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1 Inleiding 
Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Tuil. Het is de weerslag van de 
overwegingen die door de kerkenraad zijn gemaakt tijdens twee avonden in 2021 en twee avonden 
in 2022, de laatsten na een gemeenteavond op 19 mei 2022. In oktober t/m december 2022 is het 
concept besproken in “de klankbordgroep”. Dit is een voor deze gelegenheid bijeengebrachte 
dwarsdoorsnede van de gemeente van 5 gemeenteleden. Deze klankbordgroep heeft samen met de 
kerkenraad, onder leiding van de kerkelijk werker, het concept besproken. 
 
Naast dit beleidsplan is er ook een plaatselijke regeling. Deze is op basis van dit beleidsplan 
aangepast en besproken in de klankbordgroep en voorgelegd aan de gemeente op de 
gemeenteavond van 9 februari jl.  
 
De kerk in Tuil bestaat al eeuwen. Daarmee is de kerk van waarde geweest en dat willen wij graag 
doorgeven aan volgende generaties. Die waarde betreft de doorgaande verkondiging van het 
EVANGELIE op een wijze die door de betrokken inwoners van Tuil wordt ervaren als GASTVRIJ 
passend bij de tijd waarin wij leven, TROUW aan het Woord van God, de Belofte door Christus Jezus, 
de Geest die ons leidt. 
 
Sinds 11 mei 2022 is er niet langer een predikant verbonden aan onze gemeente. In deze vacaturetijd 
willen wij nadenken over het beleid waar wij als kerkenraad voor willen staan en de gemeente in 
voor willen gaan. Mede gelet op de gecombineerde predikantsplaats met de Hervormde Gemeente 
te Opijnen is het raadzaam te beoordelen of de aard van beide gemeenten zodanig overeenkomt dat 
de kans op een aansprekende vervulling van de vacature voor iedereen in voldoende mate aanwezig 
is. Dit beleidsplan is daarbij een nuttig instrument. 
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2 De gemeente 
2.1 Opbouw van de gemeente 
Per 1 juni 2022 kent onze gemeente 88 belijdende leden en 277 doopleden. Er zijn 214 pastorale 
eenheden. 

2.2 Organisatie 
De nieuwe plaatselijke regeling hanteert het minimale aantal ambtsdragers. Dit betekent dat de 
kerkenraad, naast de predikant (vacature), bestaat uit twee ouderlingen, één ouderlingen-
kerkrentmeester (met steun van één van de ouderlingen) en twee diakenen. Er is sprake van een 
langdurende vacature ouderling-kerkrentmeester die wij graag opgevuld zouden zien. De colleges 
van kerkrentmeesters en van diakenen worden beiden aangevuld met een kerkrentmeester en een 
diaconaal rentmeester buiten het ambt.   

2.3 Predikant 
Onze gemeente had tot voor kort beschikking over 0,5 fte predikantsplaats. Wij streven ernaar dit zo 
te houden. Wij vinden het van belang dat een predikant als ‘gezicht van de gemeente’ voorgaat in 
een belangrijk aantal diensten van de gemeente. Dit vergemakkelijkt voor de predikant ook de 
ingang bij gemeenteleden en belangstellenden. Een eigentijdse, uitnodigende, in de Bijbel 
gefundeerde verkondiging van het EVANGELIE noopt tot enthousiasme voor het vorm en inhoud 
geven aan de GASTVRIJHEID die wij uit willen stralen als gemeente zodat de TROUW kan worden 
vervuld.   

2.4 Ouderlingen 
In het pastoraat gaat het om het ‘omzien naar elkaar’. De hele gemeente is als lichaam van Christus 
geroepen om hierin deel te nemen, maar de ouderlingen dragen hierin, samen met de predikant en 
pastoraal werker, een bijzondere verantwoordelijkheid. Zij staan de gemeente bij in geloofs- en 
levensvragen, in bijzondere en moeilijke omstandigheden. 

