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Inleiding
Onze kerk in Tuil bestaat al heel lang. Er zijn dooparchieven vanaf 1600 opgeslagen bij het
streekarchief. De classis Bommel heeft onlangs het 400 jarig bestaan herdacht. In deze
notitie is het niet de bedoeling om een historische beschouwing te verwoorden, maar in
ieder geval heeft de kerk in Tuil een lange traditie. We zijn een kerk van eeuwen.
Om in de toekomst te kijken is het van waarde om even terug te blikken. ‘Die het verleden
kent, de toekomst overziet’ zegt het oude lied. In de afgelopen honderden jaren is de kerk
een bindend element geweest in de gemeenschap. Mensen hebben door de eeuwen heen
de kerk als waardevol ervaren. En nu nog, in 2014, is er elke week een eredienst waar
gemiddeld 80 en in bijzondere diensten ruim 100 mensen samenkomen.
In een beleidsplan kijken we enkele jaren vooruit. Op welke wijze kunnen wij gestalte geven
aan het gemeente-zijn, in deze tijd, rekening houdend met onze kernwaarden die al zo lang
samenbindend zijn gebleken ?
Dat heeft altijd te maken met het Woord van God, dat is ons anker.
Het heeft ook te maken met mensen, met de gemeenschap, met het omzien naar elkaar. In
woord en daad. In de wetenschap dat God ‘niet laat varen het werk van zijn handen’.
Natuurlijk, er zijn bijzondere zorgen. Die zijn er in de afgelopen 400 jaar ook altijd geweest.
In de loop der tijden waren dat, naast theologisch dispuut, ongetwijfeld de soms bittere
armoede, oorlogssituaties, de oogst, en in rivierenland ook altijd het water.
Wat dat betreft leven we in 2014 in gezegende omstandigheden met een grote welvaart.
Deze welvaart leidt tot een gebrek aan urgentie en heeft wellicht ook een bepaalde
onverschilligheid tot gevolg: gemeenschapszin is niet vanzelfsprekend. Hierbij vormt het
zeker een uitdaging om jonge mensen te betrekken bij het ‘gemeente-zijn’.
De laatste jaren is de Gemeente in haar geheel gemiddeld genomen wat ouder geworden.
Doordat we een kleine Gemeente zijn is “aanwas van onderaf” noodzaak. Gelukkig worden
er binnen onze Gemeente nog steeds kinderen gedoopt en ook mogen we ons gelukkig
prijzen in de Heer dat af en toe mensen/gezinnen zich laten inschrijven bij onze kerk. Dit
alles biedt perspectief voor de toekomst maar vraagt wel blijvende aandacht van kerkenraad
en gemeente.
De kerkenraad presenteert een beleidsplan voor de komende 6 jaar waarbij enerzijds op
concreet niveau wordt vastgesteld wat de plannen zijn, en anderzijds probeert de
kerkenraad richtinggevend te denken in de vragen van de lange termijn, namelijk welke
plaats wil de kerk innemen in de samenleving als geheel. Dat dwingt tot bezinning op de
kernwaarden, op de missie van de kerk en de maatschappelijke relevantie daarvan. Het
beleidsplan wordt nader ingevuld in de vorm van jaarplannen.
Een bijzondere omstandigheid voor de gemeente in Tuil is de verbinding met onze
zustergemeente in Opijnen. Dit betekent dat afstemming moet plaatsvinden over
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inhoudelijke en operationele thema’s. Verschillen in ‘lokale inkleuring’ zien wij als een
uitdaging.
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Missie en visie
1.1

De Missie van de Hervormde Gemeente te Tuil is:



1.2

De Visie van de Hervormde Gemeente te Tuil is:
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Als geloofsgemeenschap, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland,
lichaam van Christus te zijn.
Ten dienste van de eigen gemeenteleden en actief uitstralend naar het dorp en de
wijdere omgeving, een gemeenschap te zijn die zich vanuit geloof in God, in Woord en
in woord en daad, richt op mensen van alle leeftijden en achtergronden.

