Profielschets van de Protestantse Gemeente Vorden
Missie
In vertrouwen Samen op weg.
Visie
De Protestantse Gemeente Vorden wil een inspirerende christelijke geloofsgemeenschap zijn in ons
dorp, waar tijd is voor God en ruimte voor mensen, dichtbij en veraf. Zij zoekt naar een eigentijdse
vertolking van de Bijbelverhalen en naar verdieping en vernieuwing in het vieren, leren en dienen. Dit
alles met respect voor de rijke traditie van de kerk.
Wie zijn wij?
De Protestantse Gemeente Vorden is ontstaan op 1 januari 2018 door vereniging van de
Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente. Na het proces van bij elkaar komen zijn we nu nog
in de ‘opbouwfase.’ Er is nieuwe energie en enthousiasme voelbaar.
Kenmerken van onze gemeente
• Pluriform, over de hele breedte van de PKN met respect voor elkaars opvattingen.
• Gevarieerde erediensten (van oude liederen tot Oosterhuis, Het Nieuwe Liedboek en Taizé).
Gezinsdiensten, 2.0 diensten en diensten gezamenlijk met de Rooms Katholieke
geloofsgemeenschap.
• Wij hebben een volwaardig kerkmusicus. Daarnaast wordt muzikale medewerking verleend door
gemeenteleden, naast een Cantorij op projectbasis.
• Op zoek naar het gebruik van moderne multimedia. In sommige diensten wordt hiermee
geëxperimenteerd.
• 6 x per jaar viering van de Maaltijd van de Heer met jong en oud
Activiteiten
In onze gemeente gebeurt veel naast de zondagse Eredienst, zoals: leerhuisavonden, Bijbels koken,
filmavonden, gespreksgroepen, jeugdclubs, wijk- en gemeenteavonden, maandelijks Uur van gebed
en Ont-moeten, liturgisch bloemschikken en evangelisatiecommissie. Op zondagmorgen is er
kindernevendienst en kinderoppas. De Stichting Vrienden van de Dorpskerk verzorgt diverse
culturele activiteiten.
Communicatie
• Kerkblad VOORal verschijnt tien keer per jaar
• Wekelijks verschijnt de zondagsbrief, via de mail en op papier
• De website
• Uitzendingen van kerkdiensten via internet
• Incidenteel gebruik van Facebook
Aantallen
Begin 2018 telt de gemeente circa 1800 leden. Het aantal bezoekers van de kerkdienst op zondag is
ongeveer 150. Eenmaal per 2 maanden is er een avond-zangdienst. Zeer veel vrijwilligers zijn actief

betrokken. De gemeente kent een leeftijdsopbouw waar 50+ relatief hoog scoort. Er is veel aandacht
voor jeugd en jonge gezinnen.
Formatie
Op dit moment is er een formatie van 1,5 fte verdeeld in 1 fte en 0,5 fte. Wegens emeritaat is er een
vacature voor een fulltime predikant. Over 3 jaar gaat de predikant met 0,5 fte met emeritaat en
naar alle waarschijnlijkheid zal die vacature niet opgevuld worden.
De gemeente is opgedeeld in vier wijken met elk een wijkouderling en een wijkteam van
bezoekdames en -heren.
De kerkenraad bestaat uit 20 leden verdeeld over de verschillende colleges, maar wil zich in de
komende tijd richten op een andere structuur, mogelijk met taakgroepen.
Vorden
Het dorp maakt deel uit van de gemeente Bronckhorst en heeft ongeveer 6000 inwoners. Het ligt
10 km van Zutphen. Er zijn goede openbaar vervoervoorzieningen (trein en bus). Er zijn 2
basisscholen en een school voor VMBO/Mavo. De steden Zutphen, Apeldoorn en Arnhem zijn per
trein goed bereikbaar en Doetinchem per bus voor Havo/VWO/HBO onderwijs. Vorden beschikt over
een goed winkelbestand en een gevarieerd buitengebied met vele wandel- en fietsmogelijkheden.