2.5 Diakenen 
De diakenen houden zich bezig met het verwerven en bestemmen van diaconale gelden; het 
uitvoeren van diaconale taken voor hen die geen helper hebben, zowel binnen als buiten de 
gemeente (denk bijvoorbeeld aan de voedselbank); het onderhouden van contacten met andere 
diaconieën (Diaconaal Platform Lingewaal); de voorbereiding van het Heilig Avondmaal. Er is een 
wekelijkse bloemengroet die na de dienst door een diaken naar iemand wordt gebracht die ziek is, 
aan huis gebonden is of anderszins een zware tijd doormaakt. Dit kunnen mensen binnen en buiten 
de gemeente rondom de Tuilse dorpskerk zijn. Het aanspreken van (lokale) politiek op sociale  
(on-)rechtvaardigheden -indien nodig- zien zij ook als een taak. De diaconie is afhankelijk van giften 
en de inkomsten van de zondagse collecte. 
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2.6 Ouderling-kerkrentmeesters 
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) bestaat behalve uit drie kerkrentmeesters, waarvan er twee 
tevens ouderling zijn. Zij hebben tot taak het ‘in overleg met en in verantwoording aan de 
kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven 
en werken van de gemeente en het nakomen van financiële verplichtingen’. 
De belangrijkste taken van het CvK omvatten: 

 Opstelling begroting en jaarrekening van de gemeente 
 Het zorg dragen voor de geldwerving 
 Het zorg dragen voor en beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de 
 Andere activiteiten van de gemeente 
 Het beheren van de goederen van de gemeente 
 Het bijhouden van de registers van de gemeente 
 Het beheren van de archieven van de gemeente 
 Het beheren van verzekeringspolissen 

2.7 Geestelijke identiteit 
De Hervormde gemeente te Tuil is een dorpskerk met een regionaal karakter. De kern van ons 
gemeente-zijn is Gods liefde voor de wereld "Alzo lief had Hij de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gezonden heeft. Die tot vergeving van onze zonden is gekruisigd, begraven en opgestaan" Gods 
liefdevolle genade gaat dus aan alles vooraf. Hij gaf ons zijn Zoon Jezus en in verbondenheid met 
Hem willen wij leven, getuigen, gemeentelid en dorpsgenoot zijn. De Bijbel als het betrouwbare 
Woord van God is voor ons daarin de kern. EVANGELIE 
 
Leven vanuit Gods liefde betekent concreet voor de Hervormde Gemeente Tuil dat, letterlijk en 
figuurlijk, de deuren van de kerk voor iedereen openstaan en er geen voorwaarden vooraf worden 
gesteld. Iedereen, die zich in onze gemeente thuis voelt is welkom om deel van de gemeente uit te 
maken. In het evangelie laat Jezus niemand alleen staan en dit wil de gemeente naleven.  
 
Hierdoor is de Hervormde Gemeente te Tuil ook een kerkelijk thuis voor mensen uit de regio. In 
verbondenheid van TROUW, kent de gemeente een zekere verscheidenheid van mensen met 
verschillende geloofsbelevingen en –achtergronden. 
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3 Missie 
3.1 Missie (waar wij voor staan) 
In onze gemeente staat Gods Liefde voor de wereld, zichtbaar geworden in Zijn Zoon Jezus Christus 
als de gekruisigde en opgestane Heer centraal. Een heldere verkondiging van Gods Woord in de 
taal van deze tijd is voor ons daarom van groot belang. Wij streven ernaar een gastvrije 
gemeenschap rond Woord en Sacrament te zijn, voor jong en oud, waar mensen in liefde omzien 
naar elkaar. 

3.2 Toelichting bij de missie 
Geloof in de gekruisigde en opgestane Heer 
Jezus Christus als de gekruisigde en opgestane Heer vormt de kern van ons geloof. In Hem ontdekken 
wij wie God is en hoe Hij denkt en doet. Om in Jezus Christus te geloven, hebben wij de Heilige Geest 
nodig. De Geest opent ons hart zodat wij door Jezus God zelf vinden. Wij kunnen ons geloof dan ook 
alleen verwoorden door te spreken over God als Vader, Zoon en Heilige Geest. 
 