Om mensen te helpen een persoonlijke geloofsrelatie met God te krijgen en groeiend
en verdiepend te onderhouden, willen wij het Evangelie van Jezus Christus, in
Bijbellezing, verkondiging, samenzang en studie, doorgeven op een eigentijdse wijze
en vertaald naar het leven van vandaag.
Het samen midden in de wereld, onze tijd en cultuur, bouwen aan een gemeenschap
rond Woord en Sacrament, waar in liefde en respect wordt omgezien naar elkaar,
waar plaats is voor gebed en stil worden voor God, waar mensen in vrijheid kunnen
kiezen om christen te zijn of te worden.
Het vormen van een gemeenschap die geroepen is tot vieren, leren, dienen en
getuigen, met jongeren en ouderen en vanuit de traditie gericht is op de toekomst.

Pastoraat
2.1

Wat is pastoraat?

De kerk is bij uitstek de plek waar men ‘omziet naar elkaar’. Dat gebeurt in vele
ontmoetingen - in het kerkgebouw zelf en zeker ook in het pastoraat. Denk bijvoorbeeld aan
ouderen in de gemeente, zieken of mensen in een anders soortige moeilijke situatie,
echtscheiding of werkloosheid.
Daarnaast zoeken mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. In
gespreksgroepen, op Bijbelkringen en bij huisbezoek gaan gemeenteleden met elkaar in
gesprek over zaken die hen raken.

Activiteiten
2.2

Vorming en toerusting

Maandelijks vindt afwisselend in Tuil en Opijnen een Bijbelgesprekskring plaats die wordt
bezocht door 15 à 25 gemeenteleden van middelbare tot oudere leeftijden. Aan de hand van
Bijbelgedeelten wordt hier geprobeerd om bruggen te slaan tussen Bijbel – geloof – dagelijks
leven, maar worden door de predikant ook leermomenten aangereikt.
Voortgang van de Bijbelgesprekskring. Het zou fijn zijn als de deelnemers meer dan nu het
geval is de moed zouden vinden om met elkaar te discussiëren over het besprokene. Het
zou ook fijn zijn als ook deelnemers van jongere leeftijden zouden aanschuiven

2.3

Diaconale doe-catechese

Op zo’n 10 momenten in het winterseizoen wordt catechese aangeboden voor 7 à 12
jongeren van 12-15 jaar. De thema’s zijn steeds diaconaal en praktisch van aard. Zo mogelijk
wordt elk blok afgesloten met een excursie, gevolgd door een evaluatie en een publicatie in
De Kerk Roept en/of op de website van de gemeente.
Voortgang en inhoudelijke ontwikkeling van de catechese, zo mogelijk met uitbreiding
naar een groep voor 16-18 jarigen. Voor deze groep dan wel met eigen thema’s en
werkvormen.
Advies inwinnen bij JOP over aansprekende werkvormen en thema’s voor 16-18 jarigen.

2.4

Belijdeniscathechese

Individueel of in kleine groepjes, of voor echtparen, wordt een traject van ca. 12
gespreksmomenten aangeboden op weg naar het doen van belijdenis.
Uitbreiding van het aantal gemeenteleden dat zich aanmeldt voor het volgen van
belijdeniscatechese. Dit zou versterkt kunnen worden door met meer mensen actief
huisbezoek onder gemeenteleden te voeren.
Nog meer dan nu al gebeurt ter sprake brengen in het pastoraat, maar ook in de
7

erediensten en de geschreven media. Ook kan mensen persoonlijk uitnodigen resultaat
hebben.

2.5

Eredienst (dienst van het Woord)

Iedere zondag, maar ook op Bid- en Dankdag, Witte Donderdag, Hemelvaart en Kerst wordt
er gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en gepreekt over een gedeelte uit het gelezene uit
het Oude of het Nieuwe Testament. De prediking is vooral gericht op jongere gezinnen,
waarbij ook de ouderen niet worden vergeten. De preek neemt zo’n 15 à 20 minuten in
beslag en heeft een confessionele kleur. Bij bijzondere diensten, zoals gezins-, doop-,
avondmaal-, trouw- en rouwdiensten, staat de prediking, in bewoording en thematiek, in het
teken van het karakter van deze bijzondere dienst waarbij ook ruimte is voor evangelisatie.
Enkele malen per jaar vindt een zangdienst plaats met een korte meditatie. Momenteel
neemt de eigen parttime predikant 35 diensten per jaar voor zijn rekening, de overige
worden geleid door gastvoorgangers.
Voortzetting van de huidige situatie, zo mogelijk met meer gezamenlijke diensten met de
zustergemeente Opijnen.
Een uitbreiding van het aantal gezinsdiensten kan een meerwaarde hebben voor de
binding met jonge gemeenteleden.

