
Profielschets Gereformeerde Kerk Broek op Langedijk  

Een portret van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Broek op Langedijk. Dat maak je niet elke dag, maar van 

tijd tot tijd is het nodig. De veranderde samenleving is een belangrijke reden. Daarnaast is de aanleiding 

niet zelden het vertrek  van een predikant en het zoeken naar een opvolger. Een natuurlijk moment in het 

kerkelijk leven waar voorgangers komen en gaan. In het kader van mijn opleiding `Interim predikant`  

werk ik mee aan deze profielschets aan de hand van het `oude` beleidsplan en diverse stukken die mij zijn 

aangereikt. In deze profielschets wordt `Gereformeerd Broek` beschreven in samenhang met een stukje 

historie van het dorp en het kerkelijk leven daarbinnen. In het profiel leest u over de samenstelling, de 

identiteit en het nodige over de activiteiten die er zijn. Omdat het in de kerk om mensen gaat is aan enkele 

gemeenteleden gevraagd te willen meewerken aan een kort interview wat iets weergeeft van hoe zij het 

gemeenteleven ervaren en de gemeente typeren.  Er werd gesproken met een echte `Broeker` in de 

persoon van Karel Balder en met een latere `binnenkomer` Joke Klamer.  

Broek op Langedijk 

Broek op Langedijk maakt deel uit van de gemeente Langedijk en ligt even ten noorden van Alkmaar ook 

grenzend aan Heerhugowaard. Achtereenvolgens vormen  de dorpen  St. Pancras, Broek op Langedijk, 

Zuid Scharwoude, Noord Scharwoude, OudKarspel en Koedijk samen de gemeente Langedijk.   

Rijke historie 

Het zijn dorpen met een rijke historie die hun gezamenlijk naam, Langedijk, danken aan een tussen de 

oudste dorpen Oud Karspel en Vroonen (nu St. Pancras) aangelegde dijk van 7,5 kilometer.  Of deze dijk 

bedoeld was als waterkering of wegverbinding is niet duidelijk.  Wel dat deze dijk aanleiding was voor 

mensen om zich er langs te vestigen.  De bewoners leefden van veeteelt en landbouw op eilanden in het 

waterrijke gebied.  In de jaren 1950-1970 werd dit gebied vanwege zijn uitgebreide groenteteelt ook wel 

de groenteschuur van Europa genoemd.  Wellicht enigszins overdreven maar toch.  Het dorp Broek op 

Langedijk is waarschijnlijk ontstaan rond een kapel en werd daarom Broeckerspel genoemd. Kerspel 

betekent: kerkdorpje.  Het woord `broek` betekende drassig, moerassig land dat niet ingedijkt was.             

De groentetelende langedijkers verkochten hun groenten veelal aan schippers die het op hun beurt weer in 

de steden  verkochten. De onzekerheid over de opbrengst, een goede prijs was allesbehalve zeker, bracht 

een tuinder, ene Dirk Jongerling er toe om met mooie bloemkolen naar de Bakkersbrug in Broek op 

Langedijk te varen en vandaar af de schippers bij opbod te laten kopen. We schrijven dan 1887, het  

geboortejaar van de `Broekerveiling`. Er kwam een veilinggebouw waar de schuiten met groenten naar 

binnen konden varen, en onder de klok door hun lading slijten. Het museum de Broekerveiling houdt de 

historie van deze oudste (varende) groenteveiling ter wereld levend en is een begrip in binnen- en 

buitenland.  

Broek op Langedijk nu   

Vijf van de zes dorpen van Langedijk hebben een bewonertal van 4000 tot ruim 6000 inwoners. Alleen 

Koedijk vormt daarop een uitzondering met ruim 200 inwoners.  Broek op Langedijk telt 5301 inwoners. 

