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1. Inleiding
Dit zijn wij
Wij zijn een gemeente waar de onderlinge betrokkenheid groot is, bij velen met een grote inzet.
Dat functioneren als een levende gemeenschap, - of in bijbelse termen uitgedrukt, als lichaam
van Christus - is voor ons van grote waarde. De betrokkenheid op elkaar, het met elkaar
meeleven in goede en kwade dagen, dat raakt voor ons aan de kern van het geloof. Maar er is
ook ruimte om op andere manieren betrokken te zijn bij de gemeente.
In onze gemeente geven we ruimte aan verschillen in geloofsbeleving. Wat ons bindt is de
Liefde van Christus die er is voor ieder mens. In naastenliefde proberen wij die Liefde ook uit te
dragen. Dat betekent dat in onze kerk iedereen, ongeacht ras, geaardheid of afkomst,
volwaardig meedoet. Het betekent ook dat kinderen welkom zijn aan de Tafel van de Heer.
We houden van transparantie, in de omgang met elkaar, in de wijze van besluitvorming, en ook
bij de uitleg van de bijbelse teksten. We sluiten onze ogen niet voor ontdekkingen van de
(bijbel)wetenschappen, en we willen erover nadenken hoe deze zich verhouden tot wat er in de
bijbelse teksten staat.
We geven ook ruimte aan vernieuwing, waarbij we soms nieuwe vormen van kerkzijn durven te
proberen. Niet omdat alles anders moet, maar omdat we denken dat meebewegen met een
samenleving die verandert, ten goede komt aan de mens die ook verandert.
Maar boven alles geldt: het is belangrijk dat we met zo veel mogelijk gemeenteleden, met al hun
verschillen, vooral samen een weg zoeken.

Dit betekent ‘geloven’ voor ons
De ENE, de god wiens naam is IK ZAL ER ZIJN, is onze God. Hij heeft ons de aarde toevertrouwd
en geloven is voor ons dan ook vooral een voortdurende bezinning op de vraag wat ‘goed,
verantwoord, zinvol leven’ is – of anders gezegd: Een zoeken naar wat God van ons vraagt in ons
leven hier en nu, in woord en daad. In Jezus van Nazareth, de Gezalfde (‘Christus’), gekruisigd en
opgewekt, hebben wij deze God leren kennen; zijn Geest inspireert ons en lokt ons met het
visioen van een wereld waar het menselijk toegaat. In het vieren, het bidden en het zingen
wordt ons vertrouwen op Hem gevoed, en dat spoort ons aan om ‘betrouwbare partners van
Hem’ te zijn, door er te zijn voor onze naaste, zoals Hij er is voor ons.

Onze toekomstplannen en -wensen
Ook in de toekomst willen we een gemeente zijn die relevant is voor de leden en voor onze
omgeving: de naasten dichtbij en ver weg, en de aarde waarop we leven. We willen een
gemeente zijn die past bij onze tijd en bij de manier waarop mensen van nu denken, geloven en
leven. Graag behouden we dat wat goed en mooi is in onze gemeente, zoals:
- de sterke onderlinge betrokkenheid, waar veel oog is voor elkaar;
- meerdere activiteiten die worden ondernomen en die mensen op verschillende manieren
aanspreken, zoals de musicals, de gemeenteweekenden, het samen klussen, World
Servants;
- de ontspannen, informele manier van omgaan met elkaar;
- de ruimte voor flexibiliteit: als iets niet bevalt, kun je het altijd weer veranderen;
- de niet-dogmatische, eigentijdse manier van omgaan met de Schriften waarbij nieuwe
inzichten niet geschuwd worden.
Daarnaast willen we als volgt ‘uitbouwen’:
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-

-

andere vormen van vieren en/of elkaar ontmoeten ontwikkelen, zowel binnen als buiten de
reguliere kerkdienst, voor jong en oud. Vooral jongeren voelen zich (te) weinig
aangesproken door kerkdiensten.
meer bekendheid geven aan onze gemeente en onze activiteiten, want dat wat ons leven
verrijkt in allerlei opzichten, dat delen we graag met anderen.
meer samenwerking met andere gemeenten, met wederzijdse herkenning en erkenning van
elkaars manier van geloven.

