Beschrijving Hervormde Gemeente Rijswijk NB
Vooraf
Deze beschrijving is opgesteld om inzicht te geven in de kenmerken en karakteristieken van de
gemeente en van de context.
Het dorp en de omgeving
Rijswijk is gelegen in het Land van Heusden en Altena en heeft ruim 1750 inwoners.
Rijswijk ligt tegen Giessen (circa 1650 inwoners) aan.
De twee kleine dorpen hebben een gezamenlijke kerkelijke historie. De laatste jaren is er door
een initiërende stichting gewerkt aan de samensmelting van de 2 dorpen ter verbetering van de
leefbaarheid. Sinds kort zijn de basisschool van Giessen en die van Rijswijk gefuseerd tot één
christelijke basisschool (De Parel) en zijn ook de voetbalclubs samengegaan (nu GRC14).
Daarnaast zijn er diverse andere gezamenlijke verenigingen, zoals een zang- en een
muziekvereniging.
Het monumentale kerkgebouw, dat van 1999 tot 2001 ingrijpend verbouwd is, staat aan de
Maasdijk. De pastorie bevindt zich in het dorp nabij de basisschool.
Na een aantal jaren van onderzoek en voorbereiding zal er in 2019 gestart worden met de
bouw van een nieuw winkelcentrum, naast de basisschool, tussen beide dorpen in.
Daarnaast zullen er gefaseerd circa 80 woningen worden gebouwd.
Kerken en Gemeenten
Vanaf 1987 is Rijswijk, na 175 jaar opgelopen te hebben met de Hervormde Gemeente Giessen,
weer een zelfstandige gemeente met een eigen predikant.
Naast de Hervormde Gemeenten van Giessen en van Rijswijk is er een Gereformeerde Kerk
binnen de PKN voor Giessen en Rijswijk samen. Ook is er nog een kleine Christengemeente.
Met zowel Hervormd Giessen als Gereformeerd Giessen/Rijswijk worden meerdere activiteiten
samen opgepakt. Voorbeelden daarvan zijn het jeugdwerk (Rock Solid, Solid Friends en de
Vakantiebijbelclub), de kerstnachtdienst, de week van gebed en het ouderenwerk. Tijdens de
zomervakantie zijn er gezamenlijke diensten met Gereformeerd Giessen/Rijswijk.
Onze gemeente
Onze gemeente bestaat op dit moment uit 780 leden. De leeftijdsopbouw hiervan is
toegevoegd in de vorm van een tabel verderop in deze beschrijving.
In 2015 heeft de kerkenraad het beleidsplan herzien. Als missie is hierin verwoord:
“Als Hervormde Gemeente van Rijswijk (NB) willen wij elkaar toerusten tot discipelschap van
Jezus Christus, om de boodschap van Gods liefde uit te dragen in onze omgeving
en daarmee God groot te maken”.
Onze specifieke missionaire taak in het dorp staat in het beleidsplan als volgt omschreven:
“We kiezen er bewust voor de redelijk centrale positie als kerk in het dorp te behouden en zelfs
te versterken. Onze diaconale en missionaire missie voor de komende jaren is als kerk
daadwerkelijk iets te betekenen voor ons dorp. Onmiskenbaar gaat hierin woord en daad
samen als onderdeel van discipelschap”.

Over de afgelopen jaren zien we een langzame terugloop in het ledenaantal van circa 1% per
jaar. De meeste kerkgangers bezoeken 1 dienst per zondag. In totaal bezoeken per zondag circa
250 personen 1 of 2 diensten. De participatie van gemeenteleden aan activiteiten lijkt iets af te
nemen. Er is een behoorlijke diversiteit aan activiteiten binnen de gemeente. Op onze website
is hierover meer informatie te vinden.
Onze gemeente is vanuit oorsprong een confessionele gemeente. Wat betreft de
geloofsbeleving is er echter een breder palet aanwezig. Daardoor kunnen met betrekking tot
bepaalde onderwerpen de standpunten flink uit elkaar liggen. Voorbeelden hiervan zijn al of
niet een vrouw in het ambt of een eventueel samenwerken met één van de andere gemeenten.
We zingen uit de samengestelde bundel met de psalmen in de nieuwe berijming en de
Gezangenbundel van 1938. Een aantal jaren geleden is daar de bundel Op Toonhoogte
bijgekomen. Bij bijzondere diensten worden ook andere liederen gezongen (bijvoorbeeld uit
Opwekking en Joh. de Heer). ln de erediensten lezen we uit de NBG-vertaling van 1951. De
intentie is om binnen de huidige beleidsperiode over te gaan op de Herziene Statenvertaling.
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Tot slot
Samengevat is er veel moois te noemen over de Hervormde gemeente van Rijswijk. Maar
ook onze gemeente kent haar uitdagingen, complexiteit en zorgen.
Over dit alles gaan we uiteraard graag met u in gesprek.