(Cijfers 1 januari 2013)   

Langedijk politiek  

De gemeenteraad van Langedijk bestaat sinds 21 maart 2014  uit 21 leden te weten: Dorpsbelang (5 

zetels), VVD (4 zetels), Kleurrijk Langedijk (3 zetels), Hart voor Langedijk/D66 (3 zetels), CDA (2 zetels),   

Groen Links (2 zetels), PvdA (1 zetel) en ChristenUnie (1 zetel). Het college van B &W wordt gevormd door 

burgemeester  van VVD huize en daarnaast een drietal wethouders van respectievelijk Dorpsbelang, het 

CDA en de VVD.  



Er is een overleg met de burgemeester van Langedijk en de plaatselijke voorgangers van de in Langedijk 

aanwezige kerkelijke denominaties en de imam of andere vertegenwoordiger van de plaatselijke moskee.  

Onderwijs, gezondheidszorg en middenstand 

Broek op Langedijk kent 3 basisscholen. De J.D. van Arkelschool is een protestants christelijke basisschool. 

Daarnaast heeft ons dorp een openbare basisschool en een rooms-katholieke basisschool. Voor het 

voortgezet onderwijs gaan de kinderen naar Alkmaar bv. naar de christelijke scholengemeenschap Jan 

Arentsz die ook een dependance in Langedijk heeft of naar scholen in Heerhugowaard. De meeste 

leerlingen fietsen naar de scholen, maar er zijn ook goede busverbindingen.  Broek op Langedijk heeft 

meerdere huisartsen, er is een tandartsenpraktijk en er zijn diverse praktijken voor fysiotherapie. De 

gemeente Langedijk heeft een ruim winkelbestand voor de primaire voorzieningen waaronder het 

winkelcentrum Broekerveiling in Broek op Langedijk zelf.  Er is ook een verzorgingshuis van protestants 

christelijke signatuur `Horizon` .  

 Vrije tijd/ recreatie  

Broek op Langedijk (Langedijk) kent een rijk gevarieerd verenigingsleven.  Van sportverenigingen (voetbal, 

korfbal, tennis, turnen etc.) tot zangverenigingen, muziekverenigingen, ouderverenigingen. Een bijzondere 

plek neemt de voetbalvereniging BOL in, waar veel jongeren uit de verschillende kerken voetballen.              

Er is een prachtig vaargebied rond de Oosterdel en `het rijk der duizend eilanden` met de Noorderplas.                                   

Het Geestmerambacht is een nabij gelegen recreatiegebied wat nog steeds uitbreid en de afstand tot 

mooie plaatsen als  Bergen/Schoorl (zeezijde) en Hoorn/Enkhuizen (IJsselmeer)  is gering. 

Kerkelijk Broek op Langedijk  

Het dorp Broek op Langedijk is vanouds een kerkelijk dorp met vijf kerken van protestantse signatuur op 

minder dan 500 meter  afstand van elkaar. Naast de Gereformeerde Kerk en  de Hervormde Gemeente 

beiden onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland, zijn dat de Christelijk Gereformeerde Kerk, de 

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de Doopsgezinde Gemeente.  Aan al deze kerken is een 

predikantsplaats verbonden, zij het bij de Doopsgezinden parttime.  Alle predikantplaatsen, behalve de 

Gereformeerde Kerk zijn momenteel ook bezet.            

De Gereformeerde Kerk te Broek op Langedijk 

De Gereformeerde Kerk telt 598 leden. Door huwelijk/samenwonen en niet gedoopte kinderen zijn er 39 

personen zonder lidmaatschap aan onze gemeente verbonden. Onderstaand is het ledenbestand en de 

leeftijdsopbouw nader uitgewerkt.   

 
Burgerlijke staat 
De burgerlijke staat is zoals hiernaast 
aangegeven. 
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Belijdende en doopleden 
Er zijn 348 belijdende leden,  
onder te verdelen in 196 vrouwen en 152 
mannen. Daarnaast zijn er 250 doopleden,  
onder te verdelen in 110 vrouwen en 140 
mannen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De leeftijdsopbouw 
Van de 348 belijden leden en van de 250  
doopleden is een leeftijdsindeling gemaakt.  
De opbouw is aangegeven in de twee 
figuren: leeftijdsopbouw belijdende leden 
en doopleden. 
 