2.6

Eredienst (orde van de dienst)

De predikant levert iedere week een Orde van de dienst aan. De gemeente is gewend aan
erediensten met een klassieke sobere liturgie. Er wordt gezongen uit het Nieuwe Liedboek
en de Evangelische Liedbundel. Voorafgaand aan de kindernevendienst en – eens per twee
weken – de tienerkerk, wordt er een kinderlied gezongen en geeft de predikant aandacht
aan het thema van de kindernevendienst en/of de tienerkerk. Voor de kleinsten is er iedere
zondag oppas. De zondagse erediensten bestaan uit reguliere diensten, maar daarnaast ook
uit doopdiensten (ca. 3 per jaar), school- of gezinsdiensten (3 per jaar), avondmaaldiensten
(5 per jaar), enkele zangdiensten, diensten op bid- en dankdag en de dienst op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst wordt stilgestaan bij het noemen en gedenken
van hen die in het afgelopen jaar ons zijn voorgegaan.
Via jaarlijkse gemeenteavonden, de website en de geschreven media de gemeenteleden
nog meer dan nu al het geval is betrekken bij de diensten: in de diensten meer taken
geven, zoals lezing, bijzonder collectedoel aangeven en er iets over vertellen, project
kindernevendienst door leiding laten toelichten.

2.7

Oecumene en dialoog - Kerk en Israël

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen
identiteit en belijden. Met de naam Israël wordt bedoeld: het Israël dat wij ontmoeten in de
Bijbel en van daaruit in de geschiedenis tot op vandaag. Hier liggen de wortels van ons
geloof. Dat is dus meer dan een historische bepaling.
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Deze aspecten hebben hun plaats binnen de erediensten, voorbede, Israëlzondag, PKNuitgaven in de hal onder de toren.
Huidige aandacht vasthouden, zo mogelijk vermeerderen via verspreiding van
nieuwsbrieven en andere PKN-uitgaven.
Wellicht advies inwinnen bij PKN en Centrum Kerk en Israël.

2.8

Binnen de gemeente.

De Kerkenraad en de dominee proberen aanwezig te zijn bij de zgn. ‘kruispunten’ in het
leven van gemeenteleden. Hierbij valt te denken aan geboorte, de heilige doop, openbare
geloofsbelijdenis, huwelijk, jubilea en levenseinde. Het pastoraat vindt plaats d.m.v.
huisbezoeken, maar ook d.m.v. bezoekwerk in het ziekenhuis, het verpleeg- en
bejaardenhuis (zorgcentra in de regio). Het is bezoekwerk aan gemeenteleden van alle
leeftijden, maar vooral aan oudere gemeenteleden. Bezoek aan rouwdragenden, zieken,
gemeenteleden in andere bijzondere situaties vormen het leeuwendeel van het bezoekwerk.
De huidige aandacht aan pastoraat en overige zaken is passend voor de Gemeente en
kerkenraad. Doel is dan ook dit te blijven vasthouden. Voor de langere termijn is onzeker
of het percentage van aanstelling van een predikant kan worden gehandhaafd. Dit heeft
dan gevolgen voor het pastoraat. Blijvende inzet ‘op de kruispunten van het leven’ is heel
belangrijk. Aanvulling van het aantal pastorale ouderlingen en bezoekwerk door nietambtsdragers zal steeds belangrijker worden om de gemeenteleden bij de gemeente te
houden.

2.9

Informatie - De Kerk Roept en de Website

Iedere 14 dagen verzorgt de predikant de kopij voor de kerkbode. Hierbij worden de diverse
roosters geraadpleegd, actualiteit naar pastoraat nagestreefd en wat verder relevant is voor
de lezer/gemeentelid.
4 à 5 keer per jaar verzorgt de predikant een meditatie voor de website, toegepast op het
moment in het kerkelijk jaar.
Continuïteit
We onderzoeken de mogelijkheden van Social Media.
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3.

