Profielschets van de Hervormde Gemeente Hemmen
Naam gemeente:
Vestigingsplaats:
Omvang werktijd predikant:

Hervormde Gemeente Hemmen
Hemmen
50 %

Kerkelijke gemeente
De Hervormde Gemeente Hemmen (aangesloten bij de PKN) wordt gevormd door mensen
die zowel uit Hemmen als uit omringende dorpen komen, o.a. Heteren, Dodewaard, Zetten,
Andelst, Opheusden. Door de open en gastvrije sfeer voelen de mensen zich geaccepteerd
en gewaardeerd. Er wordt naar elkaar omgezien en meegeleefd en er is een open oog voor
de wereld van vandaag en morgen. In erediensten wordt gezocht naar verbinding met elkaar
en met God.
Gemeenteleden zijn niet alleen uit verschillende plaatsen afkomstig, maar hebben ook
verschillende kerkelijke achtergronden en verschillende manieren van geloofsbeleving.
Gemeenteleden
De gemeente telt 256 leden. Binnen de gemeente kennen we kindernevendienst, pastoraal
bezoekwerk, schoonmaakwerk, bloemendienst, koster, verzorging kerkblad,
seniorenochtenden, catechese in samenwerking met buurgemeenten.
De leeftijd varieert van een klein aantal jonge gezinnen tot een grotere groep 50+ en een
groep senioren.
Uit een tweetal bijeenkomsten binnen de gemeente om de meningen te peilen, zijn een
aantal prioriteiten naar voren gekomen. Hier werd duidelijk dat pastorale nabijheid,
benaderbaarheid en trouw zeer belangrijk worden gevonden, uiteraard naast een
zorgvuldige vormgeving van de eredienst. Ook het verbinden van alle leeftijdsgroepen,
vooral met het oog op de jeugd wordt belangrijk gevonden.
Wij zijn een kleine gemeente met een mooie historische kerk, die een “warm en licht”
onderdak biedt aan een veelkleurige groep mensen, die zich geaccepteerd en gewaardeerd
weten. Als gemeenteleden zien we om naar elkaar en leven we met elkaar mee, maar we
hebben ook een open oog voor de wereld en mensen om ons heen. Wij willen vooral in
diensten en in het vormings- en toerustingswerk zoeken naar verdiepende ontmoeting met
elkaar en met God en daarin ook het verhaal van Christus uitdragen.
Viering erediensten
Er wordt meestal gebruik gemaakt van “De Nieuwe Bijbelvertaling” (2004) van het
Nederlands Bijbelgenootschap. Gastpredikanten gebruiken ook andere bijbelvertalingen,
zoals de Naardense bijbel en de vertaling uit 2021. Dit stuit niet op bezwaren.
De liederen die gezongen worden komen vooral uit het Liedboek 2013. Deze bundel is
aanwezig in de kerk. Ook uit andere bundels kan gezongen worden.
Bij de viering van het avondmaal mogen alle gemeenteleden deelnemen ongeacht of ze
belijdend lid zijn. Aanwezige kinderen mogen wel mee in de kring plaatsnemen en de schaal
en beker doorgeven. Wij hopen binnenkort in gesprek te gaan met de gemeente om de
kinderen ook deel te laten nemen aan het avondmaal.
Er zijn een aantal bijzondere diensten gedurende het jaar, b.v. de stille week voor Pasen,
een gezamenlijke Pinksterdienst (in de open lucht), dienst op biddag en dankdag,
kerstnachtdienst. In september is er een startzondag. Na deze dienst en het koffiedrinken
wordt er een activiteit georganiseerd en samen geluncht.
Kerkelijke situatie ter plaatse
Er is een kerkenraad aanwezig bestaande uit 7 leden.
Een vorm van samenwerking met buurgemeenten op gebieden waar het kan en dit nuttig en
nodig is. Hemmen heeft duidelijk een eigen identiteit en wil die bewaren.

Voor een aantal activiteiten wordt samengewerkt met buurgemeenten uit Zetten:
een gezamenlijke Pinksterdienst, zo mogelijk buiten bij de kom in Hemmen
activiteiten voor de “Herberg”, in toerbeurt wordt gekookt voor alleenstaanden en
mensen met een laag inkomen
catechese
vorming en toerusting, diverse activiteiten
moderamina-overleggen 3 maal per jaar
Kerk
De kleine kerk uit de veertiende eeuw heeft een aantrekkelijke ligging op het landgoed ‘de
Heerlijkheid Hemmen’.
De kerk (ongeveer 125 plaatsen) staat centraal in de oude dorpskern van Hemmen. Er is
een consistorieruimte in de kerk. Over de geschiedenis van het kerkgebouw verwijzen wij u
graag naar de website www.hervormdegemeentehemmen.nl
Voor andere sociale ontmoetingen maken we gebruik van het Zendingslokaal. Dit gebouw
beschikt over een eigen keuken, toiletten en opslagruimte. Ook de kindernevendienst en
oppas maken hier gebruik van.
Pastorie
Er is een pastorie aanwezig en beschikbaar in het dorpje Hemmen (Molenstraat 24), vlakbij
de kerk en aan de rand van het parkbos. Het betreft een ruime vrijstaande woning op een
prachtige plek.
Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending
Het dorpje Hemmen is gelegen op het landgoed ‘de Heerlijkheid Hemmen’. De bezittingen
van het landgoed zijn door de laatste Heer van Hemmen ondergebracht in de Stichting het
Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending, zodat dit landgoed een eenheid kon blijven. Een
andere doelstelling van de stichting is het financieel ondersteunen van de kerkelijke
gemeente in Hemmen. Dit gebeurt via de Stichting Het Hemmensche Fonds van Lynden-van
Hogendorp.
Burgerlijke gemeente
Hemmen valt onder de gemeente Overbetuwe. Het is een klein dorpje (ongeveer 175
inwoners) dat gelegen is op landgoed de Heerlijkheid Hemmen. Op het landgoed is een
uitgebreid netwerk van wandelpaden en fietsroutes aanwezig.
Voor de diverse voorzieningen kan men terecht in het aangrenzende dorp Zetten (op loopen fietsafstand). Hier zijn ook de onderwijsinstellingen aanwezig, zoals basisscholen en
middelbaar onderwijs (t/m VWO). Steden Arnhem en Nijmegen zijn uitstekend te bereiken
met openbaar vervoer (treinstations in Zetten en Hemmen/Dodewaard). De
basisvoorzieningen, zoals diverse winkels en maatschappelijke voorzieningen, zijn volop
aanwezig in Zetten.

