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De Protestantse Gemeente Nieuwland
1. Geschiedenis
De Protestantse Gemeente Nieuwland, die formeel op 1 augustus 2008 is gevormd, is de voortzetting van de
hervormde gemeente Westmaas (midden orthodox) en de gereformeerde kerk van Westmaas,
Mijnsheerenland en Klaaswaal.
Tussen de hervormde gemeente Westmaas en de gereformeerde kerk van Westmaas-Mijnsheerenland was al
vele jaren een intensieve samenwerking die dateert uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Met de
hervormde gemeente Mijnsheerenland (confessioneel) waren er destijds enkele gemeenschappelijke diensten,
die in de hervormde kerk van Mijnsheerenland plaatsvonden. Perspectief op nauwere samenwerking was er
niet en ook anno 2019 behoort dat nog niet tot de mogelijkheden.
Sinds 1996 was er een nauwe samenwerking tussen de gereformeerde kerk van Westmaas-Mijnsheerenland en
de gereformeerde kerk van Klaaswaal, die leidde tot een fusie tussen beide kerken per 1 januari 1998. Met de
hervormde gemeente Klaaswaal (Gereformeerde Bond) zijn er geen noemenswaardige contacten.
Nadat de beide gereformeerde kerken waren samengevoegd, volgde er al snel een federatieve samenwerking
tussen de gevormde gereformeerde kerk van Westmaas-Mijnsheerenland en Klaaswaal en de hervormde
gemeente te Westmaas.
Toen per 1 mei 2004 op landelijk niveau de drie kerkgenootschappen (Nederlandse Hervormde Kerk,
Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden) zich
hadden verenigd in de Protestantse Kerk in Nederland, konden plaatselijke kerkelijke gemeenten ook gaan
fuseren. Nadat het in de kerkorde voorgeschreven fusietraject was gevolgd, vond de fusie op 1 augustus 2008
plaats, zodat vanaf dat moment de Protestantse Gemeente Nieuwland gevormd is.
2. Activiteiten van de Protestantse Gemeente Nieuwland
De Protestantse Gemeente Nieuwland is een enthousiaste open kerkgemeenschap van mensen uit Westmaas,
Mijnsheerenland en Klaaswaal. Daarnaast zijn er leden uit andere plaatsen, binnen en buiten de Hoeksche
Waard, die voor de gemeente Nieuwland hebben gekozen en zich hebben laten overschrijven. De gemeente
telt 801 leden per 1 juni 2019, waarvan er circa 120 als vrijwilliger actief zijn om al het kerkenwerk in de meest
uiteenlopende vorm te doen.
Naast de leden die regelmatig de diensten bezoeken en actief zijn in allerlei vrijwilligerswerk is er ook een
aanzienlijk aantal niet actieve leden en randkerkelijken. De plaatselijke regeling en de beleidsnota 2019-2023,
die elders in deze brochure worden genoemd (het beleidsplan is te downloaden van de website www.pknnieuwland.nl) geven duidelijk de kerkelijke structuur en de daarbij behorende organisatie als ook de visie en
het beleid voor de komende jaren aan.
Dagelijks
In de Protestantse Gemeente Nieuwland wordt gewerkt met het systeem van contactpersonen. Zij hebben 8
tot 12 adressen van gemeenteleden onder hun hoede. Verder kent onze gemeente een pastoraal
ondersteuningsteam dat waar nodig, tijdelijk extra aandacht biedt aan gemeenteleden. Dit
ondersteuningsteam wordt aangestuurd door de predikant.
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Afscheidsdienst op 16 juni
2019 van
ds. Marijke van Selm.

