
Profielschets Trefpuntkerk te Broek op Langedijk 
 
 
De Trefpuntkerk is een levendige gemeente van 467 leden.  
Wij willen op eigentijdse wijze dienstbaar zijn aan het werk van Jezus Christus 
onze Heer. 
Vanaf 1 september 2021 zijn wij vacant. Tijdelijk is een pastoraal medewerker 
aangesteld. 
Veel gemeenteleden zijn actief betrokken bij de organisatie van het kerkelijk 
leven. Het hart daarvan zijn de wekelijkse kerkdiensten. Elke zondagmorgen om 
10.00 uur en daarnaast ongeveer zes keer per jaar ook 's avonds om 19.00 uur.  
 
 
Broek op Langedijk 
Broek op Langedijk is een dijkdorp in Noord-Holland. Vanaf de tweede helft van de 
twintigste eeuw is het dorp in fors tempo uitgebreid met wegen, een bedrijventerrein 
en diverse woonwijken. Ondanks de uitbreidingen aan weerszijden van het dijklint 
dringt het water nog steeds tot diep in het dorp door en bepaalt het voor een 
belangrijk deel de identiteit van Broek op Langedijk. 
Er is een prachtig vaargebied rond het Oosterdel en ‘het rijk der duizend eilanden’ 
met de Noorderplas. Het Geestmerambacht is een nabij gelegen recreatiegebied wat 
nog steeds uitbreidt. 
Het dorp Broek op Langedijk maakt deel uit van de voormalige gemeente Langedijk 
en ligt even ten noorden van Alkmaar ook grenzend aan Heerhugowaard. 
Achtereenvolgens vormen  de dorpen Sint Pancras, Broek op Langedijk, Zuid-
Scharwoude, Noord-Scharwoude, Oudkarspel en Koedijk-Noord samen de voormalige 
gemeente Langedijk.  
Op 1 januari 2022 fuseerden de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard tot een 
nieuwe gemeente met een samengestelde naam, gevormd uit beide vorige 
gemeenten, namelijk: Dijk en Waard. 
 
Het aantal inwoners in de woonplaats Broek op Langedijk is met 1.084 personen 
toegenomen van 5.046 in 2013 tot 6.130 in 2022.  
 
Broek op Langedijk kent 3 basisscholen. Naast een openbare en rooms-katholieke 
basisschool is er ook een Protestants christelijke basisschool, IKC Het Mozaïek.  
Voor het voortgezet onderwijs gaan de kinderen naar Alkmaar naar de 
CSG Jan Arentsz die ook een dependance in Zuid-Scharwoude heeft, of naar scholen 
in Heerhugowaard. 
Horizon Zorgcentrum is een kleinschalig centrum voor ouderen in Broek op Langedijk 
met een breed aanbod aan zorg, zoals wonen met zorg, thuiszorg, huishoudelijke 
hulp, dagbesteding, kleinschalig wonen voor bewoners met dementie en tijdelijk 
verblijf.  
In Broek op Langedijk bevindt zich Winkelcentrum Broekerveiling met meer dan 40 
winkels. Parkeren is gratis. 
 
 
 



Kerkelijk Broek op Langedijk 
Het dorp Broek op Langedijk is vanouds een kerkelijk dorp met vier kerken van 
protestantse signatuur op minder dan 500 meter afstand van elkaar.  
Naast de Trefpuntkerk en de Hervormde Gemeente, beiden onderdeel van de 
Protestantse Kerk in Nederland, zijn dat de Christelijk Gereformeerde Kerk, 
Gereformeerd Vrijgemaakt, en de Doopsgezinde Gemeente.   
De Christelijk Gereformeerde kerk en de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk zijn sinds 
2018 samengevoegd (CGKV De Ontmoeting). 
 
De Trefpuntkerk staat midden in het dorp en is belangrijk voor de bewoners. 
Naast de dagelijkse verhuur van zalen aan muziek-, zang- en diverse verenigingen 
worden ook concerten gegeven in de kerkzaal.   
 
 
 
De Trefpuntkerk  
De Trefpuntkerk telt 467 leden. Door huwelijk/samenwonen en niet gedoopte 
kinderen zijn er 27 personen zonder lidmaatschap toch aan onze gemeente 
verbonden. Onderstaand is het ledenbestand en de leeftijdsopbouw nader 
uitgewerkt.   
 
 

 

Belijdende en doopleden 
Er zijn 284 belijdende leden. 
Onder te verdelen in 163 
vrouwen en 121 mannen. 
Daarnaast zijn er 183 
doopleden. Onder te verdelen in 
80 vrouwen en 103 mannen. 
 