Gemeenteopbouw

Gemeenteopbouw richt zich op het functioneren van de plaatselijke geloofsgemeenschap in
haar omgeving. Het richt zich niet op een specifiek werkveld zoals catechese, pastoraat of
diaconaat, maar betreft het functioneren van de geloofsgemeenschap als geheel. De
kerkenraad is hiervoor verantwoordelijk.

3.1

Kerkenraad

De kerkenraad wordt volgens kerkorde gekozen door de Gemeente uit belijdende lidmaten.
De praktijk hiervan is dat bij invulling van vacatures door de kerkenraad een oproep wordt
gedaan aan de Gemeente en aansluitend in gesprek gaat met Gemeenteleden tot
aanvaarding van het ambt.
Op dit moment is een ouderling-kerkrentmeester praeses van de kerkenraad en is een
gemeentelid toegevoegd aan de kerkenraad welke verantwoordelijk is voor het scribaat.
Volgens kerkorde dient ieder jaar de praeses en de assessor opnieuw te worden verkozen.
Voldoende actief betrokken belijdende lidmaten voor invulling van alle functies en taken
binnen de kerkenraad. Het delegeren van taken naar gemeenteleden kan een opstap zijn
naar de kerkenraad.
Bijzondere aandacht hebben voor belijdeniscathechese
Op dit moment is kerkenraad als volgt ingevuld:
2 ouderlingen vervullen samen 1 vacature als ouderling
2 diakenen
2 ouderling-kerkrentmeesters
Toegevoegd aan kerkenraad zonder invulling van ambt 1 lid scriba
Normale bezetting van kerkenraad bestaande uit:
3 ouderlingen
3 ouderling-kerkrentmeesters
3 diakenen
Mensen actief benaderen voor invulling van het ambt binnen kerkenraad.
Mensen uitnodigen tot het volgen van belijdeniscathechese.

3.2

Schooldiensten

Drie maal per jaar wordt in samenwerking met basisschool Klingelenburg een schooldienst
georganiseerd. Deze schooldiensten worden voorbereid door de school in samenwerking
met de predikant. Schooldiensten dienen voor evangelisatie van Gods woord aan de
schoolkinderen van Tuil. Daarnaast zorgt het voor een binding met zoveel mogelijk mensen
in Tuil.
Schooldiensten tenminste handhaven, daarnaast proberen middels nieuwe initiatieven
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een grotere opkomst te bewerkstelligen.
Jaarlijks evaluatie schooldienst met directeur en leerkracht(-en) Klingelenburg

3.3

Tentsamenkomst

1 maal per jaar wordt een tentsamenkomst georganiseerd in de feesttent van
Oranjevereniging Tuil. Deze samenkomst wordt georganiseerd door de kerkenraad en dient
voor evangelisatie van Gods Woord aan alle mensen van Tuil en omgeving.
Tentsamenkomst handhaven, mogelijk meer mensen bij de organisatie betrekken

3.4

Stille week

Ter voorbereiding op Pasen wordt “Stille Week” gevierd. De organisatie hiervan wordt door
gemeenteleden opgepakt onder verantwoording van kerkenraad. Op “Witte donderdag”
wordt hierbij het Avondmaal gevierd en op “Stille Zaterdag” een avondwake.
Stille Week is bijzonder in vieren en belijden van het Christelijk Geloof. Het is daarmee erg
waardevol voor de Gemeente. Deze opzet willen we aanhouden.

3.5

Viering Heilig Avondmaal

Volgens kerkorde wordt 5 maal per jaar het Heilig Avondmaal gevierd. Aan de tafel van
Brood en Wijn mogen alleen “belijdende lidmaten” aanzitten. Indien iemand van buiten de
gemeente wil deelnemen aan de avondmaalstafel mag dat op voorwaarde dat hij/zij zich
vooraf meldt bij de kerkenraad. Na de viering wordt elkaar de hand gedrukt met de woorden
“De vrede van Christus”
De huidige opzet past bij de gemeente.
De kerkenraad gaat zich verdiepen in dit thema door kennis te nemen van vormen die in
andere PKN gemeenten worden toegepast.