Wekelijks
Rond de kerkdiensten zijn er vele activiteiten zoals:
- elke week behalve in de schoolvakanties Kinderdiensten
- 1 x per 3 weken ‘Jong op Zondag’
- Er worden bloemen verzorgd en weggebracht.
- Er wordt iedere zondag na de dienst met elkaar koffie gedronken.
- Er is iedere zondag een Zondagsbrief in printversie. Er is ook een digitale versie beschikbaar.
- Er is kerktelefoon en een live internet verbinding (terug te beluisteren op: www.kerkdienstgemist.nl).
- Er is kerkvervoer voor mensen die moeilijk ter been zijn.
- Er is kinderoppas.
- Er is liturgisch bloemschikken (niet iedere week).
- De preekvoorziener zorgt dat er een predikant voorgaat.
Maandelijks
Het moderamen van de kerkenraad vergadert maandelijks. De kerkenraad komt negen keer per jaar bijeen.
Voorts komen de colleges van diakenen en kerkrentmeesters regelmatig in vergadering bijeen, alsmede de
door de kerkenraad ingestelde taak- en werkgroepen.
Ook het pastorale ondersteuningsteam komt maandelijks bij elkaar.
Een aantal keren per jaar
Daarnaast zijn er de periodieke bijeenkomsten zoals het bijwonen van de classicale vergaderingen, organisatie
van een gemeenteberaad, e.d.
Jeugd, jongeren en jonge gezinnen
De afgelopen jaren zijn nieuwe initiatieven ondernomen, zoals:
- Bijeenkomsten voor jonge gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Deze bijeenkomsten
zijn nu (juli 2019) gestopt. Er wordt nagedacht over nieuwe mogelijkheden.
- Jong the Basics: kindercatechese voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool.
- Jong op Zondag, eens in de 3 weken tijdens de kerkdienst voor iedereen uit groep 8 tot 15 jaar.
- Ja! Jong Actief. Iedere derde zaterdagavond van de maand ontspanning voor 12+.
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Bijeenkomsten voor
jonge gezinnen.

-

Jong Plus, iedere maand gaan jongeren (16-20 jaar) met elkaar in gesprek over een (maatschappelijk)
onderwerp.
En verder
Er zijn onder meer:
- Thema-avonden en gespreksgroepen.
- Tenminste vijf maal per jaar viering van het Heilig Avondmaal.
- Kerstfeest en Paasviering voor kinderen.
- Nieuwland Café, drie keer per jaar: stof tot nadenken of gewoon een stukje gezelligheid.
- Drie keer per jaar: Doe je M.E.E. (Met Elkaar Eten).
- Stiltevieringen in de Advent periode en de veertigdagentijd en stiltemomenten in de kerk.
- Iedere eerste donderdag van de maand koffieochtend voor iedereen in onze dorpen. Drie keer per jaar
worden die afgesloten met een lunch.
- Een taakgroep communicatie die aandacht schenkt aan de eigen media (kerkblad Driewerf,
Zondagsbrief, berichten in regionale kerkbladen en het onderhoud van de website).
- Activiteiten op het gebied van Zending en Werelddiaconaat
- De Kerstgroet wordt periodiek bezorgd, terwijl ook zieke gemeenteleden een groet van medeleven
ontvangen.
- Tweemaal per jaar wordt een kaart namens de kerkenraad aan gemeenteleden in verpleegtehuizen
verstuurd.
- Er zijn Evensongs in de adventsperiode en veertigdagentijd samen met andere gemeenten in de
Hoeksche Waard.
- Naast de actie Kerkbalans, waarbij alle pastorale eenheden of huishoudens bezocht worden voor de
jaarlijkse vrijwillige bijdrage, zijn er ook incidenteel financiële acties.
- Jaarlijks is er een Taizéviering en wordt een reis naar Taizé georganiseerd.
- Jaarlijks zijn er meerdaagse bezoeken aan een klooster.
Vorenstaande opsomming, die niet pretendeert volledig te zijn, probeert een beeld te schetsen waar de leden
van de Protestantse Gemeente Nieuwland zoal mee bezig zijn.
4

3. Ledental en leeftijdsopbouw
Het ledental per 1 juni 2019 van de Protestantse Gemeente Nieuwland bedraagt 801, waarvan de
samenstelling is als volgt:
- Belijdende leden
: 317 ( 40 pct.)
- Doopleden
: 413 ( 52 pct.)
- Overigen
: 71 ( 8 pct.)
De leeftijdsopbouw van de leden ziet er als volgt uit:
- < 20 jaar
: 118 ( 15 pct.)
- 21 – 40 jaar
: 110 ( 14 pct.)
- 41 – 60 jaar
: 243 ( 30 pct.)
- 61 – 80 jaar
: 293 ( 37 pct.)
- > 80 jaar
: 37 ( 4 pct.)
In grafische vorm ziet de leeftijdsopbouw er als volgt uit:

Kerkenraad, organisatie en visie daarop
De kerkenraad bestaat organiek uit de predikant en 13 leden, 7 ouderlingen, 5 diakenen en 2 ouderlingenkerkrentmeester. Er is één diaken met een bijzondere opdracht die de ring Hoeksche Waard vertegenwoordigt
in de classis Delta. De kerkenraad is het bestuur van de gemeente en bestaat uit ambtsdragers. De kerkenraad
is verantwoordelijk voor het totale beleid van de gemeente. Naast de colleges van diakenen en
kerkrentmeesters, zijn er de taakgroepen: Pastoraat, Jeugdraad, Liturgie, Ondersteuning bij kerkdiensten en
Communicatie.
De verantwoordelijkheden van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters zijn o.a. in de plaatselijke
regeling van de Protestantse Gemeente Nieuwland op basis van de kerkordelijke bepalingen vastgesteld. Voor
deze taakgroepen is een grote eigen verantwoordelijkheid weggelegd. Voor deze werkwijze is gekozen omdat
de kerkenraad wil uitgaan wat genoemd wordt “het ambt van alle gelovigen”. Het gaat er in het gemeente-zijn
om dat er ruimte wordt geschapen voor de gaven die iedereen gekregen heeft, om die te stimuleren en tot
ontplooiing te brengen.
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Kerstfeest voor de kinderen
van de Kinderdienst.

Tot genoegen van mensen zelf, tot heil van anderen en tot eer van God. Want we geloven dat gemeente-zijn is:
het samenspel van de gaven van elk afzonderlijk gemeentelid, binnen het geheel van de Kerk, het lichaam van
Jezus Christus. Binnen de taakgroepen wordt dat handen en voeten gegeven.
Het gemeenteberaad vormt, zoals in het beleidsplan is aangegeven, de basis van alle werkzaamheden van de
gemeente. In principe een keer per jaar worden de gemeenteleden uitgenodigd om met de kerkenraad van
gedachten te wisselen over de koers van de gemeente.
4. Eredienst
Als regel wordt één eredienst per zondag gehouden in de Dorpskerk van Westmaas. De diensten beginnen van
mei tot oktober om 09.30 uur. Vanaf oktober tot en met april beginnen de diensten om 10.00 uur.
Voor de preek verlaten de kinderen (tot en met de basisschoolleeftijd) en jongeren (van de eerste twee
klassen van de middelbare school) de dienst voor het bijwonen van de kinderdienst en de jongerendienst. Ze
komen weer terug in de dienst na de preek. Met enige regelmaat zijn er bijzondere diensten.
5. Sacramenten
Heilig Avondmaal
Bij de vieringen van het Heilig Avondmaal gaan gemeenteleden naar voren waar brood en wijn worden
uitgedeeld. Bij de vieringen zijn kinderen en gasten van harte welkom.
Doop
In beginsel wordt de doop één keer per kwartaal bediend. Ouders kunnen contact opnemen met de predikant
om de doop voor hun kind aan te vragen.
Huwelijksbevestiging
De bevestiging van het huwelijk geschiedt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad nadat van tevoren
met het bruidspaar door de betrokken voorganger een pastoraal gesprek is gevoerd.
Openbare Belijdenis
In de regel volgen mensen die belijdenis willen doen belijdeniscatechisatie. Zij die openbare belijdenis van het
geloof hebben afgelegd, worden als belijdend lid ingeschreven in het ledenregister van de Protestantse Kerk in
Nederland.
6

Na afloop van de dienst is
er koffiedrinken in De
Munnik.