 
      
 
 
       
 
 
 
  
 

De identiteit van onze gemeente 

De Gereformeerde Kerk (PKN) van Broek op Langedijk is een levendige gemeente van ongeveer 600 leden. 

Vanuit het belijden van het geloof zijn we in Broek op Langedijk als gereformeerde kerkleden met elkaar 

verbonden in de omgang met God en met elkaar, om hiermee aan de samenleving dienstbaar te kunnen 

zijn. Zo hebben we onze visie geformuleerd, en hierin ligt alles besloten. Centraal staat het geloof in het 

verlossende werk van Christus en vandaar uit gaan wij met onze kerk aan de slag. Met onszelf, met elkaar 

en buiten de kerk. We zijn aan het werk, dat betekent dat we er nog niet zijn. We blijven zoeken naar 

Gods bedoeling met ons en met deze wereld. We leren van elkaar en dat kan natuurlijk alleen maar door 

naar elkaar te luisteren. We leren ook dat waarheden kunnen veranderen in een proces van een telkens 

vernieuwend geloofsavontuur. Dit avontuur beleven we gezamenlijk als kerk door te vieren, te leren, te 

dienen en te delen.  Het pluriforme karakter van de gemeente wordt gezien als een waarde op zich, die de 

gemeente blijft uitdagen tot ontmoeting en gesprek over leven en geloven met elkaar en iedereen.                    

Onze droom is dat wij als gemeente van Christus te Broek op Langedijk een open (t)huis mogen zijn voor 

de mensen van `binnen`en van `buiten`.  

Erediensten  

Iedere zondag wordt er `s morgens een viering gehouden om 10.00 uur. Deze vieringen worden bezocht 

door zo`n 200 kerkgangers.  Bijzondere diensten als doopdiensten, jeugddiensten en diensten met een 

speciaal muzikaal karakter worden door (veel)  meer mensen bezocht.  Ook zijn er Taizédiensten.  Naast 

de morgendiensten worden er over het jaar verspreid op zondagavond een 9-tal vespers gehouden die om 
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19.00 uur beginnen. Muzikaliteit en `lef` komen samen in de speciale diensten rond muziek van zeer 

bekende/beroemde bands als U2, Santana en Bløf die de afgelopen jaren zijn gehouden. Dit geeft aan dat 

er in `Gereformeerd Broek`  ruimte is voor experiment.    

Contact met andere kerken  

De Gereformeerde Kerk in Broek op Langedijk participeert in de plaatselijke Raad van Kerken te Langedijk. 

De Raad belegt twee maal jaarlijks een oecumenische dienst. De Gereformeerde Kerk en de Hervormde 

Gemeente (PKN) houden gezamenlijk de bid- en dankdagdiensten. Met de Christelijke Gereformeerde Kerk 

erbij worden speciale diensten belegd voor de kinderen op bid- en dankdagen en gezamenlijke 

zangdiensten op tweede feestdagen. De Gereformeerde Kerk in Broek op Langedijk participeert in het 

vijfkerkenoverleg van Broek op Langedijk. Naast de eerder genoemde kerken participeren daar ook in: de 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Doopsgezinde Gemeente. De voorgangers van Langedijk 

ontmoeten elkaar jaarlijks op het pastoresconvent. Via o.a. de jeugdverenigingen van de verschillende 

kerken, waaronder Gereformeerd Broek, zijn er in toenemende mate gezamenlijke ontmoetingen van 

jongeren en vinden speciale op jeugd gerichte acties/events/diensten plaats.  

Kerkenraad/bestuurlijk 

De kerkenraad bestaat in totaliteit uit 22 personen. Zij vergadert in `groot verband` met een lagere 

frequentie en in wat `kleine kerkenraad`genoemd wordt maandelijks. In een aantal taakgroepen, 

waaronder die van eredienst , vorming en toerusting , catechese jeugd en jongeren wordt samengewerkt 

door gemeenteleden en de kerkenraad, die hierin vertegenwoordigd is. 

