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Inleiding
Het laatste beleidsplan dateert van 28 juni 2017 en bestreek de periode 2017-2020. Dit betekent dat
het tijd is voor een nieuw beleidsplan. Een evaluatie van de bijna afgelopen beleidsperiode gaat
vooraf aan een nieuw beleidsplan. Ondertussen hebben het vertrek van de predikant uit de pastorie,
zijn verwachte emeritaat per mei 2022 en de maatschappelijke omstandigheden vanwege corona,
bijgedragen aan een herbezinning binnen de kerkenraad. Na bijna een jaar corona is er nog geen
zicht op een volledig herstel van de vroegere situatie. Daarom is het nodig onze energie te richten op
creatieve alternatieven. Met dit nieuwe beleidsplan wil de kerkenraad de gemeente betrekken bij
zijn overwegingen en komen tot de uiteindelijke vaststelling van dit beleidsplan als kader voor de
ontwikkelingen die we in de komende beleidsperiode beogen.
Een aantal ‘verander’-punten in dit beleidsplan zijn, als een routekaart, ter attentie onderstreept en
benoemd in een samenvatting.
Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt.
Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie,
haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige
apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
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2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord
te horen en te verkondigen.
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader,
Zoon en Heilige Geest.
Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het
plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges,
waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over het veilig
stellen van de financiële positie en daarmee de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via
een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

1. Profiel van de Hervormde Gemeente Opijnen
De gemeente van Christus is Zijn tempel, Zijn Lichaam, de Wijnstok en wij de ranken, het Licht der
wereld. Dat is nogal wat en het gaat daarbij om een persoonlijke relatie met de Here. Uit Christus
ontvangen wij het leven en worden wij gevoed door Zijn Woord en geleid door Zijn Geest. In het
besef dat we enkel door verkiezende genade door het bloed van Christus en de werking van de
Heilige Geest samen kunnen komen om gemeente te zijn, proberen we daaraan vorm te geven.
Zodoende zien we ons geroepen tot getuigenis, gemeenschap en dienstbaarheid aan de naaste.
Samen met de Hervormde gemeente Tuil vormt de Hervormde gemeente Opijnen tot op heden een
combinatie. Onze predikant is verbonden aan de gezamenlijke gemeenten en de kosten van de
predikantsplaats worden door beide gemeenten voor gelijke delen gedragen.
In dit beleidsplan bevestigen we het profiel van de gemeente zoals dit in eerdere
gemeentevergadering werd aangegeven:
➢ we zijn een kerk die midden in de gemeenschap van ons dorp staat en die zorgt voor
verbinding. Een open en naar buiten gerichte kerk. Iedereen die wil komen en meedoen is
welkom. We voelen ons gezamenlijk ook betrokken bij dorpsgenoten die niet actief zijn
binnen de kerk. Daarvoor is het nodig dat we ons open stellen, niet op onszelf gericht zijn en
ons vooral niet beter voelen dan anderen. Dit uit zich ook binnen het pastoraat. Als
gemeenteleden zien we om naar elkaar en dan niet alleen binnen eigen kring. Een bloemetje
geven aan of een kaart sturen naar iemand die het moeilijk heeft. Pastoraat betekent omzien
naar elkaar, houd ogen en oren open en communiceer dit met elkaar;
➢ de wekelijkse eredienst is een rustpunt in de week. De dienst moet warmte en vertrouwen
uitstralen en een alternatief bieden in ons vaak al te gehaaste leven. Met muziek en goed
gekozen woorden, maar toch vrij traditioneel. We stellen ons echter ook open voor
bijvoorbeeld themadiensten;
➢ we zijn ruimdenkend, klein en gemoedelijk, betrokken en warm;
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➢ vertrouwen is de basis van je veilig voelen. In het pastorale werk merk je dat goede
communicatie noodzakelijk is voor bereiken van onderling vertrouwen. Vertrouwen is niet
vanzelfsprekend, het vereist blijvend actieve aandacht. Blijf positief: blijf denken in
mogelijkheden, niet in problemen. Hou vertrouwen in de toekomst. Wees respectvol, zoek
naar consensus, waardeer een ieder binnen zijn/haar mogelijkheden;
➢ onze actieve leden zijn gemiddeld van middelbare leeftijd, maar we zoeken naar verjonging.
Op 1 januari 2021 bestond de Hervormde Gemeente Opijnen uit 72 belijdende leden, 233 doopleden
en 58 ‘andere’ leden.
Hervormd Centrum “Maranatha”
Naast de Hervormde kerk in Opijnen ligt het Hervormd Centrum. Dit centrum kan worden gebruikt
voor kerkelijke activiteiten, maar ook voor het vieren van verjaardagen, jubilea en andere
vreugdevolle activiteiten. Daarnaast kan het worden gebruikt bij een overlijden, het opbaren van een
overledene, condoleance en voor rouwdiensten. Voor informatie en boeking: echtpaar Den Boestert,
tel. 0418-651432. Telefoonnummer van het Hervormd Centrum: 0418-652162.