Onze visie in enkele woorden
We willen een open en gastvrije gemeente zijn, waar mensen in hun rijke verscheidenheid graag
komen om samen hun geloof te beleven. We vieren van harte, in inspirerende kerkdiensten met
een herkenbare liturgie en ruimte voor variatie. We zoeken levende en warme contacten met
elkaar, andere geloofsgemeenschappen, anderen van goede wil en de wereld om ons heen.
Want samen iets moois maken, iets goeds doen of een klus klaren geeft plezier en verbindt
mensen met elkaar. Kortom, onze gemeente staat voor:

SAMEN GELOVEN EN LEVEN,
SAMEN VIEREN EN DOEN
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2. Onze organisatie
In de loop van 2019 is de kerkenraad teruggebracht tot het kleinste aantal dat de kerkorde
mogelijk maakt, namelijk 9 leden. Dat zorgt voor korte, flexibele communicatielijnen en is groot
genoeg om besluiten te kunnen nemen. De kerkenraad coördineert het werk, dat in de diverse
teams wordt uitgedacht en uitgevoerd. De teams richten zich op alle leeftijdsgroepen. Bij elk
team horen diverse werkgroepen. Eenmaal per jaar bespreken de teams hun jaarplan met de
kerkenraad. Een korte karakterisering van de teams:
Team Pastoraat – Dit team wil omzien naar elkaar, helpen waar geen helper is en een gastvrij
huis bieden voor jong en oud; ofwel saamhorigheid. De leden van het team zien naar
gemeenteleden om, uit eigen beweging of naar aanleiding van signalen uit de gemeenten, en
leven mee bij vreugde en verdriet. Het team organiseert daarnaast ontmoetings-momenten,
zoals wijkavonden en ouderenochtenden om het onderling contact en het onderling pastoraat
te bevorderen. Want omzien naar elkaar lukt alleen als je elkaar ook kent.
Team Diaconie - Het diaconaat laat zien dat geloof en het dagelijks leven met elkaar verbonden
zijn. Het team biedt hulp aan een ieder die dat nodig heeft, zowel binnen als buiten de
gemeente. De diaconie zet zich (samen met andere diaconieën en hulpverlenende instanties) in
voor mensen in onze directe omgeving die te maken hebben met bijvoorbeeld armoede,
isolement en schulden of door andere oorzaken hulp nodig hebben. Daarnaast wil de diaconie
ook de gemeenteleden actief betrekken bij het werk voor onze medemens. Binnen de diaconie
zet de werkgroep ZWO zet zich in voor projecten en financiële hulp in het buitenland. Verder is
de diaconie verantwoordelijk voor de inzameling van gaven en voor een goede besteding
hiervan en organiseert diverse activiteiten waarvan de opbrengst ten goede komt aan
maatschappelijke doelen, zowel ver weg als dichtbij.
Team Eredienst en Liturgie - Dit team is verantwoordelijk voor de erediensten van de
gemeente. Dat betekent o.a. het regelen van gastvoorgangers en de muzikale ondersteuning
(organisten en andere musici) en de zorg voor de liturgische benodigdheden (antependia,
kaarsen, e.a.). Gestreefd wordt naar erediensten die passen bij het profiel van onze gemeente.
Dus diensten met voldoende variatie, maar meestal binnen het kader van een oecumenische