3.6

Gastvoorgangers

Voor het begin van het nieuwe jaar wordt door predikant een lijst van vrije zondagen
gegeven voor het jaar daarop volgend. In overleg met de Hervormde Gemeente Opijnen
wordt gezocht naar PKN bevoegde voorgangers welke voorgaan in beide diensten. Op dit
moment bevestigt een lid van Tuil alle voorgangersbeurten voor zowel Tuil als Opijnen
Mogelijk preekbevestigingen per toerbeurt Opijnen – Tuil verdelen, in overleg met
Opijnen

3.7

Gezamenlijke diensten

Gezamenlijke diensten staan in teken van verbondenheid van de combinatie met Hervormde
Gemeente Opijnen en worden 4 maal per jaar georganiseerd. In Tuil op Hemelvaartsdag en 1
maal in de zomervakantie. In Opijnen 1 maal in de zomervakantie en op oudejaarsavond. In
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deze diensten zitten de kerkenraden gezamenlijk bij elkaar ten teken van onderlinge
verbondenheid.
Op dit moment volstaat deze opzet, wellicht in toekomst voorzichtig bekijken of meer
gezamenlijke diensten mogelijk zijn.

3.8

Vergaderingen

Kerkenraadsvergaderingen worden elke 2e dinsdag van de maand gehouden met
uitzondering van zomervakantie. Deze vergadering zit de praeses voor. Bij zijn afwezigheid
vervangt de assessor. In deze vergadering wordt alles gezamenlijk besloten op gebied van
pastoraat, diaconie, kerkvoogdij en missionair werk.
Gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen
Gezamenlijke Kerkenraadsvergaderingen worden elk jaar gehouden bij toerbeurt Opijnen Tuil. Deze vergadering zit om beurten de praeses van Tuil of Opijnen voor. In deze
vergadering wordt alles op het gezamenlijk vlak van de combinatie besloten.
Gezien de omvang van gemeente continueren.
De kerkenraad gaat nadenken over de assessor.

Inzet van menskracht rondom de eredienst
3.9

Kinderoppas

Kinderoppas bij de eredienst heeft een belangrijke plaats binnen de kerk van Tuil. Het stelt
jonge gezinnen in staat om naar de erediensten te komen. De kinderoppas wordt
gecoördineerd door 1 persoon (geen lid kerkenraad). In het oppasrooster zijn ca. 7 mensen
actief, die om beurten een zondag worden ingeroosterd.

3.10 Kindernevendienst
Kindernevendienst heeft een belangrijke plaats binnen de kerk van Tuil. De dienst is bedoeld
voor kinderen vanaf 4 jaar t/m groep 7 Tijdens de eredienst gaan de kinderen na het gebed
en voor de preek hun eigen dienst vieren met woorden en thema’s die de kinderen
aanspreken.
De kindernevendienst wordt gecoördineerd door 2 personen (geen leden van de
kerkenraad). In het rooster voor kindernevendienst zijn ca. 6 mensen actief, die om beurten
een zondag worden ingeroosterd.
Zowel de kinderoppas als de kindernevendienst zijn en blijven heel belangrijk voor de
kerk. Blijvend aandacht voor voldoende vrijwilligers voor oppas en kindernevendienst.

3.11 Tienerkerk
Tienerkerk is sinds 1 jaar ingesteld in navolging van kindernevendienst. Het vindt om de
week plaats. De dienst is bedoeld voor kinderen vanaf groep 8 t/m klas 2 van VO. Tijdens de
eredienst gaan de kinderen na het gebed en voor de preek hun eigen dienst vieren met
woorden en thema’s die de kinderen aanspreken. De Tienerkerk wordt gecoördineerd door
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1 persoon (geen lid kerkenraad). In het rooster voor tienerkerk zijn ca. 6 mensen actief, die
om beurten een zondag worden ingeroosterd
Tienerkerk heeft een plaats binnen Gemeente Tuil. De personele invulling is een
aandachtspunt.

3.12 Deurdienst
Deurdienst is een lang en goed gebruik binnen onze gemeente. Hiermee heet de kerk van
Tuil elke kerkganger van harte welkom voor bezoek aan eredienst op zondagmorgen. De
Deurdienst wordt gecoördineerd door 1 persoon (geen lid kerkenraad). In het rooster voor
deurdienst zijn ca. 8 mensen actief, die om beurten een zondag worden ingeroosterd.

