
                                             

Profielschets Brugkerk.
 
 
Algemeen:  
 
Voor u als belangstellende voor onze vacature
hebben wij een korte profielschets van onze Brugkerk opgesteld. Zowel over de 
burgerlijke als de kerkelijke gemeente. Veel informatie is toegankelijk en 
inzichtelijk via websites. Daarom geven wij in deze korte schets algemene 
informatie voor de eerste be
documenten waarin uitgebreid en zorgvuldig onze omgeving, organisatie, beleid, 
activiteiten en afspraken zijn 
 
We wensen u een informatiev
 
Burgerlijke gemeente: 
 
Onze kerkelijke gemeente is actief in de kern Lopik en is de grootste kern van de 
negen kernen die de gemeente Lopik
gelegen in het Groene Hart en in
heeft een oppervlakte van ruim 79 km2. In de kern Lopik wonen ca. 8.000 
inwoners en de belangrijkste winkelvoorzieningen zijn aanwezig. 
de leuke stadjes Schoonhoven en IJsselstein gelegen. Ook de provincieplaats 
Utrecht is goed bereikbaar
 
Voor meer informatie en indrukken
gemeente Lopik: www.lopik.nl
http://lopik.smartmap.nl/ 
  
De aangrenzende gemeenten van Lopik zijn in onderstaand
weergegeven.  

 
 

 

Profielschets Brugkerk. 

Voor u als belangstellende voor onze vacature voor een “Bruggenbouwer”
hebben wij een korte profielschets van onze Brugkerk opgesteld. Zowel over de 
burgerlijke als de kerkelijke gemeente. Veel informatie is toegankelijk en 
inzichtelijk via websites. Daarom geven wij in deze korte schets algemene 
informatie voor de eerste beeldvorming en verwijzingen naar algemene sites en

uitgebreid en zorgvuldig onze omgeving, organisatie, beleid, 
zijn vastgelegd.  

We wensen u een informatieve en verhelderende reis toe door onze bronnen. 
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het Groene Hart en in de provincie Utrecht en telt 14.460 inwoners en 
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rmatie en indrukken verwijzen wij naar de website van de 
www.lopik.nl en de gemeentegids 2021-2022 via de link
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Onderstaand plaatje geeft een overzicht van de kerkelijke gemeentegrens. 

Blauw: gebied behorend tot de protestantse gemeente Benschop 
Groen:  gebied behorend tot de protestantse gemeente Lopik 

 

 

Kerkelijke gemeente: 

De Brugkerk is te typeren als een mooie plattelandsgemeente met een 
pluriforme samenstelling waarvan de leden begrip hebben voor elkaars vormen 
van geloofsbeleving en invulling. Vernieuwingen in de breedste zin van het woord 
worden rustig en goed overwogen ingevoerd waarbij altijd het uitgangspunt is 
om de eenheid te bewaren. De leden zijn overwegend te typeren als loyaal, 
verbindend en praktisch ingesteld wat zich vertaald in een actieve deelname aan 
de diverse activiteiten binnen onze gemeente. Onze gemeente bestaat uit ca. 
432 pastorale eenheden met 966 leden waarvan 431 doopleden, 460 belijdende 
leden en 75 niet gedoopte leden. (bron: LRP per 1 april 2021) 

Voor de veelheid aan activiteiten en de invulling daarvan verwijzen wij naar ons 
beleidsplan. Voor inzage in de afgesproken afspraken en procedures van 
plaatselijke aard verwijzen wij naar onze plaatselijke regelingen, beide op onze 
website via de link: www.brugkerklopik.nl. Ook op onze website is veel 
informatie te vinden en geeft een indruk van de levendigheid. Om een beeld te 
krijgen van ons maandblad Pastopraat kunt u een mailtje sturen naar 
beroepingscommissie@brugkerklopik.nl  en het wordt u gemaild.  

 

 

 

 



Tot slot: 

Op onze website onder het kopje beroepingscommissie zijn de belangrijkste 
documenten geplaatst, zoals profielschets, berichten en beleidsstukken. Herkent 
u zich in de profielschets van de predikant die wij zoeken en heeft u een goed 
gevoel bij alle bovengenoemde informatie over onze gemeente, laat het ons 
weten via motivatiebrief en CV. Wij kijken uit naar uw reactie.   