Heldere verkondiging 
De zondagse erediensten vormen het kloppende hart van onze gemeente. Mede door het regionale 
karakter van de gemeente ligt de kracht van de gemeente in het omzien naar elkaar. De verkondiging 
van het Woord van God heeft hierin een centrale plaats. Wij hechten aan een heldere en actuele 
verkondiging in de taal van deze tijd. Hiermee bedoelen wij  

a. dat de verkondiging duidelijk gefundeerd moet zijn in de bijbel als enige bron van ons geloof 
en  

b. dat er een duidelijke vertaalslag in door moet klinken tussen ‘toen’ en ‘nu’, tussen het 
Bijbelgedeelte enerzijds en het leven van jong en oud vandaag anderzijds. 

 
Gastvrijheid en omzien naar elkaar 
De kracht van onze gemeente ligt in het omzien naar elkaar. Wij willen in onze steeds meer 
individualistisch wordende maatschappij het Licht van Christus uitdragen dat juist gericht is op de 
ander. Dit betekent in de praktijk dat wij zoeken naar wegen om dit zichtbaar te maken binnen de 
gemeenschap rondom de Tuilse dorpskerk, in het dorp Tuil en de wereld waarin wij leven. Wij 
proberen er te zijn op de kruispunten van het leven en betrokkenheid te tonen waar dat mogelijk is, 
dichtbij en verder weg. 
 
Gastvrijheid en zorg voor elkaar binnen en buiten de kerk is in onze ogen een belangrijke Bijbelse 
opdracht. 
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4 Visie 
4.1 Visie (waar wij voor gaan): 
We willen een betrokken, toegankelijke en uitnodigende geloofsgemeenschap zijn. Waar mensen 
zich thuis voelen, met elkaar kunnen groeien in het geloof om in woord en daad te laten zien wat 
het Evangelie van Jezus Christus voor ons mensen betekent. 

4.2 Toelichting bij de visie 
Betrokken en open gemeenschap 
Met deze formulering willen wij een eerste, algemene indruk geven van datgene waar wij voor willen 
gaan (onze visie). Met ‘betrokken’ bedoelen we: 

a. betrokken op het Woord van God als fundament van ons bestaan. 
b. betrokken op de erediensten in de gemeente (die het hart van ons gemeente zijn) en de 

overige doordeweekse activiteiten 
c. betrokken op elkaar als gemeenteleden 
d. betrokken op het dorp Tuil en de wereld waarin wij leven, dichtbij en ver weg. 
e. wij willen een gemeente zijn die iedereen welkom heet. 

 
Vanuit deze algemene indruk willen wij nu inzoomen op een tweetal specifieke aspecten die ons voor 
ogen staan in de geformuleerde visie, te weten: ‘groeien in geloof’ en ‘getuige zijn’. Aan de 
gemeente van Christus kunnen kernfuncties worden toegeschreven, waarbij de één niet belangrijker 
is dan de ander. Maar in het kader van onze visievorming spreekt de kerkenraad zich uit voor de 
twee genoemde kernfuncties. Van de eerste kernfunctie ‘groeien in geloof’’ kun je zeggen dat die 
meer ‘naar binnen’ gericht is: hoe kan de gemeente groeien in geloof en toewijding aan God?  
Van het tweede ‘getuige zijn’ kun je zeggen dat dat meer ‘naar buiten’ gericht is: hoe kan de 
gemeente in het leven van alledag laten zien waarover het in het Evangelie van Christus gaat?  
 
Geloofsopbouw 
In de huidige maatschappij, ook in Tuil, is geloven niet langer vanzelfsprekend, maar een optie. Des 
te belangrijker is het dan dat je als christen weet waar je voor staat en waarom je in God gelooft. Met 
het oog hierop willen wij tegemoetkomen aan de vraag naar Bijbelstudie, de betekenis van de 
genade in Christus en het geloofsgesprek met elkaar.  
 
Getuige zijn 
Naast geloofsopbouw spreken wij in onze visie over getuige zijn. Daarmee willen wij aangeven dat wij 
ons geroepen weten om de liefde van God en de vreugde van het Evangelie te delen met allen die 
God op onze wegbrengt, te beginnen in Tuil en de verdere regio. Dit ‘delen’ kan op veel manieren, in 
woord en daad. Daarbij onderkennen wij dat ‘belonging’, het in praktische zin betrokken zijn bij een 
gemeente van Christus, zeer wel tot ‘believing’, het geloof, kan leiden. 
De kern is dat mensen bij Jezus blijven 
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5 Beleid in drie kernwoorden 
5.1 Inleiding 
De komende jaren willen wij ons in alles door de drie kernwoorden EVANGELIE, GASTVRIJ en TROUW 
laten leiden. 