6. Overige kerkelijke activiteiten
Behalve voor de jeugd in de vorm van jeugdclubs en catechese zijn er verschillende andere activiteiten die
vanuit de kerk worden georganiseerd.
De werkzaamheden van zending en werelddiaconaat worden geheel vanuit het college van diakenen
uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn:
• tijdens kerkdiensten informatie verstrekken over het werkgebied waarvoor tijdens die dienst
gecollecteerd wordt;
• deelname aan acties zoals Gered Gereedschap;
• voorbereiding van het project tijdens de 40-dagentijd.
Wekelijks wordt er voor diaconale projecten gecollecteerd. Voorts brengen gemeenteleden iedere zondag
levensmiddelen e.d. mee. Deze worden bezorgd bij de Voedselbank Hoeksche Waard.
Eens per twee jaar wordt er de Nieuwlandmarkt georganiseerd waarvan de opbrengst bestemd is voor de eigen
gemeente. Ook doet onze kerkelijke jaarlijks mee aan de Kerstmarkt die in De Munnik en/of rondom de kerk
wordt gehouden.
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Positie en visie van de Protestantse Gemeente Nieuwland
1. Visie en uitgangspositie
Kenmerkend voor gemeente-zijn is: samen zoeken naar de weg van de Heer in de tijd waarin je leeft en de
omgeving waarin je woont. Als gemeenschap van gelovigen weten wij ons door de Eeuwige aangeraakt.
Daarom verlangen wij naar een levende geloofsrelatie voor iedereen die deel is van onze gemeenschap. Dit
voeden en faciliteren wij met de Bijbel, het gebed en het gesprek.
Wij willen:
• de belofte van Gods Koninkrijk zichtbaar maken. Wij willen van een levend en een sprankelend geloof
blijk geven in de manier waarop we omgaan met God, met elkaar en met de schepping.
• een geloofsgemeenschap zijn die verbindt en sprankelt. Wij willen nu de lijn de afgelopen jaren is
ingezet (dus nieuwe initiatieven voor de jongeren/jonge gezinnen) doortrekken naar de gehele
gemeente en betrokkenheid tussen de generaties bevorderen. Wij staan open voor samenwerking met
andere kerkelijke buurgemeenten.
• een inspirerende rol hebben in de regio. Anders gezegd komt het er op neer dat we, levend vanuit onze
uitgangspunten:
o betrokken en gastvrij willen zijn;
o laagdrempelig en naar buiten gericht;
o een sfeer uit willen dragen in ons handelen en werken die gekenmerkt wordt door begrippen
als eigentijds-creatief-uitdagend-gezellig-leuk-speels-humoristisch-informeel-vriendschappelijk
-ongedwongen-experimenteel-ruimhartig-flexibel-dynamisch-nieuwsgierigveranderingsgezind-transparant-actueel-avontuurlijk;
o speciale aandacht blijven schenken aan jeugd en jongeren in onze gemeente.
2. Wat/wie wij zijn en wat wij willen
De samenleving is sterk aan het individualiseren. Ook aan de wijze waarop mensen hun geloof vorm geven is
dat zichtbaar. Er is krimp en vergrijzing, ook in onze gemeente. Het blijft een uitdaging om de jongste generatie
in de gemeente te boeien en te binden. Er is overigens wel behoefte aan rust en aandacht voor persoonlijke
zingeving en geloofsontwikkeling.
Een herbezinning op de bron: de persoonlijke geloofsrelatie met de Eeuwige, door middel van Bijbel, gebed en
gesprek, willen we voeden en faciliteren. Wij dragen deze corebusiness uit, dat wil zeggen: het unieke dat de
kerk in het algemeen en de Protestantse Gemeente Nieuwland in het bijzonder te bieden heeft. Dat unieke is:
het spreken over God, levensvragen, spiritualiteit en de ruimte en vrijheid die we daarbinnen ervaren.
Sleutelwoorden als kritisch, betrokken, bijdetijds, veelkleurig en vernieuwend, vormen de bouwstenen voor
een beleidsvisie van de Protestantse Gemeente Nieuwland, die als volgt vertaald kan worden.
Wat/wie wij zijn:
1. Een protestantse kerkgemeenschap onder de rook van Rotterdam, in landelijk gelegen dorpen die
niettemin volop randstedelijk zijn.
2. Een gemeente die verschillend is samengesteld. Onze leden kennen verschillen in: herkomst, opleiding,
werkkring en leeftijd.
3. Ook verschillen onze leden in:
- kennis van en omgang met Bijbel en traditie (theologisch);
- vorm en mate van betrokkenheid op God, geloof en kerk;
- behoefte aan vormen van gemeenschap en vormen van dienst die de kerk biedt.
Pluraliteit wordt dus als een gegeven feit erkend.
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De eetclub

