Profiel Protestantse Gemeente in Assendelft

Kerkgebouw
Het huidige kerkgebouw dateert uit 1894 en is gebouwd op de plek waar sinds de Middeleeuwen al een kerk heeft gestaan. In 1962 is de kerkruimte verbouwd, waarbij het orgel is gedraaid en het orgelbalkon is vergroot tot nieuwe kerkruimte. Het resultaat is een sfeervolle ruimte, bereikbaar per trap en traplift, met daaronder een kerkenraadsruimte, keuken en ruimte voor overige activiteiten.
Het orgel stamt uit 1895 en is gemaakt door Bakker & Timmenga. Het is een aantal jaren geleden gerestaureerd en heeft onlangs weer een opknapbeurt gehad. Tevens is er een piano aanwezig en bestaat er mogelijkheid tot versterking van elektronische instrumenten.
Een groot gedeelte van de kerk is verhuurd aan de orgelbouwer Flentrop. In ons gebouw is ook de gelegenheid tot het opbaren van overledenen door de verhuur van ruimte aan een uitvaartverzorger.
Rond de kerk ligt het kerkhof. Het is eigendom van de Hervormde Kerk en fungeert als openbare begraafplaats.
Het kerkgebouw wordt een aantal keren per jaar opengesteld voor publiek.

Leden
Per september 2019 omvat onze gemeente ca. 195 leden.
Er zijn ca. 30 actieve leden, die de kern van de gemeente vormen. Zij komen regelmatig in de diensten en zetten zich in voor gemeentewerk en kerkgebouw. Anderen zetten zich op minder regelmatige basis in.

Gemeente
De van oorsprong vrijzinnige gemeente heeft in de loop van de jaren allerlei inbreng van buitenaf gekend, mede door de economische ontwikkelingen in het dorp.
Sinds 1970 is er sprake van samenwerking tussen Hervormden en Gereformeerden. Dit heeft in 1983 geleid tot de vorming van een federatief verband. Uiteindelijk is in 2006 de Protestantse Gemeente te Assendelft tot stand gekomen.
We zijn een eigentijdse gemeente met aandacht voor traditie en muziek, en we staan open voor vernieuwing.

Activiteiten
Cantate Deo is de cantorij van de kerk. Zij verleent ongeveer 5x per jaar medewerking aan de dienst. Bij gelegenheden of bij het zingen van onbekende liederen, is er ook solozang, of muziek van een voor die gelegenheid samengestelde groep.
Het pastoraat wordt mede gesteund door de ouderlingen en de bezoekgroep.
De diaconie is actief op sociaal terrein. Zij zoekt naar nieuwe vormen om het geloof in het dagelijks leven tastbaar te maken.
Er is een eenmaal per maand een kindernevendienst, en tweemaal per maand een oppas voor de allerkleinsten. Het aantal kinderen dat de kindernevendienst bezoekt is klein.
In het verleden zijn er verschillende vormen van Bijbelstudie, leerhuis, geloofsgesprekken geweest. In de toekomst wordt dit ook op prijs gesteld, wellicht in samenwerking met andere gemeentes. Op dit moment is er geen catechesegroep. Met het oog op de toekomst is zorg voor jongeren in de kerk een aandachtspunt. Enkele keren per jaar is er een gezamenlijke dienst met andere kerken uit de omgeving. Er was tot vorig jaar een jaarlijkse bazaar die steeds goed bezocht werd.