2. Kerkenraad
De kerkenraad van de Hervormde gemeente Opijnen bestaat sinds 2017 uit de predikant, een
ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken. Dit wijkt af van de kerkordelijke
bepalingen. De Hervormde gemeente Opijnen heeft echter voor onbepaalde tijd dispensatie van de
classis ontvangen op grond van een gewijzigde plaatselijke regeling. Daarin is opgenomen dat alle
ambtsdragers ‘naast hun primaire verantwoordelijkheid vanwege het ambt waarin zij zijn verkozen,
(zijn) gehouden zorg te dragen voor alle taken vanwege het ambt waarin de andere ambtsdragers
zijn verkozen’. Gelet op de omvang van de kerkenraad is er geen moderamen benoemd.
De kerkenraad vergadert ongeveer acht keer per jaar. De kerkenraad neemt beleidsbesluiten over
het reilen en zeilen van de gemeente. Ter versterking van de kerkenraad is er een commissie van
bijstand.
De taak van de kerkenraad is om richting te geven en om ruimte te scheppen. Daarom zoekt zij naar
een goede samenwerking met iedereen. Er worden taken gedelegeerd naar de commissie van
bijstand. Voorstellen voor wijziging van de werkzaamheden komen vooral vanuit de commissie van
bijstand richting de kerkenraad. Plannen die ontstaan binnen de kerkenraad worden zoveel mogelijk
voor realisering getoetst door de commissie van bijstand.

3. Werkplan voor de predikant en kerkenraad
In de komende beleidsperiode wil de kerkenraad eraan bijdragen dat onze gemeente nog meer van
betekenis wordt voor de mensen in ons dorp. We willen dat doen aan de hand van programma’s die
aangereikt worden door de landelijke kerk. We willen we ons daarmee meer profileren als een kerk
voor het hele dorp Opijnen. Een greep uit de mogelijke activiteiten:
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➢ het in kaart brengen van het dorp waarbij aandacht met name wordt gericht op kwetsbare
personen;
➢ concrete noden benoemen: financieel-economisch, spiritueel/moreel, sociaal, emotioneel,
kennis en vaardigheden, fysieke omstandigheden;
➢ in gesprek gaan met anderen die betrokken zijn bij het dorp, zoals verenigingen,
zorgverleners, de gemeentelijke overheid;
➢ in gesprek gaan met het dorp zelf: inventariseren hoe dorpelingen het dorp Opijnen ervaren,
welke knelpunten zijn er, wat maakt gelukkig, wat geeft hoop, wat kan de kerk betekenen?;
➢ aandacht voor de volgende generatie, voor gezinnen;
➢ aandacht voor de inrichting van de commissie van bijstand;
➢ aandacht voor mogelijke achterstand in het pastoraat, met daarin voldoende ruimte voor
crisispastoraat;
➢ ruimte nemen voor het begraven en de daarmee gepaard gaande pastorale zorg, ook van
randkerkelijken;
➢ een uitnodigend startweekend;
➢ laagdrempelige diensten die ook geschikt zijn voor de omgeving.
Overigens kan de kerkenraad niet alles alleen doen. Vrijwilligers zijn welkom. Overvragen willen we
echter voorkomen en alles wat we willen zal mogelijk niet kunnen.