4. Wij weten ons verbonden met gelovigen wereldwijd door het geloof in Jezus Christus; door Hem
kennen wij God. Ook weten we ons verbonden met geloof en belijden van het voorgeslacht en worden
wij ons meer bewust van de Joodse wortels van ons geloof.
5. Anders gezegd naar denominatie: een vrolijke midden-orthodoxe gemeente.
Wat wij willen:
1. Ons als geloofsgemeenschap bewust zijn van de tijd en cultuur waarin wij leven; de problemen en
uitdagingen raken ook ons en wij willen die actief onder ogen zien.
2. Als bijdetijdse geloofsgemeenschap de spanning aandurven van enerzijds ‘modern lezen van de Bijbel
als neerslag van menselijke ervaring met God’ en anderzijds ‘de Schriften aanvaarden als
gezaghebbende openbaring van God waarin Hij zich heeft doen kennen’.
3. Ruimte bieden aan verschillen in geloofsbeleving en opvattingen. Veelkleurigheid kan verrijkend zijn.
Dat vraagt zowel tolerantie als overtuigdheid. Het vraagt van kerkenraad en voorgangers wijsheid en
flexibiliteit. En van onze leden motivatie te stimuleren evenwichtig met zichzelf, met elkaar, met
anderen en met God om te gaan.
4. Niet bevoogdend of belerend, maar veeleer dienstverlenend en aanstekelijk te zijn. Daarom willen wij
in de toerusting en de erediensten ingaan op vragen en uitgaan van de mondigheid van onze leden.
Daarbij geven we zorgvuldige en eigentijdse geloofsoverdracht naar jongeren toe.
5. Ons ervan bewust zijn dat de kerk er niet alleen is voor zichzelf, maar ook geroepen wordt tot
getuigenis en dienst in de wereld en meebouwt aan gerechtigheid en vrede.
6. Het kerkenwerk zo organiseren en sturen dat vrijwilligers hun kwaliteiten enthousiast inzetten voor het
geheel; daartoe zullen ze de gewenste ruimte, verantwoordelijkheid en deskundigheid krijgen.
3. Kwaliteit van de gemeente
Deze notitie, die door enkele gemeenteleden is opgesteld ter vaststelling door de kerkenraad, is – hoe kan het
anders – van binnenuit gezien. Erg belangrijk is te weten hoe de gemeenteleden de gemeente ervaren, hoe
anderen ons zien en in hoeverre hun visie en kijk op de dingen, overeenkomen met die van de kerkenraad. Om
daarvan een indruk te krijgen, wordt op de drie volgende punten gewezen:
•
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Onlangs is er door een onderzoeksorganisatie (NCLS-onderzoek) een (Church Life) enquête gehouden
waaraan 104 volwassenen boven de 15 jaar van onze gemeente meededen. Een samenvatting van de
van de uitkomsten van dit onderzoek is te vinden op de website van de Protestantse Gemeente

Aan de jaarlijkse Kerstmarkt doet ook de Protestantse Gemeente Nieuwland mee.

•

•

Nieuwland www.pkn-nieuwland.nl. Opvallend daarbij zijn o.a. de kernkwaliteiten bij het onderdeel
Vitaliteit van de kerk en het kerkbezoek (90 personen in 2013 en 125 personen in 2018).
De gastpredikanten die regelmatig in de eredienst van de Protestantse Gemeente Nieuwland voorgaan,
ervaren deze gemeente als een prettige en gastvrije gemeente. Ook ds. A. van der Maas, classispredikant van de classis Delta, merkte dit op na afloop van de dienst van 21 juli 2019.
De opmerking van ds. Marijke van Selm, die van januari 2013 tot medio juni 2019 predikant was van de
Protestantse Gemeente Nieuwland, in de Driewerf van juni 2019 dat “Nieuwland een bloeiende
gemeente is”.

Profielkenmerken van de te beroepen predikant
De kerkenraad, die zich realiseert dat dit weliswaar privézaken betreft maar duidelijk van invloed op het werk
in de gemeente kunnen zijn, is van oordeel dat het absoluut niet uitmaakt of de te beroepen predikant een
man of een vrouw is en hoe zijn of haar geaardheid en burgerlijke staat is.
Verder is de kerkenraad van mening dat de partner van de predikant kerkelijk meelevend behoort te zijn.
Allochtone afkomst vindt de kerkenraad absoluut geen bezwaar en politieke voorkeur in beginsel evenmin,
tenzij de predikant tendeert naar extreem links of rechts. Tenslotte mag de predikant naar de mening van de
kerkenraad zelf uitmaken van welke verenigingen/organisaties hij of zij lid is tenzij het organisaties betreffen
die extreme standpunten propageren.
Wij zoeken een predikant (m/v) die:
• Goed en aansprekend preekt. Van hem of haar wordt verwacht dat hij/zij op basis van de Bijbelse uitleg
open staat voor de ontwikkelingen in de samenleving, echter zonder dat er in de eredienst een
partijpolitieke inkleuring plaatsvindt.
• Een juiste balans weet te vinden in de liturgische invulling van de eredienst tussen eigentijdse en
traditionele vormen en met respect voor de tradities die binnen de gemeente zijn opgebouwd.
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De Dorpskerk wordt ook
veel voor niet-kerkelijke
bijeenkomsten gebruikt,
zoals voor een
benefietconcert van de
Stichting Vrienden
Dorpskerk Westmaas.