Pastoraat 

In de gemeente zijn 3 wijken met 3 wijkteams werkzaam. Zo`n wijkteam bestaat uit een voorzitter, 2 

pastorale ouderlingen, 1 diaken en 6/7 pastorale medewerkers.  De doelstelling is om contact te houden 

met alle leden in de wijk. Dat kan zijn bij gelegenheid van ziekte en zorg, geboorte, huwelijk, verjaardag, 

jubileum of overlijden. Naast het gewone bezoek van met name ouderen, worden ook zogenaamde 

`groothuisbezoeken` georganiseerd. Hiervoor krijgt iedereen in de wijk een uitnodiging en ze vinden 

plaatsen bij iemand thuis. Voor deze bijeenkomsten is gebruikelijk een thema aan de orde.  

Diaconaat en missionair werk  

Barmhartigheid en gerechtigheid zijn de kernwoorden voor het diaconaat. In het diaconaat laat de kerk 

haar gezicht aan de samenleving zien. Diaconaat geeft handen en voeten aan barmhartigheid en 

gerechtigheid. Diaconaat helpt als er geen helper is. Het is opkomen voor de mensen die in de knel zitten 

door welke oorzaak ook. Wil ieder mens tot zijn of haar recht komen, kunnen meetellen zoals God dat 

gewild heeft, dan moet er nog veel veranderen in de samenleving.  Het diaconaat zoekt de noden in de 

gemeente en de samenleving te onderkennen.  De Raad Diaconaat en Missionair Werk geeft dit werk vorm  

samen met de ouderlingen en de pastorale medewerkers.  Voorbeelden van activiteiten van de Raad zijn 

bezoek van mensen die hulp nodig hebben, het begeleiden van vervoer van mensen naar de kerkdiensten, 

het verzorgen van de wekelijkse bloemengroet, de kerkwebradio,  een jaarlijkse viering met de ouderen 

van de gemeente. Een  concrete toespitsing van het plaatselijk diaconaal werk vindt plaats vanuit de 

Stichting Interkerkelijke Stichting Steunfonds (SISL). Alle inwoners van  Langedijk die in financiële nood 

zijn kunnen bij dit fonds een hulpvraag neerleggen. Een bijzonder diaconaal project van `Gereformeerd 

Broek` in 2013 was het project `Kinderen van Java` waarmee meerdere doelen werden nagestreefd: het 

(financieel) ondersteunen van het project Anak Wayang. Anak Wayang richt zich op kinderen (5-18 jaar) 

die opgroeien in kampongs, de achterstandswijken van Yogyakarta. Het leven voor kinderen in deze wijken 

is niet gemakkelijk. Er is veel kinderarbeid en een groot aantal kinderen verlaat school voortijdig. Kinderen 

die in de kampongs opgroeien lopen een groot risico op straat te belanden, misbruikt te worden of 

verslaafd te raken. Anak Wayang wil de kinderen een betere toekomst bieden. Het tweede project is de 



Stichting Sinar Pelangi in Jakarta. Deze stichting is opgericht in 1989 en zet zich in voor lichamelijk 

gehandicapten en helpt hen zowel medisch als educatief. Het geloof, ras of sociale achtergrond speelt 

hierbij geen enkele rol.  Nevendoel van de projecten en de contacten die zo ontstaan is om te leren van 

elkaar en gedachten/gebruiken uit te wisselen omtrent het geloof en het dagelijkse leven. Bijkomend, maar 

niet onbelangrijk, is dat projecten als deze bijdragen aan het versterken van de saamhorigheid en de 

eenheid binnen de gemeente. Veel gemeenteleden zetten zich op individuele basis in voor tal van 

organisaties, die plaatselijk of in de regio actief zijn in `diaconale sfeer’, zoals de Stichting Geloof, Hoop en 

Liefde (voedselhulp), het opvang/ontmoetingshuis huis de Steiger te Alkmaar en Stichting Dorcas Hulp en 

Ontwikkeling te Langedijk. Ook het al vele jaren draaiende missionair  werk van `de Witte Tent` in Groet  

(tentweken in vakantieperiode) wordt ondersteund vanuit Gereformeerd Broek.        