4. Pastoraat
Het omzien naar elkaar is het cement van het werk van de gemeente. We zijn geroepen om
(herderlijke) zorg te hebben voor onze leden en anderen die deze zorg behoeven (zie kerkorde,
artikel X, lid 3). In de zorg aan mensen onderscheidt de kerk de diaconale en de pastorale zorg.
Daarin willen we ons niet beperken tot de kerkelijke gemeente maar ons richten op het dorp Opijnen
als geheel. De pastorale zorg richt zich op het geestelijk welzijn en welbevinden van de inwoners van
Opijnen. In principe is deze taak, zoals alle andere taken van de gemeente, toevertrouwd aan alle
gemeenteleden die immers het ambt van alle gelovigen dragen. De predikant en de ouderlingen
nemen daarin een bijzondere plaats in. Met het komende vertrek van onze predikant moet de vraag
worden gesteld hoe we dit vorm gaan geven. We willen trachten hierin met externe ondersteuning in
ontwikkeling en uitvoering vorm te geven. Van belang is dat er vanuit de kerkelijke gemeente een
houding tot pastorale zorg aan onze omgeving wordt ontwikkeld.
De pastorale zorg krijgt gestalte in:
➢ het persoonlijke contact( huisbezoek, telefoon, etc.);
➢ de vieringen (tijdens vieringen in dankgebeden en voorbeden en bij het gedenken van
overledenen en o.a. bij themavieringen);
➢ de ontmoeting (na kerkdiensten, op gespreksavonden, etc.);
➢ bloemengroeten en kaartjes en het uitdelen van adressen van zieken na de kerkdienst;
➢ het kerkblad “De Kerk Roept”.
De predikant, of een andere persoon daartoe aangewezen door de kerkenraad, bezoekt op eigen
initiatief leden en anderen in Opijnen. Er zal geprobeerd worden alle leden actief te bezoeken voor
zover zij dat op prijs stellen. Wanneer er bij bewoners van Opijnen behoefte is aan bezoek kan men
met onze kerkelijke gemeente contact opnemen. Bij de zogeheten ‘kruispunten’ in het leven van

2021 04 21 Beleidsplan Hervormde Gemeente Opijnen, 2021-2024

5
dorpelingen, probeert de kerkenraad de gemeente te vertegenwoordigen. Het streven is er op
gericht, dat niemand in Opijnen buiten de boot valt.
Contacten en netwerk
In crisisgevallen kan men in eerste instantie, in het kader van het zogeheten crisispastoraat, contact
opnemen met de predikant. Bij afwezigheid van de predikant mag men contact opnemen met de
kerkenraad. In samenspraak zal gekeken worden hoe verder te handelen. In sommige gevallen is het
noodzakelijk om professionele hulp in te schakelen of tenminste ruggenspraak te hebben met de
reguliere hulpverlening. Het is de bedoeling om in de komende jaren contacten te leggen met
verschillende organisaties en een goed netwerk op te bouwen. We denken hierbij o.a. aan:
➢ overleg van de predikant met de huisartsen, thuiszorg etc., gemeente (zgn. geestelijke
overlegstructuur met burgemeester en collega predikanten en pastorale medewerkers in de
Werkgemeenschap Kring West-Betuwe en in de burgerlijke gemeente West Betuwe);
➢ een goed inzicht in de sociale kaart van onze burgerlijke gemeente (o.a. zorgloket, GGZ);
➢ goede contacten met buurgemeenten om samen te werken en informatie uit te wisselen;
➢ een inventarisatie van specifieke gespreksgroepen in de regio, bijvoorbeeld rond
rouwverwerking.
➢ nauw contact houden met basisschool ‘De Rietschoof’ in Opijnen.
Ontmoeting
Naast het bezoek van gemeenteleden willen wij meer aandacht besteden aan de onderlinge
ontmoeting van gemeenteleden en dorpelingen in het algemeen. Hierbij valt te denken aan:
➢ Contact-middag, bingo;
➢ Bijbelgsprekskring, Kerk op schoot, Youth Alpha, Rock Solid,
➢ Plantjesmarkt, rommelmarkt (zo mogelijk)
➢ Kring voor jonge gezinnen (zo mogelijk), Vrouwenvereniging, Zangvereniging Crescendo
Uitgangspunten zijn dat het kerkelijk centrum een plek voor het dorp Opijnen is, iedere dorpeling is
welkom, in de ontmoeting is ruimte voor ieders verhaal, mensen worden gerespecteerd in wie ze
zijn.

