
Model profielschets van de gemeente (voor de adviesaanvraag) 

 

Naam gemeente: 
 

Protestante Gemeente Lochem 

Vestigingsplaats: 
 

Lochem 

 
 

 

Kerkelijke gemeente 
 

Kenmerken van de gemeente 
bv: plattelandsgemeente, dorpsgemeente, 
moderne stadsgemeente, wijkgemeente  

Combinatie van kleine stad en platteland. 
De stad Lochem heeft 13.600 inwoners. 
Gemeente Lochem heeft 33.688 inwoners. 
 

Kleur/ligging 
bv: Midden Orthodox, Gereformeerde Bond, 
Vrijzinnig Evangelisch, Confessioneel etc. 

De gemeente kent een grote variatie van leden 
met verschillende achtergronden van midden- 
orthodox, vrijzinnig tot charismatisch. 
 

Gemeenteleden: 
bv: aantal leden, actief,  jong, veel/weinig 
kerkbezoekers, ontwikkeling in aantal leden 

Eind september 2021 - Het aantal 
geregistreerde gemeenteleden bedraagt 1257. 
Waarvan 423 doopleden, 779 belijdende leden 
en 55 overige leden. 
Gemeenteopbouw: 10.5% tussen 0 tot 24 jaar, 
6.5% tussen 25 en 44 jaar en 27% tussen 45 en 
64 jaar, 45% tussen 65 en 84 jaar, 10.5% 85 
jaar en ouder. 
Onze gemeente is een vergrijzende gemeente 
met een daling van leden. De instroom van 
nieuwe leden is veelal door verhuizing naar 
Lochem. 
Voor corona kwamen ongeveer 80 tot 100 leden 
regelmatig de zondagse vieringen bezoeken. 
Online kijken nu gemiddeld 75 pastorale 
eenheden naar de vieringen.  
 

Accenten 
bv: diaconaal, liturgisch, missionair, pluriform 
 
 
 
 
 

Gemeenteleden hebben verschillende 
belevingen van geloof, op verschillende 
manieren zijn ze actief betrokken bij vormen van 
vieren en ontmoeten. 
Onze werkgroepen zijn o.a. gericht op: 
- Pastorale zorg met omzien naar elkaar,  

onderling pastoraat gemeente breed  
- Vieren, leren en ontmoeten. Samen 

inspireren en op zoek naar nieuwe 
initiatieven.  

- Diaconale taken samen praktisch handen en 
voeten geven in de gemeente en 
daarbuiten.   

- Kindernevendienst en jeugdkerk met 
eigentijdse vormen en activiteiten 

 

 

Korte weergave van visie en missie (maximaal 50 woorden!) 

De Protestantse Gemeente Lochem wil een open en gastvrije gemeente zijn.  
In navolging van Jezus Christus willen wij een bron van inspiratie en bemoediging zijn voor ieder 
die zoekt naar zingeving, nabijheid en aandacht. Zichtbaar in de Lochemse samenleving en 
daarbuiten.  
 
 

 



 
 

Omvang werktijd predikant 80 -100% 

Aantal werkzame 
predikanten/kerkelijk werkers: 

 

Pastorie aanwezig ja/nee nee 

Vrouw in het ambt ja/nee Ja 

Bijbelvertaling (SV/NBG/NBV etc) NBV(21), Naardense bijbel, Bijbel in gewone taal 

Welke liedbundels 
(LvdK/Gezangen voor 
liturgie/Tussentijds etc) 

Nieuw liedboek, iona, etc.  

Wijze viering avondmaal 
(met/zonder kinderen, alleen  
belijdende leden) 

Met volwassen (belijdend en niet belijdend ) en 
kinderen aan het avondmaal 

 
 
Burgerlijke gemeente 
 

Bereikbaarheid/Voorzieningen 
(onderwijs, openbaar vervoer, 
culturele voorzieningen) 
 

Er zijn goede voorzieningen in Lochem. Een 
treinstation, 10 minuten naar de A1, basis en 
voortgezet onderwijs, verscheidenheid aan 
winkels, restaurants en ook veel culturele- en 
sportvoorzieningen, een schouwburg, open 
luchttheater, overdekt zwembad etc. Daarnaast 
kent Lochem een actief verenigingsleven.   

Eventuele verdere 
bijzonderheden: 

Lochem kent vele culturele activiteiten.  
 
 

 
 

 
 
 