Kerkrentmeesters  

Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor het beheer van de kerkelijke gebouwen, het financiële 

reilen en zeilen van de gemeente (behalve diaconaal) en alles wat daarbij komt kijken aan administratie en  

zorg. Zij draagt zorg voor voldoende inkomsten. Extra inkomsten worden gerealiseerd middels verhuur van 

vergaderzalen en kerkzaal aan `derden` en de kerkenveiling.  

Catechese, Jeugd en jongerenwerk 

Het jeugdwerk in onze gemeente is onderverdeeld in het leerhuis en het clubhuis. Het leerhuis bestaat uit 

de catechesegroepen: kindercatechese (gr. 4-7), basiscatechese (11-14 jr.), Provider (14-17 jr.) en 

Toppers van geloven (17+).  Het doel van de catechese is om het geloof in Christus aan de volgende 

generatie door te geven. Met het programma Basiscatechese leert de jeugd de basisbegrippen van het 

geloof en de kerkleer. Dopen, Avondmaal , Pasen en Pinksteren passeren de revue. De ontmoeting met 

leeftijdsgenoten en praten over het geloof is een belangrijke reden om mee te doen. Voor de groepen 3, 4 

en 5 van het voortgezet onderwijs wordt gebruik gemaakt van het programma Provider met wisselende 

thema`s en leiding.  Bij deze methode wordt gezocht naar een combinatie van inhoud en praktische 

toepassing  door een uitstapje.  Er staan uitstapjes op het programma, zoals een bezoek aan de 

Kruiswegstatie in de RK kerk ST Jan de Doper in Noord-Scharwoude of The Passion, de eigentijdse 

vertelling van het Lijdensverhaal. Voor de catechese 17+ wordt gebruik gemaakt van `Toppers van 

geloven`, waarin jongeren worden geprikkeld om gesprekken te voeren over allerlei geloofsvragen. Deze 

bijeenkomsten starten met een gezamenlijke maaltijd voor de goede sfeer en dat werkt erg goed. Als 

voorbereiding op het doen van belijdenis is er de belijdeniscatechese.   

Het clubhuis bestaat uit jeugdclubs voor groep 4/5 en 6/7, Rock Solid (11-14 jr.), Solid Friends (14-17 jr.) 

en de GJV. Elke club komt 1 keer per 2 weken bij elkaar. Bij Rock Solid en Solid Friends wordt gebruik 

gemaakt van de gelijknamige methoden van Youth for Christ. De actieve jeugdvereniging (GJV) die 

gebruikelijk op zondagavond bijeen komt, bestaat momenteel uit 22 leden. Naast het leerhuis en clubhuis 

coördineert de taakgroep catechese, jeugd en jongeren de voorbereiding van twee themadiensten en 4 

jeugddiensten per seizoen. Daarnaast zijn er jongerenvieringen en op dit moment zijn er gesprekken met 

de andere Broeker kerken om gezamenlijke laagdrempelige diensten voor de jeugd te gaan voorbereiden.  

Een tweetal  korte interviews  

 In gesprek met… 

Karel  Balder, geboren Broeker, van Dorpsstraat 46 naar Nauertogt 18 in 1977. Heel recent is dit adres 

Bijloort 1 gaan heten. Karel werd goed gereformeerd opgevoed met toen 2x per zondag naar de kerk.                                    

Broek was in zijn jeugd al een zeer kerks dorp met sterke familiebanden. Karel kijkt positief terug op zijn 

jeugd en het kerk-zijn van toen. Hij ziet de latere ontwikkelingen in `Gereformeerd Broek` parallel lopen 

met de landelijke ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken, minder dogmatisch en met grote openheid 



naar maatschappelijke ontwikkelingen toe. In 1980 was er in de Gereformeerde kerk van `Broek` al het 

gesprek over kinderen aan het avondmaal. Karel is actief bij het kerkelijk leven betrokken en was onder 

meer actief als jeugdouderling en lid van de commissie van beheer.  Sprekend over hoe hij de gemeente 

