
Binnen de Protestantse Gemeente Maassluis (PGM) kennen we: wijkgemeente Koningshof, iona
en de Hervormde wijkgemeente Groote Kerk. De wijkgemeenten Koningshof en iona zijn de
laatste jaren naar elkaar toegegroeid. De moderamina en de wijkkerkenraden vergaderen
gezamenlijk en de intentie is er om op termijn een wijkgemeente te vormen. Een aantal diensten
per jaar is gezamenlijk. 

De aandachtsvelden van het pastoresteam zijn verdeeld over de twee wijken (2 fte’s). Voor de
twee wijken is er één liturgisch team. Binnen de PGM is er één College van Diakenen en één
College van Kerkrentmeesters. De drie wijken zijn vertegenwoordigd in de Algemene
Kerkenraad.

Op zondag zijn er op dit moment drie gebouwen kerkdiensten: de Hervormde wijkgemeente
kerkt in de Groote Kerk, iona in de Immanuelkerk en Koningshof huurt ruimtes in het
multifunctioneel Theater Koningshof. 

De wijkgemeenten Koningshof en Iona bestaan uit mensen die zich verbonden weten met God
zoals Hij zich kenbaar maakt in de Bijbel. En met elkaar zoeken we naar wat het betekent om in
deze tijd te kunnen leven vanuit het evangelie van Jezus Christus en zich bij deze uitdaging
geïnspireerd te weten door de Heilige Geest. Wij willen in Maassluis open en gastvrije
ontmoetingsplekken bieden, dienstbaar aan de samenleving, en toegankelijk voor iedereen. Het
Heilig Avondmaal vieren we met jong en oud. Levensverbintenissen anders dan tussen man en
vrouw kunnen in de kerk worden gezegend. Er is een actief en bloeiend pastoraal team
aanwezig. Het diaconaal team kampt momenteel met bemensingsproblemen.

PROFIELSCHETS 
Wijkgemeente Koningshof & 

wijkgemeente iona
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Wie zijn wij



Wij vieren ons geloof in de eredienst en geven het handen en voeten en verdieping in een
veelheid aan activiteiten, van jong tot oud, van behoudend tot vooruitstrevend, van spiritueel
tot praktisch. 
De kerkdiensten zijn divers. In de loop van het jaar zijn er naast de reguliere kerkdiensten ook
Kliederkerkvieringen, zondagavondzang, diensten met scholen, kampkerkdiensten i.s.m. het
jeugdkamp, WeekUp-diensten, kerstnachtdienst, diensten in de Stille Week, kerk-op-schoot
dienst, in de adventstijd een 3 kerkendienst in de traditie van Lessons & Carols, een
openluchtdienst i.s.m. andere geloofsgemeenschappen, en door het jaar heen verschillende
oecumenische vieringen.
De kerkdiensten vanuit de Immanuëlkerk worden integraal via de kerkomroep en YouTube
uitgezonden. De kerkdiensten in Koningshof zijn vooralsnog alleen te beluisteren.
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Het pastoresteam bestaat uit predikanten (2 fte’s) waarvan er nu een vacant is. Verder zijn in
2023 een kerkelijk werker (0,5 fte) en een jeugdwerker (0,2 fte) actief. Drie uitvaartpastores
zorgen voor ondersteuning bij begrafenissen en crematies.

Pastoresteam

De jeugdwerker is actief voor de catechese samen met een groep vrijwilligers. Op zondag is er
in de dienst in de Immanuelkerk oppas voor de kleinsten, kindernevendienst en soms
jeugdnevendienst. Het bleek voor gezinnen met kinderen aantrekkelijker om met een grotere
groep te zijn en daarom zijn de activiteiten voor kinderen in Koningshof afgebouwd. Wel wordt in
Koningshof elke zondag een kaars aangestoken in verbondenheid met de kinderen.

Jeugd               



We hebben een bloeiend kinderkoor Wonderwijs dat regelmatig meewerkt aan bijzondere
diensten. We beschouwen dit koor als een vorm van jeugdwerk. 
Samen met andere kerken is er regelmatig een Soosavond voor de jeugd. 
Al 75 jaar organiseert de Protestantse Gemeente Maassluis in de laatste week van de
schoolvakantie in de zomer een kamp voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar. In deze week
staan gezelligheid, sport en spel en de christelijke levensvisie centraal. Op zondag organiseren
we op de kamplocatie een openluchtdienst. Jaarlijks gaan ruim 150 kinderen mee, verdeeld in
drie leeftijdscategorieën. De leiding bestaat uit een team van ruim 50 enthousiaste vrijwilligers
die werkelijk alles uit de kast trekken om er ieder jaar weer een spetterend feest van te maken.

In het Jeugdbeleidsplan 2020-2024. Op weg naar krachtig, diepgaand en vernieuwend
jeugdwerk' staat verwoord hoe beide wijken invulling geven aan het jeugdwerk.
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Oud papier actie
Creaclub
Bakkie Troost
Stiltecentrum
Koffieochtenden
Groot huisbezoek
Inzet bij Voedselbank
Inzet bij Stichting Boom schuldhulpverlening
Contact met vluchtelingen

Ook doordeweeks zijn we kerk. Hier een greep uit het aanbod:

Activiteiten door de week

Orgelconcerten
Kerk aan de Markt
Soda maaltijden
Kringen
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Momenteel doet het projectteam ‘PGM 3.0’ onderzoek naar de toekomst van onze gebouwen.
Begin 2023 zal het projectteam een advies uitbrengen met welk kerkgebouw/welke vierplekken
we een toekomstbestendige gemeente kunnen zijn.
Nu de kerken weer open zijn, na de coronaperiode, blijkt het toch niet vanzelfsprekend te zijn dat
de kerkbanken weer net zo vol zijn als eerder. We missen mensen en vooral de jongeren. De
komende periode bezinnen we ons op deze nieuwe situatie en gaan op de eerste plaats de
inzet concentreren op de gezinnen en jongeren. 

De komende maanden gaat gewerkt worden aan het gezamenlijk wijkbeleidsplan 2023-2026. 

Recente ontwikkelingen 

Website pknmaassluis.nl
Kerkapp met diverse app-groepen
Kerkwijzer

Communicatiemiddelen
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Maassluis is een aantrekkelijke karakteristieke stad met 34.000 inwoners. De gemeente
verwacht door te groeien naar 36.000 inwoners. Een ambitieuze stad die nieuwe ontwikkelingen
stimuleert en tegelijkertijd het historische centrum koestert. Met drie grote nieuwbouwlocaties
en herstructurering van de oudere woningen blijft de woningvoorraad modern en aantrekkelijk. 
 Het historische stadscentrum heeft veel te bieden o.a.: de vlieten met sluizen, de binnen- en
buitenhaven met museumschepen en sleepboten, musea, en de Groote Kerk op het
Schanseiland. Maassluis heeft een leuk en gezellig centrum met veel terrassen. Er is een theater,
een bibliotheek, een overdekt zwembad en een goed winkelbestand. Verder zijn er sport- en
culturele verenigingen en diverse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Vanaf drie
metrostations ben je in 25 minuten in hartje Rotterdam en in 15 minuten in Hoek van Holland op
het strand. 

Maassluis, eerste stad aan de Waterweg

Veel informatie is te vinden op de website pknmaassluis.nl waar beide wijkgemeenten zich
presenteren en tegelijk een aantal nuttige zaken melden. Op de pagina’s van beide
wijkgemeenten staat ook het visie/missie wijkgemeenten iona/Koningshof. 

Meer weten?

http://www.pknmaassluis.nl/