5. Diaconaat
Visie van de diaconie
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen
helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid
3). De Diaconie van de gemeente is een zelfstandig onderdeel om leden van de gemeente en
daarbuiten bij te staan in financiële en sociale noden. De kerkenraad wil bezien hoe geborgd kan
worden dat de middelen beschikbaar blijven met het oog op actueel en toekomstig diaconaal
hulpbetoon in het dorp Opijnen.
De diaconale taak bestaat ook uit het enthousiasmeren van de plaatselijke bevolking voor
hulpbetoon aan derden, dichtbij en veraf, van de gemeente. Daarbij heeft de diaconale taak ook een
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vormende en samenbindende functie. We willen ons specifiek richten op de ontwikkeling van dorpen
en gemeenschappen die getroffen worden door stilstand, vergrijzing en sociale achteruitgang.
Specifiek kan hierbij gedacht worden aan de medemens in nood bij (natuur-)rampen, hongersnoden,
oorlogen en epidemieën. Uiteraard zijn er ook mensen in onze directe omgeving, de meer directe
kring van het dorp Opijnen, die door ziekte of tegenslagen niet op behoorlijke wijze in hun
levensonderhoud kunnen voorzien. Ook hen willen wij ondersteunen.
Het benodigde geld verkrijgen we binnen de gemeente door: collecten, vrijwillige bijdragen en uit
renten. Om de collecte doelen onder de aandacht te brengen gebruiken we folders. Ook brengen we
via geplaatste artikelen in ‘De Kerk Roept’ de collecten onder de aandacht van de gemeente. Deze
artikelen worden door de dienstdoende ouderling tijdens de eredienst voor de inzameling
voorgelezen. Tijdens de avondmaaldiensten wordt er gecollecteerd voor een structureel gekozen
doel. Middels een brief worden de gemeenteleden verzocht een vrijwillige financiële bijdrage te
leveren aan de zending en het wereld-diaconaat.
Behalve deze specifieke taak vervult de diaconie diverse andere activiteiten die direct verband
houden met het functioneren van de gemeente, zoals het verzorgen van de geluidsopnamen van
erediensten en het publiceren van de liturgie op de website, het verzorgen en bestemmen van de
wekelijkse bloemengroet. Ook kent de diaconale functie een aantal liturgische taken:
➢ het dienstdoen tijdens de eredienst in het bijzonder aan de tafel van de Heer;
➢ het behartigen van de diaconale taken van de gemeente.

6. Financiën en beheer
Positie en functie van het College van Kerkrentmeesters
Op grond van het gestelde in ordinantie 11, artikel 1 berust de zorg voor de vermogensrechtelijke
aangelegenheden van de gemeente bij de Kerkenraad. De Kerkenraad vertrouwt de verzorging van
de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente toe aan het College van
Kerkrentmeesters, voor zover dit geen diaconale aangelegenheden zijn. Hiertoe stemmen het College
van Kerkrentmeesters hun beleid af op het beleid van de Kerkenraad en doen zij verslag van hun
werkzaamheden aan de Kerkenraad. Uit vorenstaand blijkt dat de kerkelijke gemeente
rechtspersoonlijkheid heeft en dat de vermogensrechtelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid bij het
college van kerkrentmeesters ligt. Het college werkt uiteraard binnen de door de Kerkenraad
aangegeven kaders. De mogelijkheden en wensen van een kerkelijke gemeenschap worden onder
andere door de beschikbare middelen begrensd.

