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Profielschets wijkgemeente Noordwijk van de 

Protestantse gemeente te Noordwijk 

Noordwijk: de burgerlijke gemeente 
Sinds de fusie met de gemeenten Noordwijkerhout en De Zilk bestaat de 
gemeente Noordwijk per 1 januari 2019 uit 4 kernen: Noordwijk aan Zee, 

Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk.  
Noordwijk (Zee en Binnen) is een moderne kustplaats met een rijke historie. De 

ligging van deze bloemenbadplaats is met recht uniek te noemen: midden in de 
Bollenstreek met maar liefst dertien kilometer zandstrand, duinen en bos. 
Noordwijk heeft met zo’n 25.000 inwoners een dorps karakter. Noordwijk aan 

Zee is een dynamische badplaats en een toeristisch centrum, terwijl Noordwijk 
Binnen een bijzonder aantrekkelijke historische kern heeft met onder andere de 

Oude Jeroenskerk (15e eeuw). Veel mensen die in Noordwijk wonen, werken in 
andere delen van de Randstad. De steden Amsterdam, Den Haag, Haarlem en 

Leiden zijn vanuit Noordwijk gemakkelijk bereikbaar. Noordwijk kent één school 
voor voortgezet onderwijs (vmbo-th, havo en vwo). Op fietsafstand bevinden 
zich in de nabijgelegen gemeenten verschillende andere scholengemeenschappen 

(Katwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Sassenheim) en een universiteit 
(Leiden).  

De Protestantse gemeente te Noordwijk: wijkgemeente Noordwijk  
De wijkgemeente Noordwijk (onderdeel van de Protestantse Gemeente te 

Noordwijk) is een pluriforme, veelzijdige en een levendige gemeenschap die in 
haar spreken en handelen de boodschap van Christus tot uitdrukking wil 
brengen. Ze vindt het belangrijk om er te zijn voor haar betrokken kern van 

gemeenteleden die zich over het algemeen goed kunnen vinden in de meer 
vertrouwde vormen van kerk-zijn. Daarnaast wil de gemeente ook voluit present 

zijn in de moderne samenleving, waarin contacten soms meer vrijblijvend en 
vaak minder frequent zijn. Als ‘netwerkkerk’ zoekt zij verbinding met de 

ontwikkelingen in de samenleving, staat zij open voor mensen die zich tijdelijk 
met de wijkgemeente of met de met haar verbonden pioniersplek verbinden.  
 

De wijkgemeente Noordwijk is per 1 januari 2016 ontstaan door het 
samenvoegen van de voormalige wijkgemeenten Oost en West. De wijkgemeente 

heeft één kerkenraad en twee vierplaatsen: de in 2014 gemoderniseerde 
Buurtkerk in Noordwijk aan Zee en de monumentale middeleeuwse Oude 
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Jeroenskerk met het uit 1840 stammende Knipscheerorgel in het pittoreske 

Noordwijk Binnen. De wijkgemeente Noordwijk heeft circa 2100 leden1.  
Naast de twee vierplaatsen beschikt de wijkgemeente over een multifunctioneel 

kerkelijk centrum De Vinkenhof, dat in 2010 is geopend en waar veel activiteiten 
plaatsvinden. Eind 2016 is het missionair-diaconaal centrum (Windkrachthuis) 
voor Windkracht 3pt0, jeugd en diaconie geopend, waar mensen welkom zijn om 

elkaar te ontmoeten. 

De  Protestantse Gemeente te Noordwijk kent nog een wijkgemeente, namelijk 
de bijzondere wijkgemeente Ichthus welke behoort tot de modaliteit van de 
Gereformeerde Bond met een eigen kerkenraad en college van 

kerkrentmeesters. 
Meer informatie over de Protestantse Gemeente te Noordwijk is te vinden op  

www.pkn-noordwijk.nl. 
 
Pioniersplek Windkracht3pt0 

Sinds 2012 is er binnen de wijkgemeente Noordwijk de pioniersplek 
Windkracht3pt0. De pioniersplek is er voor mensen tussen 25 en 50 jaar die 

betrokken zijn bij Noordwijk, omdat ze er wonen, werken, vakantievieren of om 
een andere reden daar zijn. Het in 2016 geopende Windkrachthuis biedt een plek 
voor ontmoeting. Ontmoetingen, waar thema’s uit het dagelijks leven verbonden 

worden met Bijbel- en geloofswoorden. 

De naam Windkracht3pt0, verwijst naar de kracht van de Heilige Geest, die als 
de wind mensen in beweging brengt, en helpt in de zoektocht naar vernieuwing 
in verbinding met de protestantse traditie waarin zij staat. De toevoeging drie-

punt-nul duidt op het verlangen naar echte vernieuwing. 
 

De pioniersplek biedt door het jaar heen een breed scala aan events, vieringen 
en verdiepende activiteiten aan.  
 

De pioniersplek heeft een eigen website (www.windkracht3pt0.nl) een Facebook 
pagina en een Instagram account. 

 

Overige informatie 

Het team van professionals bestaat uit een team van 3 predikanten (inclusief de 
vacature) van 2,3 fte, een kerkelijk werker voor het ouderen pastoraat (0,6 fte 

en ook vacant) en – voor de jeugd - een jeugdwerker (0,5 fte eveneens vacant). 
De verwachting is dat deze begin 2020 zijn vervuld. De gemeente prijst zich 
gelukkig met een aanzienlijk aantal vrijwilligers. 

De vieringen zijn divers van aard. Naast de reguliere kerkdiensten zijn er 

regelmatig bijzondere diensten voor kerk en school, vespers en themadiensten 
met medewerking van verschillende professioneel begeleide koren die de 
wijkgemeente Noordwijk rijk is. Daarbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt 

van de specifieke eigenschappen van de twee vierplaatsen.  

De ligging aan de kust en het drukke toeristenseizoen in voorjaar en zomer 
geven een specifieke sfeer. Het komt regelmatig voor dat toeristen onze 

                                                           
1 Voor een overzicht van de leeftijdsopbouw verwijzen we naar bijlage 1. 
 

http://www.windkracht3pt0.nl/
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kerkdiensten bezoeken en contacten leggen. Het jaarprogramma met activiteiten 

op het gebied van ontmoeting en bezinning met daarin opgenomen thema-
avonden, creatieve activiteiten, filmavonden en gesprekskringen staat goed in de 

belangstelling. Tevens zijn er samenwerkingsverbanden met woonzorgcentrum 
Groot Hoogwaak en woonzorgcentrum Jeroen en met het nabij gelegen 
woonzorgpark Willem van den Bergh (’s Heeren Loo). 

Meer informatie over de Protestantse Gemeente te Noordwijk is te vinden op 

www.pkn-noordwijk.nl . 

  

http://www.pkn-noordwijk.nl/
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Bijlage 1: Leeftijdsopbouw wijkgemeente Noordwijk 
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