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Gemeenteprofiel  Hervormde wijkgemeente Schollevaar 
 
De Hervormde wijkgemeente Schollevaar (HWS) is een bloeiende gemeente in Capelle aan 
den IJssel. De gemeente is gesticht in 1979, toen de bouw van wijk Schollevaar was begonnen. 
Inmiddels worden de morgendiensten bezocht door zo'n 250 tot 300 mensen, en zijn er zo'n 
400 meelevende leden. Als 'volkskerk' telt de gemeente ook minder of niet meelevende 
gemeenteleden. Totaal staan 1.070 mensen als lid geregistreerd (391 belijdende leden, 362 
doopleden, 317 mensen die op een andere wijze met de gemeente verbonden zijn); er zijn 558 
pastorale eenheden. In de gemeente zijn alle generaties goed vertegenwoordigd, vooral zijn er 
veel jongeren. De onderlinge band is hecht en warm. 

De gemeente staat met overtuiging in de traditie van het reformatorische belijden, en maakt 
dankbaar gebruik van impulsen vanuit de wereldwijde evangelische beweging. De gemeente 
geeft op een eigentijdse manier uiting aan haar orthodoxe identiteit. Ze wil met hart en ziel 'kerk 
voor de wijk' zijn, om veel mensen te laten delen in de rijkdom van het Evangelie. 

De gemeenteleden van de HWS hebben heel verschillende achtergronden: 
orthodox-reformatorisch, oecumenisch-protestants, evangelisch, rooms-katholiek, niet-kerkelijk. 
Veel waarde wordt gehecht aan een duidelijke, eigentijdse, bijbelse en appèlerende prediking, 
waarin de Bijbel wordt uitgelegd en concreet wordt toegepast op het leven van alledag. Omdat 
een aanzienlijk deel van de gemeenteleden bestaat uit kerktoetreders en de overige 
gemeenteleden zulke verschillende achtergronden hebben, zijn er weinig vaste kaders of 
gedragspatronen. Zo was er lange tijd één dienst per zondag, inmiddels zijn er elke zondag 
(behalve in de zomervakantie) twee diensten, maar het bezoek van de tweede dienst is voor 
een groot deel van de gemeenteleden geen patroon dat van huis uit bekend is. 
 
De HWS maakt deel uit van de Hervormde Gemeente te Capelle aan den IJssel, die vijf 
wijkgemeenten omvat (drie Hervormde wijken en twee gefedereerde Hervormd/Gereformeerde 
wijken). De Hervormde Gemeente te Capelle aan den IJssel bevindt zich in een fusieproces met 
de Gereformeerde Kerk van Capellle aan den IJssel, die vier wijken telt (twee Gereformeerde, 
twee gefedereerde Hervormd/Gereformeerde wijken). 
 
De HWS werkt behalve met de andere Hervormde en Gereformeerde wijken, ook samen met 
de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Oost/Capelle aan den IJssel. Met de CGK 
deelt de HWS haar kerkgebouw; de Ontmoetingskerk. Veel missionair en diaconaal werk in 
Schollevaar wordt gezamenlijk uitgevoerd. Ook hebben HWS en CGK gezamenlijk een 
missionair-diaconaal werker in dienst. In winkelcentrum De Scholver runnen de beide 
gemeenten samen een diaconaal servicepunt voor wijkbewoners; de Wijkwinkel Schollevaar. 
 
De diensten van de HWS kenmerken zich door diversiteit. Naast de 'gewone' diensten zijn er 
jongerendiensten (met band), diensten voor kerk en wijk, zangdiensten, kinderdiensten, 
Songs-of-Praisediensten (met Engelstalige liederen), seniorendiensten, enz.  
In de diensten worden allerlei liederen gezongen: Psalmen, Gezangen, Opwekkingsliederen, 
liederen uit de Evangelische Liedbundel, enz. Omdat van een beamer gebruik wordt gemaakt, 
hebben voorgangers grote vrijheid in hun keuze. Aandacht voor kinderen en voor jongeren in de 
dienst wordt beschouwd als heel wezenlijk. 
 
Zendingswerk heeft de warme belangstelling van de gemeente. Verschillende gemeenteleden 
zijn voor korte of langere tijd uitgezonden naar andere landen. Ook is er een hartelijke 
betrokkenheid bij de vervolgde kerk en bij het volk Israël.  
 
De HWS kenmerkt zich door een open houding ten opzichte van ideeën en plannen die in de 
gemeente opkomen, zonder dat dit ontaardt in chaos. In alle afwegingen ligt een groot accent 
op het gebed om Gods leiding en wijsheid. Centraal staat de vraag wat Gods wil is, wat de Here 
Jezus zou doen in een bepaalde situatie.  