•
•
•

•
•
•
•
•
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Pastoraal in brede zin, voor zowel jongeren, ouderen als randkerkelijken, sterk is. De predikant is
voorts beschikbaar als crisis-pastor.
Verdere uitvoering wil geven aan het in sinds enkele jaren in gang gezette werk voor jeugd, jongeren
en jonge gezinnen.
Openstaat voor vormen van samenwerking met omliggende gemeenten zoals door de Protestantse
Kerk in Nederland wordt geadviseerd. Bereidheid tot samenwerking met andere collega-predikanten is
in dat geval noodzakelijk.
Bij de vorming en toerusting van alle geledingen een actieve rol wil vervullen.
De pluriformiteit van de gemeente als uitgangspunt wil aanvaarden en met volledig respect voor de
verschillen wil inspelen op de aanwezige behoeften.
Makkelijk benaderbaar en flexibel is ingesteld, met een grote inzet en een groot
verantwoordelijkheidsgevoel en met goede communicatieve vaardigheden.
Vertrouwd is met de hedendaagse media en (digitale) communicatiemiddelen;
Niet slechts naar binnen gekeerd wil zijn, maar er juist aan wil meewerken dat wij als kerkelijke
gemeente voor onze omgeving iets zullen en kunnen betekenen.

De pastorie
De pastorie, die eigendom is van de Protestantse Gemeente Nieuwland, is een vrijstaande woning gelegen aan
de Smidsweg 10A te Westmaas, in de buitenkern van het dorp, maar op een loopafstand van nog geen 5
minuten verwijderd van de Dorpskerk, die aan de Breestraat is gelegen. Er is voor en achter de woning een tuin
met garage en een aparte bergplaats.
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De dorpen Westmaas, Mijnsheerenland en Klaaswaal
1. Westmaas, Mijnsheerenland en Klaaswaal
De dorpen Westmaas en Mijnsheerenland liggen in de Hoeksche Waard, één van de Zuid-Hollandse eilanden.
Beide dorpen liggen aan de Binnenbedijkte Maas (in de volksmond “Binnenmaas” genoemd). Dat is een
prachtig binnenwater dat zich uitstrekt van Westmaas naar Maasdam. Het biedt volop mogelijkheden voor
verschillende soorten van recreatie, zoals zeilen, surfen, vissen, zwemmen en schaatsen. Tot 1 januari 2019
maakten Westmaas en Mijnsheerenland deel uit van de Gemeente Binnenmaas. Op 1 januari 2019 vond er
weer een herindeling plaats en is de Gemeente Hoeksche Waard gevormd. Deze gemeente telt ruim 80.000
inwoners. (Westmaas heeft circa 2.000 en Mijnsheerenland circa 4.600 inwoners). Het gemeentehuis voor nietbestuurlijke zaken is aan de Sportlaan te Maasdam gevestigd (voormalig gemeentehuis van Gemeente
Binnenmaas), terwijl men voor bestuurlijke zaken op het gemeentehuis te Oud-Beijerland moet zijn.
Klaaswaal ligt op circa 4 km afstand ten zuidwesten van Westmaas. Ook Klaaswaal behoort sinds 1 januari 2019
onder de Gemeente Hoeksche Waard. Klaaswaal telt ruim 4.100 inwoners.
De drie dorpen kunnen nog steeds plattelandsgemeenten worden genoemd, die ook wel aangeduid worden als
“de groene long” ten zuiden van Rotterdam. Er zijn dan ook veel landerijen met enkele tuinderijen, akkerbouw
en veeteelt. Behalve in de land- en tuinbouw, in de regionale industrie en dienstverlening, werkt een groot deel
van de bevolking in Rotterdam en omgeving (Rijnmond).
De gemeenteraad van Binnenmaas telt 37 zetels, verdeeld over 11 partijen, te weten: CDA (8), Lokalen
Hoeksche Waard (soort gemeentebelangen) (7), SGP (6), VVD (4), Christen Unie (3), PVDA (2) en nog een paar
partijen met 1 zetel. Het gemeentebestuur wordt sinds 1.1.2019 gevormd door een coalitie van CDA, Lokalen
Hoeksche Waard, SGP en Christen Unie.
Via de A29 is er een prima verbinding met Rotterdam (circa 15 km), terwijl ook het openbaar vervoer van en
naar Rotterdam uitstekend geregeld is. In de (ochtend)spits is er een 5 á 10 minuten dienst en overdag rijden
de bussen met een frequentie van circa 30 minuten. Ook voor Klaaswaal geldt dat met name Rotterdam
uitstekend te bereiken is, zowel via de A 29 als door middel van het openbaar vervoer.
De dorpen Mijnsheerenland en Westmaas zijn tegen elkaar aangegroeid, terwijl Klaaswaal op circa 4 km
afstand van Westmaas verwijderd ligt. De kerkleden, behorende tot de Protestantse Gemeente Nieuwland en
vooral woonachtig zijn in Klaaswaal, Mijnsheerenland en Westmaas, komen in de Dorpskerk van Westmaas
bijeen. De pastorie staat in Westmaas op een paar minuten loopafstand van de Dorpskerk.
2. Voorzieningen
Gezondheidszorg
In Westmaas is een huisarts gevestigd met een apotheek aan huis. Tussen 17.00 uur en de andere ochtend