3.13 Koffierooster
De 2e zondag van elke maand wordt na afloop van de dienst koffie gedronken in consistorie,
dit is een lang en goed gebruik binnen onze gemeente. Hiermee is er tijd voor onderling
samenzijn en het versterkt de band tussen gemeenteleden. Het koffierooster wordt
gecoördineerd door 1 persoon (geen lid kerkenraad). Voor het rooster zijn ca. 8 mensen
actief, die om beurten worden ingeroosterd
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4.

Diaconaat

De kerk biedt hulp waar niemand anders helpt. In de kerk noemen we dit diaconaal werk of
kortweg: 'diaconaat'. De mensen die dit werk in de plaatselijke gemeente uitvoeren, worden
diakenen genoemd.
De kerk is ook diaconaat. Omzien naar elkaar begint bij de broeders en zusters met wie we
samenleven in de gemeenschap. De kwaliteit van de christelijke gemeente staat hier op het
spel. Maar de grens ligt niet bij de eigen gemeenschap. ‘Voor zover je het aan hen – de
armen, de naakten, de zieken, de gevangenen, de vreemdelingen – hebt gedaan heb je het
aan Mij gedaan’, zegt Jezus. Het komt er op aan die roepstem te horen en het hart te laten
spreken. (Bron: Visienota 'De Hartslag van het leven')
Kerk in Actie is het werk voor zending en (wereld)diaconaat van en namens de gemeenten
van de Protestantse Kerk. Kerk in Actie verbindt gemeenten, kerken en andere partners met
elkaar en werkt namens en samen met hen aan getuigen van het Evangelie en het doen van
gerechtigheid, barmhartigheid en rentmeesterschap.

4.1

Samenstelling college van diakenen, takenpakket en verdeling

Er zijn twee diakenen die samen alle taken uitvoeren. Er is geen taakverdeling.
We streven naar een college van 3 diakenen voor de 3 functies penningmeester, secretaris
en voorzitter. Zodra het college uit 3 diakenen bestaat zal er een duidelijke taakverdeling
moeten plaatsvinden afgestemd op de mogelijkheden en capaciteiten van de diakenen.
Tevens zal dan de onderlinge plaatsvervanging vastgelegd moeten worden in geval van
afwezigheid bij bijvoorbeeld het Heilig Avondmaal.
Actie huidige collegeleden i.s.m. overige kerkenraadsleden

4.2

Financieel beheer van diaconale gelden

De Diaconie beheert de gelden die bestemd zijn voor diaconale doeleinden, zowel binnen de
gemeente als daarbuiten.

Het aspect jaarlijks tijdig behandelen respectievelijk verantwoording afleggen conform de
voorschriften van de PKN vast opnemen in de planning van de kerkenraad. Het opstellen
van de begroting en de jaarrekening is een belangrijk aandachtspunt. Verantwoording
afleggen niet alleen naar de eigen gemeente, maar ook naar de PKN, onderdeel RCBB.

4.3

Promotie van diaconale doelen en werelddiaconaat

Het diaconale bewustzijn van de gemeente wordt gestimuleerd middels publicatie van het
collecterooster en/of projecten, maar ook door terugkoppeling van behaalde resultaten.
Bijvoorbeeld op de gemeenteavond en in De Kerk Roept.
Werelddiaconaat / zending accentueren.
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4.4

Bijhouden register gemeenteleden

Het bijhouden van het register van de gemeenteleden en van de doop-, lidmaten en
trouwboeken zijn kerkordelijk een taak van het Consistorie, dat wil zeggen het college van
kerkrentmeesters en het college van ouderlingen/predikant samen.
Om diverse praktische redenen uit het verleden wordt dit aspect nu door de diakenen
uitgevoerd. Dat betekent wel dat in de vergadering van de kerkenraad dit administratieve
aspect vast moeten geagendeerd in de jaaragenda. Het Consistorie blijft
eindverantwoordelijk.

4.5

Bloemengroet

Binnen de gemeente is het de taak van de diakenen het verzorgen, maar ook het bezorgen
van de bloemengroet in geval van ziekte, bijzondere gebeurtenis alsook bemoediging, enz.
Tevens als welkomstgroet bij nieuw ingekomenen.
Voor het bezorgen van de bloemengroet bij de 75-plussers (ingaande 1 januari 2015) worden
vrijwilligers ingezet. Eveneens worden vrijwilligers ingezet bij het collecteren ten behoeve
van het verjaardagsfonds.