Doelstelling
Met het oog op de voortzetting van onze gemeente wil de kerkenraad stappen nemen in het belang
van de gemeente en het dorp Opijnen. Het college van kerkrentmeesters neemt daarin het
voortouw.
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Beleidslijnen
Gelukkig is er geen sprake van een financieel penibele situatie. De gemeente is financieel gezond.
Wel zijn er zorgpunten die nopen tot heroverweging van de structuur van de gemeente:
➢ de kosten voor traktement en secundaire arbeidsvoorwaarden drukken zwaar op de
begroting;
➢ het afnemend ledenaantal waardoor minder bijdragen worden ontvangen;
➢ de economische crisis was mede debet aan een lager gemiddeld bedrag van de kerkelijke
bijdrage, nu het beter gaat, blijven de leden veelal op het oude bedrag van de bijdrage zitten;
➢ de rente op uitgezet kapitaal is laag en levert beduidend minder op dan in het verleden.
Teneinde deze situatie het hoofd te bieden moeten we de gemeente bewust maken van het
mogelijke tekort.
➢ Bij het ontstaan van een predikantsvacature willen we vooralsnog een pas op de plaats
maken. Alleen bij een deugdelijk plan zullen we, na beraad in de gemeente omstreeks het
beoogde afscheid van ds. Van IJsseldijk, overwegen een predikant te beroepen of andere(n)
aan te stellen, al dan niet in combinatie met de Hervormde gemeente te Tuil. De vacature zal
eventueel opgevuld moeten worden met een formatie van 0,33 of 0,5 fte.
➢ Het kerkgebouw is in goede staat. Toch vraagt het voor onze kleine kerkenraad veel
aandacht en energie die we ook anders in kunnen zetten. Omdat het kerkgebouw een
rijksmonument is, is een andere bestemming vrijwel uitgesloten. Dat betekent tegelijkertijd
dat de gemeente min of meer verzekerd kan blijven van de gebruiksmogelijkheid, mits goed
onderhouden. De kerkenraad stelt zich tot prioriteit het kerkgebouw voor onze gemeente te
behouden. We zijn alert op risico’s die zijn verbonden aan het bezit van dit gebouw. Zo nodig
gaat de kerkenraad, samen met kerkrentmeesters en diakenen, zich beraden op het
onderbrengen van gebouwen en gronden in een protestantse stichting.
➢ Het Hervormd centrum is eveneens een gebouw van de kerkelijke gemeente en moet
beschikbaar blijven voor de kerkelijke gemeente. Hiervoor geldt ten aanzien van de risico’s
hetzelfde als voor het kerkgebouw.
➢ De kerkenraad gaat zich voorts beraden op de situatie rondom de pastorie. Door nieuwe
regelingen van de Protestantse Kerk, waaraan wij zijn gehouden, is het zeker voor een jonge
predikant minder aantrekkelijk een dure pastorie te betrekken.
➢ De bestemming van het vermogen van de kerk moet deugdelijk zijn geregeld en ten goede
komen aan de doelstelling van het kerkelijk, geestelijk en sociaal leven in Opijnen.
Het College van Kerkrentmeesters ontwikkelt concrete plannen en legt deze voor aan de kerkenraad
en, in voorkomende gevallen, aan de gemeente en aan goedkeurende instanties. Verdere
speerpunten van het beleid voor de komende vijf jaar zullen blijven:
➢ het stimuleren van de verhuur van de gebouwen waarbij grenzen aangegeven moeten
worden aan de aard en de duur van de verhuur;
➢ het optimaliseren van het rendement van het onroerend goed. Hierbij valt te denken aan het
op gezette tijden verhogen van de huur voor landerijen;
➢ het optimaliseren van het rendement van het vermogen, zonder financiële risico’s te lopen;
➢ het verlagen van de gasrekening door een andere wijze van verwarming van het
kerkgebouw;
➢ het verlagen van de stroomrekening door het aanwenden van Led verlichting;
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Voor de uitgaven, die niet liggen op het vlak van personele kosten, is een meerjarenonderhoudsplan
samengesteld. Aan de hand hiervan kan een meerjarenbegroting worden opgesteld, van waaruit de
jaarlijkse begroting voor dit deel van de uitgaven kan worden gegenereerd.

