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PROFIEL PROTESTANTSE GEMEENTE ENKHUIZEN 
 
De stad Enkhuizen 
Enkhuizen is een kleine, knusse stad gelegen aan het IJsselmeer. Het bestaat uit de “oude stad”: het deel dat 
binnen de vestingwallen en de oude zeemuur ligt met ongeveer 7.000 inwoners en uit de “nieuwbouw” met 
ongeveer 11.500 inwoners. Door het rijke VOC verleden heeft Enkhuizen veel rijks- en gemeentelijke 
monumenten uit de gouden eeuw. Het meest in het oog springende monument is onze St. Pancras- of 
Zuiderkerk met haar markante Zuidertoren. Deze aan de Heilige martelaar Pancratius gewijde kerk werd 
voltooid in 1524. Uit kunsthistorisch oogpunt ontleent de Zuiderkerk een zeer bijzondere waarde aan de 
plafondbeschilderingen. In 1484 kreeg een kunstenaar, wiens naam onbekend is gebleven, de opdracht om 
het plafond te beschilderen met taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament. 
 
Door de rijke cultuur en haar ligging is Enkhuizen normaal gesproken  een toeristische trekpleister van 
formaat. In het toeristenseizoen brengen veel dagjesmensen met of zonder boot een bezoek aan Enkhuizen. 
Dit komt mede door de vele jachthavens en de aanwezigheid van attracties en musea, waaronder het 
vermaarde Zuiderzeemuseum. Zomers is het altijd gezellig druk op de vele terrasjes en de overige 
gelegenheden. Na de zomerse drukte keert in oktober de rust weer grotendeels terug en is Enkhuizen een 
stadje met een bruisend verenigingsleven.  
 
Enkhuizen heeft een treinverbinding met Hoorn en Amsterdam, een goede ontsluiting naar Lelystad, Hoorn en 
de snelweg A7, goed aangeschreven basis- en middelbaar onderwijs en veel bedrijvigheid in o.a.  
internationale planten- en zaadteelt, watersport, toerisme en kunststofindustrie. 
 
Kerkelijk Enkhuizen 
Kerkelijk gezien is Enkhuizen een bijzondere stad. Er zijn zo’n 13 kerkgenootschappen en 
levensbeschouwelijke instellingen actief in Enkhuizen en omgeving, waarvan de PKN en de Rooms Katholieke 
Kerk de meeste leden tellen. De Raad van Kerken probeert in Enkhuizen onder andere door haar werkgroep 
“Kerk in de Stad” actief de kerk in de stad zichtbaar te maken. 
 
De Protestantse Gemeente Enkhuizen bestaat uit (1-1-2021) 1043 leden, waarvan 508 belijdende leden, 385 
doopleden, 10 vrienden en 140 meegeregistreerden c.q. ongedoopte kinderen. Zij vormen in totaal 651 
pastorale eenheden.   
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Er zijn 34 kinderen tot 10 jaar en 65 tieners. De groep volwassenen (20 tot 70 jaar) telt 537 mensen en de 
groep ouderen (vanaf 70 jaar) 463 mensen. Een groot deel van de gemeente is dus op leeftijd. 
 
 

 

 
 
 
De Protestantse Gemeente Enkhuizen is op 1 juli 2010 ontstaan uit een fusie van de Hervormde Gemeente 
en de Gereformeerde Kerk in Enkhuizen. Met de Evangelisch Lutherse Gemeente werd nauw samengewerkt.  
In 2020 hebben de Evangelisch Lutherse Gemeente en de Protestantse Gemeente Enkhuizen besloten 
alsnog te gaan fuseren. Deze fusie is/wordt in het najaar van 2021 afgerond. 
 
De gemeente kent een sterke samenhang. Gemeenteleden voelen zich met elkaar verbonden. Ook zien we 
het “West-Friese karakter” weerspiegeld in de gemeente: open, gemoedelijk, het hart op de tong. 
 
De gemeente heeft een fulltime predikant die in november 2021 met emeritaat gaat. Voor deze positie wordt 
gezocht naar (fulltime) vervanging. Daarnaast is een kerkelijk werker voor 50% actief. Op termijn wordt voor 
deze functie een kleinere formatie voorzien.  De kerkenraad en de pastores werken in een goede sfeer 
samen. Ongeveer 200 vrijwilligers zijn op allerlei gebied actief voor de kerk. 
 
Naast de PKN-gemeente bestaat er een rechtzinnige vereniging die haar eigen kerkdiensten houdt.  
 
Profiel Protestantse Gemeente Enkhuizen 
De protestantse gemeente Enkhuizen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die zich wil laten 
inspireren door het verhaal van de Bijbel. De eredienst vormt het hart van de gemeente. De erediensten 
worden gehouden in de Zuiderkerk.  
 
