contacten mee bestaan,  en de Rooms-Katholieke Kerk (St. Urbanusparochie), waarmee 
binnen de Raad van Kerken vrij intensief wordt samengewerkt. 
 
In het dorp is een huisartsenpraktijk en een aantal tandartsen. In Amstelveen is op 3 km een 
streekziekenhuis. Het Academisch ziekenhuis van de Vrije Universiteit Amsterdam en het 
Academisch Medisch Centrum in Amsterdam zijn vanuit Ouderkerk goed te bereiken. 
 
In Ouderkerk is een zorgcentrum voor ouderen (WZC Theresia). Ook is er een woon- en 
dagcentrum voor mensen met een beperking (Schoolweg van Ons Tweede Thuis) 
 
Op Sportief gebied zijn er in Ouderkerk veel mogelijkheden. Er is een fitness centrum, een 
sporthal en er zijn sportvelden. Bij de Sporthal is ook een openbare bibliotheek gevestigd. 
Er zijn tal van (sport)verenigingen op velerlei gebied. 
 
Aan de rand van de bebouwing ligt het recreatiegebied ‘de Ouderkerker Plas’. Hier kan men 
zwemmen, surfen, zeilen, wandelen, enz. Er is in Ouderkerk ook een mooi 
openluchtzwembad. 
 
In Ouderkerk is een leuk centrum. Er zijn twee supermarkten en tal van winkels.  
In Amstelveen en Amsterdam-Zuidoost zijn grote winkelcentra met een regiofunctie.  
 