orde van dienst.
Team Verdieping en Ontmoeting - Dit team organiseert activiteiten gericht op Verdieping en
Ontmoeting buiten de erediensten. Met verdiepende activiteiten wil de werkgroep de
gemeenteleden aanmoedigen tot een zelfstandige en mondige houding in zaken van geloof en
kerk. Met de activiteiten gericht op ontmoeting wil de werkgroep de onderlinge band tussen
gemeenteleden versterken. Aangezien ‘ontmoeten’ vaak gepaard gaat met ‘hapje en drankje’ is
ook catering bij deze werkgroep ondergebracht. Activiteiten voor de jeugd (buiten de
kerkdiensten), zoals catechese, jeugdwerk en projecten, vallen ook onder deze werkgroep.
Team Kerkrentmeesters - Het team van kerkrentmeesters heeft als doel: het in overleg met en
in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële
voorwaarden van de gemeente. Dit komt op verschillende manieren tot uitdrukking, zoals hierna
wordt aangegeven.
Ruimten en gebouwen: het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor het beschikbaar zijn
van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente. De taken zijn onder
meer het beheren van de goederen van de gemeente, zoals de kerk, pastorie, jeugdgebouw,
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kosterswoning, terreinen en tuin, evenals van de inboedel, zoals meubelen, geluidsinstallaties
e.d.
Traktementen en Salaris: het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de uitbetaling van
het traktement (salaris) van de predikant en de koster.
Vrijwilligers: er zijn diverse vrijwilligers werkzaam in de gemeente. Het is onmogelijk om een
kerkelijke gemeente draaiende te houden zonder de inzet van vrijwilligers. Zo zijn er vrijwilligers
die de kerktuin bijhouden, weer anderen voeren diverse klussen, zoals
onderhoudswerkzaamheden uit. Deze opsomming is overigens zeker niet volledig, want rondom
het reilen en zeilen van een kerkelijke gemeente zijn vrijwilligers met verschillende
deskundigheid nodig. Het college van kerkrentmeesters voert het personeelsbeleid uit voor al
deze vrijwillige medewerkers.
Financiën: het financieel draaiende houden van een gemeente vergt veel inzet van alle
gemeenteleden, maar er is ook heel veel geld nodig. Zo moet de kerk worden onderhouden en
de predikant dient te worden betaald enz. enz. Het college van kerkrentmeesters heeft dan ook
als belangrijkste taak om gelden te verwerven. Daarvoor wordt elk jaar de actie “Kerkbalans”
gehouden onder de gemeenteleden. Verder wordt de begroting en de jaarrekening van de kerk
door het college gemaakt.
Team Communicatie – Dit team is verantwoordelijk voor het zichtbaar maken van onze
gemeente en haar activiteiten, zowel intern als extern. Dit gebeurt o.a. via het maandelijkse
kerkblad Appèl, de website en de kerk-app en waar mogelijk door het bekend maken van
activiteiten via de lokale media.
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KERKENRAAD MET TEAMS, WERKGROEPEN EN TAKEN
cursief= maakt deel uit van kerkenraad.
Teams
Pastoraat