08.00 uur en in de weekends kan men een beroep doen op de Huisartsenpost te Klaaswaal.
Ziekenhuisopnamen vinden voornamelijk plaats in Rotterdam waar zich enkele ziekenhuizen bevinden.
In het dorp zijn twee fysiotherapeuten en een osteopaat. Tevens is er een sportschool waar men kan sporten
onder begeleiding. Voor een tandarts en dierenarts kan men in Mijnsheerenland terecht.
In Klaaswaal is een huisartsenpraktijk met een apotheek. De huisartsenpraktijk wordt in de avonden, nachten
en de weekenden gebruikt door de Huisartsenpost Hellegat, die in de avonden en weekenden dienst doet voor
de gehele Hoeksche Waard. In Klaaswaal is ook een fysiotherapiepraktijk aanwezig.
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Onderwijs
In Westmaas zijn twee basisscholen, een bijzondere en een openbare school. Tevens is er een kinderdagverblijf
met mogelijkheden voor dagopvang en buitenschoolse opvang. Er zijn geen scholen voor voortgezet en
speciaal onderwijs in Westmaas. De leerlingen gaan voornamelijk naar scholen in Oud-Beijerland (ca. 8 km). In
Klaaswaal is er, naast drie basisscholen (een openbare, en twee bijzondere scholen) het Wellantcollege, VMBO.
Religie
Naast de protestantse gemeente Nieuwland, zijn er in Westmaas geen andere geloofsgemeenschappen. In
Mijnsheerenland is er eveneens een protestantse gemeente. In Klaaswaal zijn, naast de hervormde gemeente,
voorts een gereformeerde gemeente gevestigd en De Kerk van de Nazareners.
Maatschappelijk werk
In de Hoeksche Waard zijn Alerimus, Careyn Maatschappelijk Werk en Zorgwaard de drie instellingen die de
belangrijkste zorg verlenen, zowel in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), als de
AWBZ-Zorg.
In Puttershoek is het woon-zorgcentrum ’t Huys te Hoecke gevestigd en in Oud-Beijerland het woonzorgcentrum Rembrandt. In Numansdorp staat woon-zorgcentrum De Buitensluis en in Oud-Beijerland is er het
woon-zorgcentrum De Open Waard, die allebei van Alerimus zijn.
Zorgwaard heeft een uitgebreid aanbod aan zorg- en dienstverlening voor iedereen die dat nodig heeft. Dat
bestaat o.m. uit: huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding,
maaltijden en personenalarmering.
Voor inwoners, en dat geldt met name voor de ouderen in Westmaas en Mijnsheerenland, is er de
maaltijdverstrekking die geregeld wordt door het Comité Tafeltje Dekje. Dat geldt ook voor de inwoners van
Klaaswaal.
Sociaal-cultureel werk
De afgelopen jaren waren er diverse organisaties op het gebied van sociaal-cultureel werk lokaal per dorp of
meerdere dorpen gevestigd. Mede met het oog op de vorming van één burgerlijke gemeente Hoeksche Waard,
die per 1 januari 2019 zijn beslag kreeg, zijn deze organisaties centraal d.w.z. voor de gehele Gemeente
Hoeksche Waard opgezet. In de dorpen Klaaswaal, Mijnsheerenland en Westmaas zijn er vestigingen van de
Bibliotheek Hoeksche Waard. Zo is er een Cultureel platform Dok-C en de Stichting Concertcommissie
Hoeksche Waard, die in de dorpskerk van Westmaas regelmatig concerten organiseert. In Mijnsheerenland en
Westmaas is er een afdeling Vrouwen van Nu, terwijl er in Klaaswaal een afdeling van Passage is.
Sinds 2014 is de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Westmaas actief. Die stichting die ruim 200 vrienden telt,
organiseert jaarlijks een viertal benefietavonden, waarvan de opbrengst bestemd is voor de instandhouding
van de dorpskerk.
Voorts wordt periodiek in het kerkelijk centrum De Munnik de z.g. Hoeksche Huiskamerbijeenkomsten
gehouden, die door vrijwilligers verbonden aan Welzijnszorg Hoeksche Waard worden georganiseerd.
Cultuur en recreatie
Behalve op Koningsdag organiseert de Oranjevereniging van Westmaas een seniorenmiddag en een St.
Nicolaasoptocht. De door de Oranjevereniging opgerichte Stichting Dorpsfeest Westmaas organiseert eens per
twee jaar een Dorpsfeest op de eerste zaterdag van september en jaarlijks een Kerstmarkt. Er is een
fanfarekorps dat in Heinenoord (6 km van Westmaas) wekelijks repeteert. In Westmaas is er een gemengd
zangkoor actief. Voorts is er een ijsclub. Er is een recreatiepark “Recreatieoord Binnenmaas”.
Voorts wordt de dorpskerk regelmatig verhuurd voor culturele activiteiten. Tenslotte is de dorpskerk ook
aangewezen door de burgerlijke gemeente als trouwlocatie.
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De aubade die jaarlijks
door de plaatselijke
oranjevereniging in de
Dorpskerk wordt
gehouden.

