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Beschrijving Hervormde Gemeente Waardenburg-Neerijnen 
 

Inleiding 
Deze beschrijving is gemaakt met als uitgangspunt het beleidsplan 2021-2025  
van de Hervormde Gemeente Waardenburg-Neerijnen, dat recent is vastgesteld.  
Met ingang van 21 augustus 2022 is ds. C.H. Buitink bevestigd als predikant 
van onze gemeente. Vanzelfsprekend is  
het document niet volledig. Het is slechts een beschrijving van de uiterlijke  
verschijningsvorm van de gemeente en bedoeld voor een eerste kennismaking.  
Wij wensen dat een ieder die in welke vorm dan ook in contact komt met onze  
gemeente ervaart dat er meer is: dat Gods Geest werkzaam mag zijn in  
Waardenburg-Neerijnen. 
 

De dorpen en de streek 
De dorpen Waardenburg en Neerijnen maken deel uit van de gemeente West Betuwe, gelegen in het 
zuidwesten van de provincie Gelderland. De dorpen tellen in 2020 gezamenlijk zo’n 2850 inwoners. 
De gemeente is ontstaan per 1 januari 2019 na de fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen  
en Lingewaal. Op 1 juli 2021 telde de gehele gemeente West Betuwe 51.794 inwoners. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De dorpen Waardenburg en Neerijnen zijn van oorsprong 2 dijkdorpen gelegen aan de rivier de Waal.  

 
Martinus Nijhoffbrug (Zaltbommel) 
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De huidige Waaldijk vormt samen met het parkbos met daarin 2 kastelen en uiterwaarden een heerlijk 
wandelgebied.  

 
 
Het dorp Neerijnen is een beschermd dorpsgezicht waar woningbouw niet meer is toegestaan, terwijl er in 
Waardenburg weer nieuwbouwplannen zijn.  
 

 
Kasteel Waardenburg 

In Waardenburg zijn alle voorzieningen voor de eerste levensbehoeften aanwezig. Zo is er onder andere 
een supermarkt, bakker en een slager. Daarnaast zijn er twee huisartsenpraktijken, een tandartspraktijk, 
kledingwinkel, bloemist en kapper aanwezig. Voor de niet- alledaagse levensbehoeften zijn de plaatsen 
Zaltbommel ( 5 km) en Geldermalsen (7 km) aantrekkelijk dichtbij om te winkelen. Deze twee plaatsen 
hebben allebei een NS-station en er zijn ook Middelbare scholen aanwezig. Grote steden als  
‘s-Hertogenbosch en Utrecht bevinden zich respectievelijk op 17 en 35 kilometer afstand van  
Waardenburg en Neerijnen. 
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Kasteel Neerijnen 

De plaatselijke politiek laat een veelkleurig politiek landschap zien: 
Dorpsbelangen West Betuwe (10 zetels), SGP (5 zetels), CDA (2 zetels), 
VVD (2 zetels), ChristenUnie (2 zetels), Leefbaar Lokaal Belang West 
Betuwe (3 zetels), PvdA (1 zetel), D66 (2 zetels), Verenigd West Betuwe (2 
zetels) en Groen Links (2 zetels). Het college, onder leiding van de 
Burgemeester S. Stoop (SGP), wordt gevormd door Dorpsbelangen, D66, 
ChristenUnie, Leefbaar Lokaal Belang en Verenigd West Betuwe.  
 

 

Vanouds hadden de beide dorpen een overwegend 
agrarisch karakter. Veel bewoners waren werkzaam 
in de agrarische sector, in het bijzonder in de 
akkerbouw en in de fruitteelt. Tegenwoordig heeft 
het merendeel van de beroepsbevolking haar 
werkkring buiten Waardenburg en Neerijnen. Er zijn 
drie basisscholen in Waardenburg – Neerijnen: een 
openbare basisschool (Waardenburg), een school 
uitgaand van de Gereformeerde Gemeente 
(Waardenburg) en een protestantschristelijke 
basisschool (Neerijnen). De meeste kinderen die 
behoren tot de Hervormde gemeente bezoeken de 
laatstgenoemde school. 