typeert valt direct het woord pluriform. Van evangelisch, gereformeerd en bijbelvast tot vrijzinnig, zijn dan 

woorden die dat pluriforme nader duiden. Waar Karel veel aan heeft in het kerkelijk leven zijn erediensten 

waarin hij wat meekrijgt en een goede vertaalslag wordt gemaakt van theorie naar praktijk. De 

maatschappelijke betrokkenheid van de kerk en het in praktijk brengen van naastenliefde en goede zorg 

voor de natuur (rentmeesterschap) acht hij eveneens van groot belang. Karel ziet dat mensen afkomstig 

van elders, die bewust gaan meeleven in de gemeente, heel soepel worden opgenomen in de 

gemeenschap. Een zorgpunt naar de toekomst van de gemeente is leeftijdsgroep van 25-40 jaar die steeds 

meer ontbreekt. Waar Karel warm van wordt in het kerkelijk leven, is de sociale cohesie zoals hij die in de 

gemeente ervaart. Er is geleerd om met verschillen op goede wijze om te gaan. Die verschillen zijn er wel, 

maar niet bepalend en het gezamenlijke is dat wel. Humor en relativering ontbreken evenmin. Als element 

van bijzondere waardering noemen hij en zijn echtgenote Lineke, die inmiddels is thuisgekomen, de 

kleurrijke muzikaliteit van de gemeente. Die waarderen ze zeer.   

In gesprek met… 

Joke Klamer. Joke is geboren in Amsterdam en kerkelijk groot geworden in Amstelveen. Daarna is ze via 

Delfzijl, Hardenberg, Oman en Vries terecht gekomen in Broek op Langedijk, sinds 1997. Joke kijkt positief 

terug op haar gereformeerde opvoeding in een gemeente waar toen veel in beweging was. Ze noemt 

zingen, rondom jeugd, en toen nog 2x per zondag kerk. Op alle plaatsen waar ze woonde samen met haar 

man Carl, wiens werk veel verhuizen met zich bracht, leefde ze hartelijk en intens mee met de gemeente 

ter plaatse. Ze was eerder ouderling en gaf huiscatechese. Ook in Broek op Langedijk vond ze een kerkelijk 

thuis in de Gereformeerde kerk van `Broek’, al duurde dat wel even en vroeg het inzet en ` jezelf geven`. 

Door het dorpse karakter en de uitgebreide familiebanden vraagt het n.l. extra inzet om bij een bestaande 

groep binnen te komen. Met enthousiasme vertelt Joke over `vuurgloeddiensten`, ze maakt deel uit van 

de Taakgroep eredienst,  en zet ze zich in voor `kunst in de kerk` een project wat goede ingang vond in 

de gemeente en zich nog steeds positief ontwikkelt.  Joke omschrijft de Gereformeerde Kerk van Broek op 

Langedijk als `een pluriforme gemeente met lef`. Er kan veel en er is veel organisatorische kracht en inzet.  

Ook de muzikaliteit springt er wat haar betreft uit en draagt ze een warm hart toe. Ze heeft lange tijd 

meegezongen in de cantorij. Qua geloofsbeleving ziet ze in de gemeente bij sommige ouderen wat meer 

vrijzinnigheid in hun denken en bij jongeren een meer evangelisch denken.  Dat de humor niet ontbreekt 

blijkt uit haar typering van de gemeente als `vrolijk gereformeerd`. Aan de goede integratie in de 

gemeente heeft voor Joke en Carl zeker de Trefgroep bijdragen. Dat is een kring van inmiddels 55-plussers 

die elkaar maandelijks ontmoeten. Ooit is deze groep ontstaan uit lidmaten die na belijdenis doen als groep 

bleven samenkomen. Stevige kost wordt in deze kring niet geschuwd als het gaat over geloofs- en 

levensvragen, maar humor en levensvreugde zijn ook vaste ingrediënten. Wat betreft de (nabije) toekomst 

ziet Joke uit naar een voorganger die de gemeente inspireert en een herder voor de gemeente is, en hoopt 

ze op een `niet al te lang vacant zijn’.  

 