In Klaaswaal is er een oranjevereniging die activiteiten rondom Koningsdag organiseert. Verder heeft Klaaswaal
twee zeer gerenommeerde harmonieorkesten.
Regionaal zijn er verder nog o.a. de Stichting Landelijk Erfgoed Hoeksche Waard, Stichting Molens Hoeksche
Waard, Fotoclub de Hoeksche Waard, Hoeksche Waardse Teken- en Schilderkring, Seniorenorkest Hoeksche
Waard, Shantykoor Hoeksche Waard, Christelijk Hoekschewaards Mannenkoor en Hoekschewaards operakoor.
Sport
In Westmaas is er gelegenheid om de volgende sporten in verenigingsverband te beoefenen: tennis, basketbal,
gymnastiek, hengelsport, korfbal en paardrijden. In Westmaas is er een gymzaal. In Mijnsheerenland vindt men
daarnaast nog verenigingen voor voetbal, badminton, handboogschieten, hockey en watersport. In de regio
zijn er nog mogelijkheden voor liefhebbers van waterpolo, duiken, squash, judo en karate, honkbal, zwemmen
en bowling. Jaarlijks is er een wandeltocht (Biwanto) langs de Binnenmaas.
Klaaswaal heeft een regionaal bekend staande voetbalvereniging. Voorts: o.a. een tennisvereniging, dartclub,
badmintonvereniging, voetbalvereniging, turnclub, terwijl er ook een buitenzwembad is.
Winkelvoorzieningen
De winkelvoorzieningen in Westmaas zijn, zeker voor dit kleine dorp, redelijk goed te noemen. Er is een SPARlevensmiddelenwinkel, een (warme) bakker met een groot assortiment, een moderne (keur)slagerij, heren- en
dameskapsalons, een bloemenzaak, een winkel voor dierenbenodigdheden, twee schildersbedrijven,
verschillende klusbedrijven, een bedrijf voor elektrotechniek en een cafetaria. Voor de overige inkopen is men
aangewezen op omringende plaatsen, zoals Numansdorp, Oud-Beijerland, Puttershoek en Rotterdam of
Dordrecht.
In Klaaswaal en Mijnsheerenland zijn winkels aanwezig voor alle dagelijkse levensbehoeften, zoals Plus
supermarkt. In Klaaswaal is er een rijwielzaak. Verder zijn er een café en twee restaurants. In het nabij gelegen
Numansdorp (4 km) zijn veel winkels gevestigd.
In Mijnsheerenland is er het multifunctioneel centrum Dorpshart en zijn er een restaurant op Greup
(buurtschap van Westmaas en Mijnsheerenland) en aan de Binnenmaas (tussen Maasdam en Mijnsheerenland)
gevestigd.
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