Kogerkerkgemeente
Koog aan de Zaan – Zaandijk

Informatie over de Kogerkerkgemeente en de gemeente Zaanstad.
De Kogerkerkgemeente
De Kogerkerkgemeente is een van oorsprong hervormde gemeente. Op hetzelfde geografische
gebied als de Kogerkerkgemeente is de van oorsprong gereformeerde Ontmoeting actief. Het is
helaas niet mogelijk gebleken beide gemeenten te fuseren tot één protestantse gemeente. In de loop
der tijd hebben beide gemeentes een eigen profiel ontwikkeld.
De Kogerkerkgemeente trekt met haar eigen karakter in de laatste jaren nogal wat mensen die eerder
elders in de regio hun kerkelijke onderdak vonden.
De financiën van de gemeente geven een stabiel beeld te zien. De kerkelijke bijdragen en giften
blijven jaarlijks ongeveer gelijk. Er is een diaconaal profiel voor de predikant opgesteld, waarin de
specifieke diaconale werkzaamheden van de predikant zijn benoemd (zie bijlage). Deze
werkzaamheden beslaan ongeveer 1/5 van de werktijd van de predikant. Op grond hiervan komt 1/5 e
van het traktement van de predikant voor rekening van de diaconie.
Bij de Kogerkerkgemeente zijn geregistreerd: 197 leden en 16 vrienden.
Zaanstad
Zaanstad ligt in de regio Amsterdam. Er is een combinatie van veenweidegebieden, typisch Zaanse
houtbouw, industriële monumenten, de Zaan, dorpse sferen en een modern stadshart. Onder
Zaanstad vallen de voormalige gemeenten Zaandam, Krommenie, Assendelft, Wormerveer, Koog aan
de Zaan, Zaandijk en Westzaan. De Zaanstreek vormt een prettige woon- en werkplaats. Zowel per
trein als per auto is het centrum van Amsterdam goed en snel bereikbaar. Nogal wat Zaankanters
forenzen naar Amsterdam.
Geografisch behoren de voormalige burgerlijke gemeenten Koog aan de Zaan en Zaandijk tot het
werkterrein van de Kogerkerkgemeente.
Koog aan de Zaan is opgedeeld in 2 wijken: Oud Koog a/d Zaan en het nieuwere Westerkoog.
Tussen beide wijken in ligt het station Koog aan de Zaan aan de spoorlijn naar Amsterdam/Alkmaar
(in de week overdag ieder kwartier; ’s avonds en in het weekend ieder half uur).
In Oud Koog worden historische Zaanse woonhuizen afgewisseld met woningen uit latere bouwstijlen.
Er is een aantal grote en middelgrote bedrijven. Hier en in Zaandijk is de oudste
levensmiddelenindustrie van Nederland. Dwars door de wijk ligt het viaduct van de snelweg A8. De
monumentale Kogerkerk ligt aan een groot kerkplein, nabij het viaduct.
Westerkoog ligt centraal in Zaanstad en midden in het veenweidelandschap. De wijk is een typisch
voorbeeld van een nieuwbouwwijk uit de jaren ’70, met een wat grillig karakter en veel groen en water.
Ook Zaandijk is opgedeeld in 2 wijken: Oud Zaandijk en Rooswijk. Tussen beide wijken in ligt het
station Zaandijk/Zaanse Schans, eveneens aan de spoorlijn naar Amsterdam/Alkmaar.
Oud-Zaandijk is een langgerekt aan de Zaan gelegen dorp. Een deel daarvan is beschermd
dorpsgezicht.
In Rooswijk is veel groen, er zijn eengezinswoningen in laag- en in hoogbouw
Cultuur en Sport
Zaanstad is rijk aan kunst en cultuur met cultureel erfgoed: groene houten huizen, oude industriële
panden, molens en de Zaanse Schans. Daarnaast heeft Zaanstad een ruim aanbod aan culturele
voorzieningen: het Zaantheater, filmtheater de Fabriek, een grote openbare bibliotheek, diverse koren
en de monumentale Oost- en Westzijderkerk, die worden gebruikt voor muzikale evenementen.
Er zijn ruime sportmogelijkheden in Zaanstad, zowel in verenigingsverband als individueel.
Onderwijsvoorzieningen
In Zaanstad is een ruim aanbod van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.