7. Jongeren
Commissie van bijstand
In de commissie van bijstand wil de kerkenraad graag afgevaardigden van de gemeente zien die
direct of indirect betrokken zijn bij de activiteiten voor de jeugd in Opijnen en omgeving. Van daaruit
worden deze georganiseerd vanuit de Hervormde Gemeente Opijnen.
Doel van het jeugdwerk
De Commissie van bijstand gaat activiteiten voor alle jongeren (kerkelijk of niet kerkelijk) in Opijnen
organiseren. Deze activiteiten bestaan uit gezellige avonden waarbij maatschappelijke thema’s
worden besproken, maar ook uitstapjes naar musea en/ of inzamelingsacties voor goede doelen.
Door het organiseren van deze activiteiten streven wij de volgende doelen na:
➢ stimuleren en ondersteunen van positieve initiatieven vanuit de jongeren zelf (hen zelf
betrekken bij de activiteiten die we organiseren);
➢ samenwerken met andere organisaties waar jongeren komen (sportclubs, jeugdsoos etc.);
maatschappelijke bewustwording bij jongeren;
➢ uitdragen van christelijke normen en waarden onder jongeren;
➢ jongeren op een laagdrempelige manier laten kennismaken met Kerk en religie.
We willen investeren in de jeugd van de gemeente. Dat betekent dat we een externe adviseur met
specifieke vaardigheden willen aantrekken, activiteiten voor de jongeren ontwikkelen en in het
algemeen willen werken aan de geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en pubers van
Opijnen.
Doelgroep jeugdwerk
➢ Kindernevendienst: jeugd 4-12 jaar
➢ Clubs: jeugd 12-16 jaar
Voor de 16+ groep wordt samenwerking gezocht met het gemeentelijk en maatschappelijk jeugd- en
jongerenwerk.

Visie 2017-2020
Het is gebleken dat de jongeren niet of weinig naar de kerk komen voor de vieringen op
zondagmorgen. Deze vorm sluit misschien niet goed aan bij hun belevingswereld. We willen door het
organiseren van activiteiten rondom bepaalde thema’s streven naar maatschappelijke
bewustwording onder jongeren en hen op een laagdrempelige manier laten kennismaken met
maatschappelijke thema’s en religie.
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We willen dit doen door:
• clubavonden te organiseren rondom maatschappelijke thema’s,
• minimaal 1 keer per jaar een inzamelingsactie te houden voor een goed doel,
• excursies te doen naar musea en instellingen die passen binnen het thema.
Ook willen we gebruik maken van de kennis en ervaring van onze predikant of een externe
begeleider door hem/haar te vragen om in ieder geval
• één keer per jaar een avond te organiseren rondom het thema religie/meditatie.
En het streven is om samen met de predikant of jeugdwerker, de clubleiding en de jeugd
• één keer per kwartaal een eigentijdse viering/ jeugddienst te houden.