 

 
 
De leeftijdsopbouw 
Van de 284 belijdende leden en 
van de 183 doopleden is een 
leeftijdsindeling gemaakt.  
De opbouw is aangegeven in de 
twee figuren: 
Leeftijdsopbouw belijdende 
leden en doopleden 
 

 

    

  

 

 



Contact met andere kerken  
Met de kerken in Broek op Langedijk worden gezamenlijke zangdiensten op tweede 
feestdagen gehouden. De Trefpuntkerk neemt deel in het meerkerkenoverleg van 
Broek op Langedijk.  
De Trefpuntkerk participeert ook in de plaatselijke Raad van Kerken te Langedijk.  
De Raad belegt twee maal jaarlijks een oecumenische dienst en er zijn vespers op de 
dinsdagavond gedurende de 40-dagen-tijd. 
 
De Trefpuntkerk organiseert twee sobere maaltijden van de in totaal zes,  
in de 40-dagen-tijd, in samenwerking met parochie Sint Jan de Doper, en de 
Protestantse Gemeente Langedijk-Noord (Allemanskerk). 
 
Elke woensdagmorgen komen ouderen uit het dorp naar de ‘Breek in de Week’, een 
moment van ontmoeting, georganiseerd samen met de CGKV. 
 
Elk jaar op Kerstavond, 24 december, wordt ChristmasLite gehouden, een  
gezamenlijk initiatief van de 4 plaatselijke kerken. 
Deze viering is niet in een kerk maar meestal in en om het Winkelcentrum 
Broekerveiling. 
 
 
De identiteit van onze gemeente 
Onze gemeente is een open, veelzijdige en pluriforme gemeente.  
Wij willen een open (t)huis zijn. Dat betekent dat we betrokken zijn op elkaar. We 
respecteren en waarderen ieders bijdrage en eigenheid. We ervaren de 
veelkleurigheid van de bewoners van het (t)huis als een verrijking voor ons eigen 
(geloofs-)leven.  
We doen ons best om altijd met elkaar in gesprek te blijven en momenten te creëren 
waar ieders inbreng gehoord en verstaan wordt. We leren graag van elkaar en van 
God.  
Ons (t)huis is een warme plaats, waar mensen van alle generaties elkaar ontmoeten 
en voor elkaar zorgen, als het goed gaat en ook als het wat minder gaat.  
We zijn graag een gastvrij en open (t)huis, waar ook nieuwe mensen zich welkom 
mogen voelen. Daarbij blijven we niet alleen binnen afwachten tot mensen bij ons 
over de drempel komen. We willen een goede buur zijn in en voor onze omgeving en 
gaan erop uit. We laten onze gezichten op diverse plaatsen zien. Zo willen we 
dienstbaar zijn aan God, aan elkaar, aan de lokale gemeenschap en aan de wereld. 
Wij stellen onze gemeente (netwerk) en kerk beschikbaar ter bevordering van de 
medemenselijkheid en faciliteren daar waar we kunnen.  
 
Iedere zondag wordt er een viering gehouden om 10.00 uur. Deze vieringen worden 
bezocht door zo’n 100 kerkgangers. Bijzondere diensten als bijvoorbeeld 
doopdiensten en diensten met een speciaal karakter worden door meer mensen 
bezocht. Ook zijn er Taizédiensten. De cantorij o.l.v. onze vaste  
cantor-organist, verleent een aantal keren per jaar medewerking en zesmaal per jaar 
wordt het Heilig Avondmaal gevierd waaraan iedereen mee kan doen. 
Muzikaliteit is belangrijk, er wordt graag en veel gezongen uit diverse bundels. 
Regelmatig verlenen muzikanten hun medewerking.  



Naast de morgendiensten worden er over het jaar verspreid op zondagavond  
zes vespers gehouden die om 19.00 uur beginnen. 
De kerkdiensten zijn ook te zien en te beluisteren via onze website:  
www.trefpuntkerk.nl. 
 
 
 
De profielschets wordt afgesloten met een omschrijving van onze missie: 
 

Omdat wij leven van Gods liefde en daarvan willen delen, 
willen we een open (t)huis zijn voor iedereen. 

 
Wij willen een inspirerende en muzikale gemeente zijn die een (t)huis biedt aan een 
ieder, jong en oud, om te geloven op de manier die past bij zijn/haar eigen 
persoonlijkheid, mening en overtuiging.  
Wij zijn een gemeente die Gods liefde gestalte geeft door om te zien naar de 
medemens, ongeacht of deze wel of geen lid is van onze gemeente. 
 
 
 
 
 
Januari 2023. 