De kern van ons gemeentezijn zien wij in drie activiteiten, kort samengevat in de begrippen  
• vieren  
• leren  
• dienen  
 
Vieren 
Wij willen dat ieder zich in onze kerkgemeenschap thuis kan voelen. Ieder mag rekenen op een open 
ontvangst, spontane zorg en oprechte belangstelling. Daarbij staat de boodschap van het evangelie, zowel in 
ons persoonlijk als gemeenschappelijk leven, centraal in geloven én handelen. Samen zingeving en 
spiritualiteit delen, het kan vanuit een eredienst, maar ook uit ontmoeting van de ander of een goed gesprek. 
Een belangrijke plaats in het gemeenteleven ruimen we in voor hedendaagse maar ook vroegere culturele 
uitingen van ons geloof. Muziek en zang, soms in combinatie met andere kunstuitingen, nemen een 
prominente plaats in in de liturgie. Ongeveer 10 x per jaar houden wij Schrift en Tafelvieringen. Naast de 
reguliere erediensten zijn er ook op gezette tijden vesperdiensten, cantatediensten, evensongs, 
peutervieringen en kruispuntvieringen.  
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De gemeente wil de komende jaren veel aandacht besteden aan het vergroten van begrip voor wat wij doen. 
Veel jongere mensen zijn niet op de hoogte van de tradities en gebruiken, die voor oudere generaties 
vanzelfsprekend zijn. Wij willen actief op zoek gaan naar nieuwe, aansprekende vormen van vieren, leren en 
dienen.  
Hierbij valt te denken aan Thomasvieringen, diensten met lekenpreken, leergesprekken, muzikale en andere 
kunstuitingen bij diensten. 
 
Leren 
De PGE organiseert veel activiteiten op het gebied van vorming en toerusting.  Er worden lezingen, lees- en 
gesprekskringen gehouden, er bestaat een Bijbelkring, een meditatiekring en een GAT-kring (Gesprek Aan 
Tafel - tafelgesprekken tijdens de maaltijd). Elk jaar worden groot-huisbezoeken georganiseerd rond een 
thema. 
 
Dienen 
De gemeente kenmerkt zich door een actieve diaconale instelling. “Doen” ligt de gemeente goed. De 
gemeente wil zich medeverantwoordelijk weten voor de wereld waaraan zij deel heeft. Daar waar dat in het 
vermogen van de gemeente ligt, wil zij bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen in de 
eigen omgeving, zoals bij het opvangcentrum De Baanbreker (dagbesteding voor mensen met psychische 
klachten en/of een beperking) en de stichting Voor Effies (tijdelijke woonruimte voor mensen die plotseling 
zonder onderdak zijn komen te zitten). 
 
Het Pastoraat richt zich vooral op de ouderen. Dit zal, gezien de leeftijdsopbouw, verder toenemen. Er is een 
goed functionerend onderling pastoraat, uitgevoerd door de kerkelijk bezoekers. Zij hebben ieder een eigen 
wijk. Zij bezoeken gemeenteleden met hun 75e verjaardag met de vraag of ze vanaf deze leeftijd ieder jaar 
een bezoekje willen. Verder schenken zij aandacht aan huwelijksjubilea, geboorte van een kind, 
ziekte/ziekenhuis- of verpleeghuisopname, overlijden, bij scheiding en ontslag, en hebben zij een 
signaleringsfunctie. Op woensdagmorgen is er inloopochtend met koffie en op zaterdag is de kerk meestal  
open voor wie behoefte heeft aan wat rust of een gesprek. 
De vergrijzing van de kerkelijk bezoekers is wel een punt van aandacht. In het beleidsplan 2021-2025 wordt 
het accent verlegd van pastorale zorg door de predikant naar coaching door de predikant van de gemeente op 
dit gebied. 
 
Communicatie 
Ongeveer 10 x per jaar wordt het kerkblad “Oriëntatie” uitgegeven, zowel in gedrukte als in digitale versie. 
Daarnaast worden de kerkleden op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen via “Soms”, een digitale 
berichtendienst via e-mail. Op de website van PGE staat ook veel informatie. 
 
Beleidsplan 
Het beleidsplan voor de jaren 2021-2025 heeft als titel meegekregen “voor een bloeiende gemeenschap”. 
Het bouwt voort op het vorige beleidsplan, dat de titel droeg “zichtbaar doen wat je gelooft”.  
 
Wat wil de Protestantse Gemeente Enkhuizen zijn? 
 

• Een vindplaats van God, 
• Een ontmoetingsplaats van mensen, 
• En een oefenplaats van ons geloof. 

 
Dit willen wij gestalte geven door vanuit de kernactiviteiten  
* Viering van de zondagse erediensten,  
* het omzien naar en de verbondenheid met elkaar en  
* diaconaat binnen maar zeker ook buiten de gemeente,  
in bijbels perspectief te kijken naar wie wij zijn als mens en als (duurzame) samenleving. En door te streven 
naar zichtbare aanwezigheid van de kerk in de Enkhuizer gemeenschap, waar mogelijk in samenwerking met 
anderen. 
 
Het accent zal de komende tijd liggen op het vergroten en verankeren van het onderling pastoraat, het actief 
zoeken naar nieuwe vormen van overdracht en inspiratie, het kerkgebouw en haar functie meer en beter 
benutten en het verkennen van alternatieve samenwerkingsvormen voor een toekomstbestendig kerk-zijn. 
 
 
Het volledige beleidsplan is te lezen op de website van PGEnkhuizen. Klik op “Onze gemeente”     het beleid 
van de PGE. 
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Aanvullende informatie 
Verdere informatie is gemakkelijk toegankelijk. Wij verwijzen naar onder andere de volgende websites. 
 
Protestantse Gemeente Enkhuizen:   www.pgenkhuizen.nl 
De Zuiderkerk:      www.zuiderkerk.nl  
Raad van Kerken Enkhuizen:     www.kerkpleinenkhuizen.nl 
Classis Noord-Holland:     www.classisnoordholland.nl/classis 
 
Burgerlijke gemeente:     www.enkhuizen.nl 
Historie van de stad:    www.oudenkhuizen.nl 
Gemeentegids van Enkhuizen                www.internetgemeentegids.nl/gemeente/Enkhuizen 
     
 
 
 
 
 