8. Kerkenraad en liturgie
De kerkenraad heeft mede tot taak het vieren van de diensten in onze gemeente mede voor te
bereiden en te evalueren.
• Zij schept randvoorwaarden waarbinnen de vieringen optimaal gevierd kunnen worden.
Dit bereikt zij onder andere door
• een goede coördinatie van de groepen en de personen die betrokken zijn bij de diensten.
• En door te zoeken naar liturgische vormen die spreken.
• Dit laatste ook door het gesprek over de dienst en de vormen bespreekbaar te maken
binnen de gemeente, zodat de gekozen vormen ook beleefd worden.
De gemeente is vooralsnog gewend aan een klassieke sobere liturgie. Er wordt gezongen uit het
Liedboek van 1973, het Nieuwe Liedboek en de Evangelische Liedbundel. Er wordt gelezen uit de
Herziene Statenvertaling. De preek neemt zo’n 15 à 20 minuten in beslag en heeft een confessionele
kleur. Er is ook ruimte voor evangelisatie. Met het oog daarop kan meer liturgische vrijheid worden
geboden. Enkele malen per jaar is er een zangdienst met een korte meditatie.
Tot op heden is er iedere laatste zondag van de maand, en bij bijzondere diensten, is er na de dienst
gelegenheid om koffie, thee en limonade met elkaar te drinken om de onderlinge samenhang van de
gemeente te bevorderen. Het is zinvol meer gemeenteleden te betrekken bij de verzorging van het
koffiedrinken.
In de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt stil gestaan bij het noemen en gedenken van hen die
ons in het afgelopen jaar zijn voorgegaan.

9. Publiciteit
De redactie van “De Kerk Roept” wil de lezers van deze uitgave, zowel de kerkleden als de
belangstellende buitenkerkelijken, zo goed mogelijk informeren over alles wat er te doen is in de
Hervormde Gemeente van Opijnen e.o.. En daarnaast willen wij de lezers graag iets extra’s
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meegeven, omdat “De Kerk Roept” een kerkelijk uitgave is en wij ons willen onderscheiden met een
meditatie, gedichten of iets dergelijks, waaruit ons Hervormde geloof blijkt. Iedere 14 dagen verzorgt
en coördineert de predikant of, in geval van een predikantsvacature, een daartoe aangewezen
persoon, de kopij voor het kerkblad.
De Hervormde Gemeente Opijnen heeft een website, waarop zoveel mogelijk het actuele nieuws van
de gemeente wordt gepubliceerd. http://www.nhgtuil.nl/opijnen2/. De predikant verzorgt zo’n 4 à 5
keer per jaar een meditatie voor de website. Kerkenraad en predikant zijn bereikbaar via
info@kerkinopijnenentuil.nl. We onderschrijven het belang van een goede website en overwegen
een eigen meer dynamische site te laten ontwikkelen.

Samenvatting
De visie van de kerkenraad is om de huidige betrokkenheid bij het geloof binnen alle leeftijdscategorieën van onze dorpsbewoners op dit niveau in stand te houden en uit te breiden. Dit denkt de
kerkenraad met de volgende stappen te realiseren:
• Voor het vergroten van de betrokkenheid zal gebruik worden gemaakt van programma’s van
de Protestantse Kerk;
• Om een invulling te geven aan het vergroten van de betrokkenheid van de dorpsbewoners
zal er blijvend worden gezocht naar vrijwilligers;
• Bij het ontstaan van een predikantsvacature willen we vooralsnog een pas op de plaats
maken en pas op dat moment nadere keuzes maken;
• Zo nodig gaan de kerkenraad en de kerkrentmeesters zich beraden op het veiligstellen van
kerkgebouw en kerkelijk centrum in een protestantse stichting;
• De kerkenraad gaat zich beraden omtrent de situatie rondom de pastorie;
• Er zal gezocht worden naar een externe begeleider met specifieke vaardigheden om het
jeugdwerk te stimuleren en te ontplooien;
• Er wordt meer liturgische vrijheid geboden;
• We onderschrijven het belang van een goede website en overwegen een eigen meer
dynamische site te laten ontwikkelen.
Gehoord de gemeente, vastgesteld door de kerkenraad op 21 april 2021,

Marco van Beek, voorzitter

Nelda van Tuijl, scriba
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