 
Kerken, pastorie en kerkelijk centrum 

Iedere zondag worden 2 kerkdiensten gehouden, om 10.00 uur en 18.30 uur, wisselend in het kerkgebouw 
in Waardenburg of het kerkgebouw in Neerijnen. Iedere week wordt er voor de dienst een boeket bloemen 
in de kerk geplaatst. Na de ochtenddienst wordt dit boeket als attentie of bemoediging bezorgd bij een 
gemeentelid. Tijdens de ochtenddienst in Waardenburg is er een Kindernevendienst in het Kerkelijk 
Centrum De Oude School, gelegen op het terrein van de kerk. Eenmaal per 6 weken wordt de gemeente 
uitgenodigd om na de ochtenddienst elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of fris. Iedere zondagmorgen 
is er de gelegenheid om de kleine kinderen naar de crèche te brengen. Op het terrein van het kerkgebouw 
in Waardenburg, Dorpsstraat 23 is in 2008 een moderne, goed geïsoleerde pastorie gebouwd. Deze is 
voorzien van airco. 
 

Nederlands Hervormde Kerk Neerijnen 
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Pastorie en verenigingsgebouw De Oude School te Waardenburg 

Sociologie van de Hervormde gemeente Waardenburg-Neerijnen 

De sociologie van de gemeente laat per december 2020 de volgende opbouw zien: 
 

Geregistreerde hervormde leden  

Belijdende leden 206 

Doopleden 502 

Overige leden 137 

Totaal 845 

 
 
 
 
 
 
 

 
Geestelijke Geografie/Karakteristieken Hervormde Gemeente Waardenburg-Neerijnen             
 
Identiteit 
De Hervormde gemeente van Waardenburg-Neerijnen is een onderdeel van de wereldwijde kerk van Jezus 
Christus. In het leven met de Heere is de Heilige Schrift voor de gemeente de enige bron en norm voor  
haar verkondiging en dienst. Beseffende dat de gemeente als Hervormde gemeente deel uit maakt van de  
Protestantse Kerk in Nederland heeft zij op 9 juli 2003 aan de synode van de toen nog Nederlandse  
Hervormde Kerk verklaard, dat men binnen het geheel van deze kerk zich in het bijzonder verbonden weet  
met de gereformeerde belijdenisgeschriften. 
 
Door de gemeente als Hervormde Gemeente te karakteriseren wordt de historische verbondenheid met de 
Reformatie tot uitdrukking gebracht. Waarbij mag worden aangetekend dat de kerk van de Reformatie haar 
wortels heeft in de Vroege Kerk. Opgenomen in de stroom van de Geest vanaf de Eerste Pinksterdag 
draagt de gemeente de naam van haar Heere Jezus Christus. Wij zijn dus een mooie gemeente, omdat wij 
gemeente van Christus zelf zijn. 
  
Vanouds is Hervormd Waardenburg–Neerijnen een echte dorpsgemeente. Dat betekent dat de gemeente 
een bepaalde breedte kent waarbinnen verschillende stromingen een plek hebben gekregen. Wat betreft de 
sociale opbouw van de gemeente moet worden opgemerkt dat de Hervormde gemeente de laatste jaren 
steeds meer een regionale functie heeft gekregen. Mensen die elders kerkelijk geen thuis konden vinden 
zijn ingestroomd. Dit geeft een eigen kleur en dynamiek aan de gemeente. Zoals de Hervormde kerk in het 

Nederlands Hervormde Kerk Waardenburg 
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verleden er één was voor geheel Nederland wil onze gemeente als deel van deze kerk er zijn voor alle 
inwoners van Waardenburg en Neerijnen en de regio. 
 
