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Ontmoet Veenendaal  

Veenendaal heeft de uitstraling van een stad met de charmes  

van een dorp. 

Veenendaal, met haar ruim 67.000 inwoners, heeft een lange 

traditie op het gebied van nijverheid. Ontstaan in de jaren 1700 bij 

het afsteken van turf, kwamen er steeds meer arbeiders, boeren, 

winkeliers, ambachtslieden en mensen in de wol- en 

sigarenindustrie werken.  

Dit bezorgde onze gemeente een plek op de kaart. Deze traditionele industrieën zijn inmiddels 

verdwenen en nieuwe bedrijven uit verschillende branches hebben de plaats ingenomen van 

de wol- en sigarenindustrie. 

Veenendaal, een “groene” gemeente, ligt tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. 

Veenendaal is een groeigemeente met het karakter van een dorp en zal doorgroeien tot 70.000 

inwoners. Het beschikt over ruime voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport en 

cultuur. Ook kent Veenendaal een zeer uitgebreid winkelaanbod en vervult het een regionale 

functie.  

Gelovend Veenendaal 

Veenendaal kent een grote verscheidenheid aan geloofsgemeenschappen. Naast diverse 

christelijke geloofsgemeenschappen met heel verschillende karakters is er ook een 

Marokkaanse en een Turkse moslimgemeenschap. 

Te midden van deze geloofsgemeenschappen vormen wij als wijkgemeente ZuidWest samen met 

wijkgemeente De Open Hof de Protestantse Gemeente Veenendaal.  

Veenendaal is van oudsher een christelijke gemeenschap, waarbij de Hervormde Gemeente de 

grootste was, direct gevolgd door de Gereformeerde Kerk, ontstaan in 1887. Toen in 2004 de 

Protestantse Kerk in Nederland ontstond, betekende dit ook 2 PKN gemeenten: De Hervormde 

Gemeente van Veenendaal, met 7 wijkgemeenten de grootste, en de Protestantse Gemeente te 

Veenendaal met 4 wijkgemeenten.    

Ontstaan wijkgemeente ZuidWest 

De Protestantse Gemeente Veenendaal bestond tot voor kort uit vier wijkgemeenten met elk 

een eigen kerkgebouw en eigen accenten binnen de geloofsbeleving. Om financiële redenen 

zijn in 2019 twee kerkgebouwen verkocht. Daaraan voorafgaand hebben de vier wijkgemeenten 

in twee koppels een fusieproces doorgemaakt. Na een proces van zoeken en elkaar vinden zijn 

uiteindelijk twee nieuwe wijkgemeenten gevormd: De Open Hof en ZuidWest. 

 

 

 

 



2 

Wijkgemeente ZuidWest is op zondag 9 juni 2019 ontstaan 

door het samengaan van wijkgemeente Centrum-Zuid 

Petrakerk en wijkgemeente West De Goede Reede. Sindsdien                 

is de Petrakerk aan de Kerkewijk het kerkgebouw waar de 

wijkgemeente haar thuis vindt.  

 

Samenstelling wijkgemeente ZuidWest 

Onze wijkgemeente telt momenteel zo’n 2500 leden, waarvan ong. 12oo belijdende leden en 

ong. 11oo doopleden. Een deel daarvan is zeer betrokken, maar een groot deel staat ook wat 

aan de rand. Onze wijkpredikant noemt ons een ‘veelkleurige’ gemeente, die in transitie is. 

Iedereen mag zich welkom weten, ongeacht afkomst, ras, seksuele geaardheid of religieuze 

achtergrond. Er is een diversiteit aan geloofsbeleving en geloofsovertuiging, waarbij ruimte is 

voor vragen en twijfel. We zoeken met elkaar naar wat Jezus ons als gemeenschap en ons 

persoonlijk te leren heeft.   

Naast een fulltime predikant werkt in onze wijkgemeente momenteel een deeltijd kerkelijk 

werker, die bijstand verleent in het pastoraat. Tevens is er een emeritus predikant in deeltijd 

werkzaam, die het pastoraat voor 80-plussers verzorgt.                                                                                             

Overzicht van het ledenaantal van wijkgemeente ZuidWest per 30 november 2021, naar 

leeftijdsopbouw:  

 

 

Leeftijdsopbouw wijkgemeente ZuidWest 30-11-2021 

leeftijd 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99  totaal 

aantal leden 111 222 217 150 232 408 475 445 196 45 2501 

  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 - 9 10 - 19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99



3 

 

Bouwen aan de wijkgemeente 

Een groot aantal leden zet zich met veel enthousiasme in voor de gemeente. Naast een 

gedreven wijkkerkenraad met de daaraan gelieerde werkgroepen, zijn er nog vele andere 

initiatieven en activiteiten. Om een indruk te geven, noemen we er hier een paar: de Open 

Kerk, Kliederkerk, Koffie met een Oortje, de ouderensoos, de klusgroep, Samen Eten, de 

bloemengroep, Petra Actief, Taizé-vieringen, de cantorij, Teens Together. Er zijn volop 

ontmoetingsmogelijkheden voor jong en oud.  

Dat we een levendige en actieve gemeente zijn, komt zeker ook tot uiting in de zondagse 

vieringen. Dan worden we graag geïnspireerd door de ontmoeting met elkaar rondom een 

verkondiging die aansluit bij de actualiteit. Maar ook door de creatieve muzikale, culturele en 

kunstzinnige inbreng van velen, die op genoemde terreinen getalenteerd zijn.  

Het is onze wens voor de toekomst onze wijkgemeente verder uit te bouwen tot een levendig 

netwerk van ontmoeting, geloofsverdieping en praktische hulp voor zowel onze 

gemeenteleden als voor mensen daarbuiten. Daar werken we met elkaar hard aan.  
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