5.2 EVANGELIE 
Wij mogen door Jezus Christus, de Rechtvaardige, die de wet volkomen heeft vervuld, met Hem 
verbonden, in de kracht van Zijn Geest,  gaan in Zijn voetspoor om als gerechtvaardigde mensen te 
zoeken naar Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Wij mogen delen in Zijn rechtvaardigheid en laten 
zien wat dat betekent voor onszelf en de mensen om ons heen. 
 
Wij zoeken hierin naar wegen om met jong en oud in gesprek te gaan en samen te ontdekken wat 
het geloof in Jezus betekent voor ieders persoonlijk leven, en met elkaar als geloofsgemeenschap. Dit 
willen wij doen door ontmoeting te faciliteren, het geloofsgesprek te zoeken en ruimte voor 
gezamenlijk gebed te maken. 

5.3 GASTVRIJ 
Christus vraagt van ons dat, zoals Hij met ons een relatie aangaat, wij ook met elkaar als geloofs- 
gemeenschap en met anderen daarbuiten een relatie aangaan. Hierbij denken wij aan het karakter 
en de vormgeving van de diensten. In Zijn voetspoor willen wij er voor iedereen zijn die op ons pad 
komt. Iedereen mag er zijn en iedereen heeft het recht om “gezien” te worden. Iedereen telt, 
iedereen is van waarde en wordt aanvaard.  Dit vraagt van de gemeenschap rondom de Tuilse 
dorpskerk ook na te gaan denken en zich te bezinnen op de vraag: “Hoe hieraan uiting te geven in 
het omgaan met de sacramenten zoals Doop en het Heilig Avondmaal”. Ook kan de vraag op ons 
afkomen tot inzegening van andere levensverbintenissen dan een huwelijk tussen man en vrouw.  
 
Wanneer een dergelijke vraag door betrokken gemeenteleden wordt gesteld zal de kerkenraad zich 
hierover beraden.  Alle levensvragen zijn bespreekbaar en daarin stellen wij een betrokken pastorale 
houding voorop.  Met de nieuw te beroepen voorganger willen wij over boven gestelde vragen 
gemeentebreed in gesprek. Met elkaar mogen wij als levende stenen zijn, aan elkaar gegeven tot 
groei als Zijn Lichaam, midden in de tijd waarin wij leven. 
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5.4 TROUW 
Gelukkig worden de zondagse diensten, een rustpunt in de hectiek van het dagelijks leven,  over het 
algemeen redelijk bezocht. wij merken echter ook dat de verbondenheid die daaruit blijkt meer en 
meer onder druk komt te staan. Daarom is het goed om ook buiten de diensten om activiteiten te 
organiseren waar jongeren en ouderen elkaar kunnen ontmoeten om samen te groeien in het geloof 
en/of geloofs- en levensvragen te delen. Wij willen de gemeente betrekken bij en uitnodigen tot het 
zelf organiseren van samenbindende en geloofsopbouwende activiteiten. Trouw-zijn aan elkaar en 
aan de gemeente denken wij hiermee te ondersteunen 
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6 Tot besluit 
Wij halen nog éénmaal onze visie naar voren: wij willen een betrokken, toegankelijke en 
uitnodigende gemeenschap zijn waar mensen kunnen groeien in het geloof en waar mensen met 
elkaar zoeken naar wegen om in woord en daad te laten zien wie Jezus Christus is. Wat ons betreft 
staan de drie kernwoorden als volgt in verband met onze visie: 
 
…waar mensen groeien en versterkt worden in het geloof: dat gebeurt wanneer wij inzetten op 
EVANGELIE 
…betrokken, uitnodigend en een levende gemeenschap zijn midden in onze tijd : dat geeft betekenis 
aan GASTVRIJ zijn 
…waar mensen samen zoeken naar wegen om in woord en daad te laten zien wie Jezus Christus is: 
daar groeit TROUW 
 
 