In het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland is de gemeente te kenmerken als orthodox: zij wil 
behouden de waarde die gehecht wordt aan de gereformeerde belijdenisgeschriften en prediking. Dat 
betekent dat wij een Bijbelgetrouwe prediking voorstaan waar we ons als zondaars afhankelijk weten van 
de genade van God en Christus centraal stellen. Maar tegelijkertijd is het een gemeente, die naar buiten is 
gericht met een open oog voor de ontwikkelingen in kerk en samenleving.  
Het gaat ons om de band met God, om geloof in de 
levende Christus, om vervulling met de Heilige 
Geest. Dat is wat ons verbindt en daarom komen we 
samen. Samen zoeken we God, en willen we Jezus 
volgen. Dat gebeurt in kerkdiensten, kringen en het 
rijke verenigingsleven.  
 
Dankbaarheid en zorg 
Voor de onderlinge gemeenschap vinden er iedere 
dag wel activiteiten plaats in het kerkelijk centrum, 
De Oude School. Bij het jongerenwerk/clubs en 
kringwerk is een ieder welkom en zijn de randkerkelijken in beeld. 
Jaarlijks is er een kerkmarkt en een barbecue. Maar liefst 60 gemeenteleden zijn bij al deze activiteiten 
betrokken. Er is ook een actieve onderhoudscommissie en een Verjaardagfonds, die zorgdragen voor een 
continue geldstroom om het onderhoud van de beide kerken te bekostigen. Nieuw ingekomen leden 
worden bezocht door een bezoekteam. Een Zendings- en Evangelisatiecommissie organiseert activiteiten 
onder andere voor Friedenstimme. Tenslotte draagt een restauratiecommissie er zorg voor dat de beide 
kerken in goede staat van onderhoud blijven. Dat geeft ook inspiratie om ons in te zetten voor anderen.  
 
Er bestaan (waar niet?) zorgen over de lossere band tussen (jonge) mensen en gezinnen met de 
gemeente. Secularisatie gaat ook Waardenburg-Neerijnen niet voorbij. Het is een opdracht voor de 
gemeente, om samen met de predikant, hierin het gesprek aan te gaan en hen actief op te zoeken. 

 
Tradities en gewoonten 
Een ieder is hartelijk welkom in onze gemeente en moet zich thuis kunnen voelen. Hierin speelt de 
verbondsgedachte van God met zijn volk een grote rol en dit komt ook tot  uiting bij de bediening van de 
sacramenten. Onze gemeente heeft een ruime doopbediening en ook een uitgebreide nodiging naar het 
Heilig Avondmaal.  
 
Als gemeente vinden wij goede tradities, zoals bijvoorbeeld Bid- en Dankdagen, het doen van Openbare 
Belijdenis op Palmzondag, viering van het Heilig Avondmaal onder andere op Goede Vrijdag, het 
samenkomen op oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag en op de Christelijke feestdagen, het zingen van het 
volkslied rond Koningsdag enz., belangrijk. 
 
Er wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling en voornamelijk 
gezongen uit de Bundel 1938. In de morgendienst is er de 
mogelijkheid om een psalm en een lied uit de bundel Weerklank te 
zingen. Er ligt, wat betreft de invulling van de kerkdiensten, de 
voortdurende roeping om dat wat gegeven is in de Bijbel met 
betrekking tot de liturgie blijvend te doordenken. Dit vanuit het 
besef dat de apostel Paulus in Colossenzen 3 vers 16 wijst op het 
belang van de juiste volgorde: bij het spreken over liturgie denken 
we aan zingen. Dat is zeker een belangrijk onderdeel van de 
eredienst. In het zingen kunnen we onze gevoelens uitdrukken. 
Toch is liturgie meer dan dat. Voorop staat de verkondiging van 
het Woord.  

Afrondend 
Wat hier beschreven is gaat over menselijke activiteiten en structuren. Elke beschrijving schiet tekort.  
Wij mensen zijn niet de stuurman, maar Christus de Heere is dé leidsman van Zijn Kerk. Hij bouwt en 
bewaart Zijn gemeente, ook in Waardenburg-Neerijnen.  
 