Teamleden
predikant
2 ouderlingen
5 pastorale werkers

Werkgroepen
Werkgroep Ouderen

specifieke taken en/of activiteiten

Diaconie

2 diakenen
2 diaconaal rentmeesters

ZWO

Haal- en brengdienst Vrijthof
Bloemen
Taxi rijden

Eredienst en Liturgie

predikant
6 teamleden

Jeugddienst commissie
Kindernevendienst
Tienerkerk

Predikanten
Organisten en andere musici
Lectoren
Oppas
1e van de maanddiensten

Beamerteam
Verdieping en
Ontmoeting

predikant
5 teamleden

Jeugdraad
Catechese

Kerkrentmeesters

2 ouderlingkerkrentmeesters
4 teamleden

Koster + hulpkosters
Ledenadministratie
Onderhoud gebouwen
Archief
Verjaardagsbusje
Stichting Drieluik

Communicatie

scriba
3 teamleden

Appél
Website
Kerk app
Wegwijzer

6

Gastheren/dames
Startzondag
Gemeenteweekend
Gesprekskringen, sprekers, etc.

3. Gemeente en omgeving
Een kerkelijke gemeente kan en mag niet alleen het welzijn van de eigen gemeenteleden op het
oog hebben. ‘Van Christus zijn’ betekent altijd ook oog hebben voor de naaste, binnen en buiten
de gemeente. De diaconie houdt ons hiervoor ‘bij de les’ met allerlei activiteiten voor de naaste
(dichtbij en ver weg) die hulp nodig heeft. Zo ondersteunen we als gemeente diverse goede
doelen, zowel in binnen-als buitenland. Daarnaast dragen veel gemeenteleden individueel bij
aan allerlei goede doelen, financieel of door vrijwilligerswerk. Toch kunnen we ons afvragen of
we nog andere ‘maatschappelijke’ functies kunnen vervullen in onze directe omgeving. Daarom
een korte blik op ons dorp en de omgeving.
Het dorp Geldermalsen
Geldermalsen maakt deel uit van de gemeente West-Betuwe. Die kent, vergeleken met de rest
van Nederland, weinig problemen. De werkloosheids- en uitkeringsaantallen liggen lager dan
gemiddeld, leefbaarheid en veiligheid liggen op een hoger niveau dan gemiddeld, het aantal
mensen met een allochtone achtergrond is ook lager dan gemiddeld en het aantal ouderen
(vergrijzing) wijkt niet af van de rest van Nederland.
Ook in Geldermalsen wordt het maatschappelijk belang van de kerken onderkend: dat we naast de religieuze functie – een rol spelen in het tegengaan van eenzaamheid. Daarnaast ziet ze
onze maatschappelijk functie vooral in de signaleringsfunctie. Kerken komen, als één van de
weinigen, ‘achter de voordeur’ en kunnen zorgprofessionals attenderen op situaties waar hulp
nodig is. De mogelijkheden en noodzaak van inzet van de kerken bij het direct verlenen van zorg
is zeer bescheiden.
Eigentijds geloven
Onder de PKN-gemeenten in onze regio behoort een aantal bij de gereformeerde bond, of zit
daar dicht tegen aan. Daarnaast zijn er grote gemeentes uit de bevindelijke hoek in onze
omgeving. Wij zijn in het dorp Geldermalsen een progressieve gemeente, naast de
Remonstrantse werkgroep, die deel uitmaakt van de Remonstrantse gemeente Utrecht
(Geertekerk). Hierin ligt mogelijk een opdracht, juist voor onze gemeente, om een eigentijdse
manier van geloven zichtbaar te maken. Dat kan op verschillende manieren: door musicals of
andere muziek met een duidelijke, en goed geformuleerde inhoud of toelichting, of meer
expliciet, in lezingen of anderszins.
Ontmoeting
Gezien de nadruk die onze gemeente legt op ‘samen’ zou ook het verder uitbouwen van de
ontmoetingsfunctie van de gemeente iets zijn dat goed bij de gemeente past. Een uitnodigend
kerkgebouw is daarbij erg helpend.

7

4. Ledentallen, financiën, gebouw
Ledentallen anno 2019 en verwacht verloop
Het aantal leden is de afgelopen jaren heel geleidelijk afgenomen. Deze afname zit vooral in de
daling van het aantal doopleden; opvallend is dat het aantal belijdende leden nagenoeg
constant is. Dit zou een gevolg kunnen zijn van het zich laten uitschrijven van met name de
jongere leden van 20-35 jaar. Uit het overzicht van de leeftijdsopbouw blijkt ook dat het aantal
leden tussen 20-40 jaar een sterke daling laat zien.
De groep ouderen laat een sterke stijging zien. Het ouderenpastoraat zal dan ook een steeds
belangrijker taak krijgen. Met het oog op de toekomst zal nagedacht moeten worden over
activiteiten die de leden onder de 45 jaar aanspreken.
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Ontwikkeling financiën
Financieel is onze gemeente een gezonde gemeente. Dat valt op te maken uit de cijfers van de
afgelopen 10 jaar:

Gebouwen
Er wordt nagedacht over de toekomst van onze kerkelijke gebouwen. Het dak van het
jeugdgebouw bevat asbest, dit zal binnen enkele jaren verwijderd moeten worden. Dat betekent
dat we nadenken over het al dan niet renoveren van het jeugdgebouw, of het afbreken ervan.
Ook over de functies en mogelijkheden van kerkzaal en bijgebouwen wordt nagedacht en hoe
die voor de komende jaren ingericht zouden kunnen worden. Daarbij gaan we uit van wat
financieel haalbaar is zonder voor toekomstige generaties een schuld achter te laten.
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