
 

De drie glas-in-lood-ramen in onze Dorpskerk

Profielschets van de Protestantse Gemeente Schaarsbergen

ALGEMEEN 

De kerk is gesticht in 1863 als Hervormde Gemeente en in 2007 na
een geslaagde “Samen op weg” periode  samengegaan met de
Gereformeerde kerk van Schaarsbergen Dit proces is uitermate
goed en prettig verlopen.

OMVANG  

Schaarsbergen kenmerkt zich als randgemeente van Arnhem en
kent weinig of geen nieuwbouwmogelijkheden. Recent is gestart
met het omvormen van een militaire kazerne tot een kleine
woonwijk.  De grote uitbreiding van Arnhem vond plaats ten zuiden
van de Rijn. Groei is voor Schaarsbergen dan ook niet te voorzien.
In één van de bijlagen is de leeftijdsopbouw van onze gemeente
opgenomen. Het aantal gemeenteleden is  vrij stabiel en bedraagt
nu ongeveer 330. Hieruit valt vooral te constateren dat de
gemeente  vergrijst.

Diverse instellingen op het gebied van de gezondheidszorg alsmede de in Schaarsbergen gelegen 
kazernes hebben eigen geestelijke verzorging.

De dorpsgemeenschap kenmerkt zich door redelijke hechtheid, die zich uit in bloeiend verenigingsleven 
(schietvereniging, Harmonie de Eendracht, Oranjevereniging, tennisvereniging, bridgeclub etc.) Een 
omvangrijk bosgebied biedt mogelijkheid tot wandelen, fietsen, mountainbiken, ruitersport en trekt 
toeristen naar de campings, restaurants en hotels.



AARD VAN DE  PROTESTANTSE GEMEENTE 

Onze gemeente is midden-orthodox  geöriënteerd. Zij staat open voor vernieuwing en oecumene 
(hiervan getuigen bv. de openluchtdiensten, het plaats bieden aan kloosterkampweken  in en rond de 
kerk en alle diensten die staan in het licht van diaconale onderwerpen (zoals oogstzondag met veiling 
voor een goed doel en de  ontvangst van Afrikaanse studenten in opleiding voor predikant). Er is 
samenwerking met  de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze, met name op het gebied van 
jeugdactiviteiten. Er zijn daardoor ook leden die in aangrenzende plaatsen wonen, zoals Otterlo en 
Arnhem-Noord. 

Het kloosterkamp en de Hemelvaartsdienst op een boerderij-erf in de open lucht

Wij zijn een groene kerkgemeenschap met een werkgroep duurzaamheid, die recent een klimaatmarkt 
heeft georganiseerd. Vanaf de campings en vanuit hotels verwelkomen wij regelmatig gasten in onze 
diensten.

BELEID 

Onze beleidsnota spreekt over het zoeken en samen ontdekken van wat  waardevol is  in het leven en 
het verder uitbouwen daarvan. Wij  presenteren onze gemeente als gemeente die haar leden en haar 
omgeving iets te bieden heeft. Zoekend naar mensen binnen en buiten onze gemeente om samen een 
gemeenschap te vormen, gebaseerd op het evangelie.  Contact en verbinding zoekend binnen alle 
geledingen van de Schaarsbergse dorpsgemeenschap, bv. door het bieden van een plek om 
overledenen te gedenken op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, aanschuifdiners voor 
alleengaanden etc.



De bij deze profielschets behorende
informatiemap bevat het volgende: 

A. Profielschets predikant Protestantse
Gemeente te Schaarsbergen

B. Beleidsplan 2020- 2025 Protestantse
Gemeente te Schaarsbergen

C. Plaatselijke regeling ten behoeve van het
leven en werken van de Protestantse
Gemeente te Schaarsbergen d.d. 5
november 2019

D. Werkplan predikant voor gewone
werkzaamheden

E. Gegevens Leden Registratie Systeem
F. 2 nummers van het kerkblad: de

‘Kerkklok’
G. 2 nummers van de Dorpskrant: ‘Woeste

Gronden’.

Schaarsbergen, november 2021

Een van de mooie lanen in de bossen van Schaarsbergen


