Jaarverslag kerkenraad Hervormde Gemeente Tuil 2014
Algemeen kan worden gesteld dat 2014 een bewogen jaar was, waarin er veel is gebeurd en we met
elkaar vele dingen hebben gedaan. Hierin hebben we ons vertrouwen op God gesteld en we hebben
mogen ervaren dat Hij ons nabij is geweest.
Het jaar begon op 6 januari 2014 met een ingelaste Gemeenteavond n.a.v. de komende vacatures
binnen kerkenraad, de vacature leiding kindernevendienst/ tienerkerk en de coördinatie van de
Stille week omdat Bert Vos, na vele jaren van trouwe dienst, had besloten dit stuk gemeentewerk
neer te leggen. In deze bijeenkomst hebben Marion van Rijswijk en Marjanne Vermeulen
aangegeven samen de coördinatie van de kindernevendienst en de tienerkerk op zich te willen
nemen. De organisatie van de Stille week wordt door Aaltje van Deursen en Marjanne Vermeulen
voortgezet. Door deze mensen krijgt een belangrijke taak weer invulling en kan het evangelie weer
worden verteld aan de kinderen en jongeren in onze gemeente. Ook de Stille week krijgt haar
vervolg, dank aan God
2 februari 2014 namen we afscheid van een viertal leden van de kerkenraad t.w. Ada de Kock,
Marjan van Velzen, Anne Schipper en Anne-marie Schipper-Tamson. Gelukkig werd in deze dienst
ook Will Obbink bevestigd als diaken. Zij vervult de plaats van diaken Ada de Kock
18 maart 2014 werd de jaarlijkse Gemeente-avond gehouden. Op deze avond werd een presentatie
door Siebe de Koning gegeven over het Nieuwe Liedboek. Deze presentatie was het vervolg op de
eerdere presentatie van dhr. Hoek. De kerkenraad van Tuil had unaniem het voornemen “Het nieuwe
Liedboek 2013” in te voeren en vroeg de gemeente om haar toestemming. Na telling van de
stemmen werd dit voornemen met meerderheid aangenomen. De kerkenraad hield de wijze van
invoering later in het jaar nog in beraad.
23 maart 2014 mochten we met elkaar een feestelijke dienst beleven bij de doop van de kinderen
van de Fam. Evers uit Zaltbommel en de fam. Doeze- Jager uit Opijnen.
De Stille week was, zoals elk jaar, weer een bijzondere tijd met bijzondere bijeenkomsten in de kerk
van Tuil. Velen ervaren dit als intens en bijzonder om op deze manier toe te leven naar Goede
Vrijdag en de Paasmorgen.
Bart en Geert de Heus fietsen mee met Alpe d’Huzes. We vonden dit bijzonder en besloten hiervoor
op 27 april te collecteren, als extra motivatie.
De Tentsamenkomst op 25 mei m.m.v. het koor “Zjeir Chadazj” was weer goed geslaagd. Er waren
120 aanwezigen en de reacties waren zeer positief.
Zaterdag 7 juni vond de opening van het nieuw schoolgebouw, van onze christelijke basisschool
Klingelenburg plaats. Deze viering werd gecombineerd met het afscheid van directeur Jacques
Folkerts. Peter Molenaar neemt zijn plaats in. Peter is tevens directeur van cbs Goudenstein in het
naburige dorp Haaften.
In de vergadering van 7 juli werd Marjanne Vermeulen toegevoegd als scriba aan de kerkenraad. Het
moderamen was weer voltallig en werd direct geïnstalleerd . Datum van ingang: 7 juli 2014 werd
geregistreerd.
In juli en augustus werden kerk en consistorie aan zuid- en oostzijde opnieuw geschilderd.

Onder aanvoering van Siebe de Koning werd een eerste aanzet voor het nieuwe beleidsplan gemaakt
en onder de kerkenraadsleden verspreid. Dit stuk werd verder uitgewerkt in sub- groepjes te weten:
Predikant, Ouderlingen, Diakenen en Kerkvoogdij
7 september 2014 was er wederom een feestelijke dienst ; de doop van David, zoon van fam.
Moerland uit Haaften.
27 september werd de jaarlijkse “Startdag Winterwerk” gehouden. Samen met onze zustergemeente
Opijnen gingen we “boeren golven” in Hedel. Het was prachtig weer en een heel geslaagde dag met
Oudhollandse spelen en veel gezelligheid. De zondag aansluitend was een feestelijke dienst waarin
“Het nieuw Liedboek 2013”werd ingevoerd.
In oktober en november is veel aandacht besteed aan het opstellen van het nieuw beleidsplan en de
benadering van gemeenteleden met het verzoek zich kandidaat te willen stellen voor de vervulling
van een ambt in de kerkenraad.
In december konden we met elkaar het nieuwe beleidsplan vaststellen voor 2015 – 2021. Het was
flink doorwerken geweest maar het gaf grote voldoening dat afgerond was. We hebben nu een solide
basis, die uitgewerkt kan worden naar een gedegen beleidsplan in en naar de toekomst. Aan de
kerstnachtdienst werd medewerking verleend door het jongerenkoor” Rejoyce” uit Haaften. Met
elkaar mogen we terugkijken op een bijzondere dienst, ter nagedachtenis aan een bijzondere
boodschap
Tot slot: We mochten als gemeente van Tuil nog meer bijzonder momenten beleven in 2014, zo was
er de viering van 60 jarig huwelijk van Arend en Dinie Zwaan. Ook mochten we vieren dat op 15 juni
dhr. Van Santen 88 jaar werd. We zijn blij hen allen nog steeds in ons midden te mogen begroeten,
elke zondag weer!
Zoals reeds in de inleiding genoemd, is er veel gedaan. Met een relatief kleine kerkenraad zijn goede
stappen gezet op de weg naar een solide en structurele basis voor Gods’ gemeente in Tuil.
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