4.6

Coördinatie van het vervoer van mensen met een lichamelijke beperking.

De coördinatie van vervoer van mensen met een lichamelijke beperking in geval van
bijwonen erediensten c.q. andere aan de kerk gerelateerde gebeurtenissen.
Dit gebeurt nu al, maar niet door de kerkenraad gecoördineerd. De kerkenraad
onderzoekt of er aanvullend beleid nodig is.

4.7

Deskundigheidsbevordering

De diakenen werken structureel aan de benodigde deskundigheid om de taken te kunnen
uitvoeren.
Mede door de onderbezetting vindt dit onvoldoende plaats.
Voor een goede uitvoering van de taken van de diakenen is het van belang de daartoe
door de PKN aangeboden cursussen zoveel mogelijk te laten volgen. Het bijwonen van
regionale, diaconale bijeenkomsten kan in dat licht bezien een belangrijke bijdrage
leveren. Denk hierbij o.a. aan de ophanden zijn wijzigingen in de zorgsector per 1 januari
2015.
Dit punt is ook belangrijk voor de andere geledingen van de kerkenraad. De kerkenraad
gaat onderzoeken welk cursusaanbod van de PKN voor onze kerkenraadsleden van belang
kan zijn.
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5.

Kengetallen, financieel beleid en kerkbeheer

De kerkrentmeesters voeren beheer over de middelen en zijn ook werkgever. In het kader
van het beleidsplan zijn de kengetallen belangrijk.

5.1

Omvang van de gemeente

Ledenaantal per 2014:
Aantal lidmaten
Aantal doopleden
Aantal geboorteleden
Totaal aantal leden
Aantal pastorale eenheden

90
537
537
627
277

Onze gemeente is niet groot. Er wordt naar gestreefd dat jonge mensen ook lidmaat van de kerk
worden door het doen van belijdenis.
Gezien de leeftijdsopbouw van de gemeente is speciale aandacht voor jongeren een speerpunt.

5.2

Financiële zaken

Overzicht verloop giften actie kerkbalans:
2009
2010
2011
2012
2013
2014

€
€
€
€
€
€

27.473,00
26.679,00
23.933,00
21.969,00
19.664,00
17.500,00 (prognose)

De kerkenraad streeft er naar om de dalende trend van het ‘levend geld’ te keren. Hiertoe wordt
een plan opgesteld.

Vermogen:
De Tuilse kerk heeft voldoende financieel perspectief, rekening houdend met het aantal leden dat
aan de kerk verbonden is.
Echter actie kerkbalans laat afgelopen jaren een sterk neerwaartse trend zien. Hierdoor is het steeds
meer noodzakelijk om het tekort op de balans aan te vullen met rentopbrengsten vanuit het eigen
vermogen.
Het streven is om de komende jaren de opbrengsten vanuit actie kerkbalans te vergroten waardoor
de balans met minder rentegelden moet worden aangevuld. Dit is noodzakelijk voor een
aantoonbaar levende Gemeente van Christus en het feit dat komende jaren rekening moet worden
gehouden met minder renteopbrengsten.
Het college van rentmeesters maakt een nieuw plan over het vermogensbeheer.
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5.3

Staat en onderhoud van gebouwen, inventaris en orgel:

De staat van de gebouwen en inventaris is goed te noemen en is voor jaren geborgd met regulier en
relatief klein onderhoud. Begin 1990 is de kerk in haar geheel gerestaureerd en daarna goed
onderhouden. Jaarlijks wordt hiervan rapport opgemaakt door monumentenwacht. Wanneer hier
punten uitkomen kunnen deze worden opgevangen in het budget en worden uitgevoerd.
Ook de staat van ons orgel mag uitstekend worden genoemd. Zij is in 2008 volledig gerestaureerd en
wordt jaarlijks goed onderhouden door fabrikant Pels en Van Leeuwen waarmee een
onderhoudscontract is afgesloten.
Het college van rentmeesters stelt het meerjarenonderhoudsplan elk jaar bij en reserveert
voldoende middelen daarvoor.
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6.

Overzicht van belangrijke beleidsvoornemens

De kerkenraad gaat een jaarplan opstellen. Dat gaat elk jaar gebeuren, zodat de ontwikkelingen
meer planmatig gaan verlopen.
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