Hervormde Gemeente Tricht
Beleidsplan 2015 - 2018

Tricht, 29 juni 2015
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1.

INLEIDING

Voor u ligt het beleidsplan 2015 – 2018 van de Hervormde Gemeente Tricht. Het beleidsplan
is opgesteld door de kerkenraad.
In 2014 heeft de kerkenraad in een viertal vergaderingen gesproken over het beleidsplan.
Allereerst is teruggeblikt op het beleidsplan 2011 – 2014. Vervolgens is gesproken over de
onderwerpen van het kerkenwerk die we willen koesteren en ongewijzigd voortzetten én
welke onderdelen van het kerkenwerk we wellicht anders willen vormgeven. De onderdelen
die we wellicht anders willen vormgeven hebben we verder uitgewerkt. Uiteindelijk is het
beleidsplan in de kerkenraadsvergadering van 15 december 2014 in concept vastgesteld.
Op 18 maart 2015 is het concept beleidsplan besproken tijdens een gemeenteavond. Dit
heeft niet geleid tot een aanpassing van het beleidsplan. Op 29 juni 2015 heeft de kerkenraad het beleidsplan definitief vastgesteld.
Het voorliggende beleidsplan is globaal van opzet. Voor een meer integraal overzicht van de
activiteiten van onze gemeente is het goed om het informatieboekje 2014 - 2015 ernaast te
leggen.
Aan het einde van ieder hoofdstuk staan de acties die we in de beleidsplanperiode gaan oppakken.
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2.

BESCHRIJVING VAN DE GEMEENTE

2.1

KENMERKEN VAN ONZE GEMEENTE

Het aantal leden van onze gemeente bedraagt:
Eind 2014

2011

2006

2002

1999

Belijdende leden
Doopleden

182
366

178
325

207
366

248
510

252
554

Totaal aantal leden

548

503

573

758

806

Het aantal leden lijkt te zijn toegenomen, maar dit is niet het geval. In voorgaande jaren zijn
nl. de zogenaamd passief geregistreerden (gemeenteleden die wel lid zijn, maar geen contact willen met de kerk) niet meegeteld. In 2014 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen actief en passief geregistreerden.
De afname van het aantal leden wordt vooral veroorzaakt doordat ruim 40 leden zich hebben laten overschrijven naar de (nieuwe) Hervormde Gemeente van bijzondere aard Maranatha.
Naast 548 leden staan ca. 85 mensen geregistreerd die niet zijn gedoopt en ca. 50 mensen
die zijn mee geregistreerd met bv. hun partner. Eind 2014 staan er in totaal 681 mensen geregistreerd bij onze gemeente.
De leeftijdsopbouw van alle bij onze gemeente geregistreerde mensen is als volgt:
0 – 10 jaar
11 – 20 jaar
21 – 30 jaar
31 – 40 jaar
41 – 50 jaar
51 – 60 jaar
61 – 70 jaar
71 – 80 jaar
81 – 90 jaar
91 – 100 jaar

22
60
63
47
108
136
154
65
22
4
681

3%
9%
9%
7%
16 %
20 %
23 %
10 %
3%
<1 %
100 %

Het aantal pastorale eenheden bedraagt ca. 300.
Perforatie komt op bescheiden schaal voor: ongeveer 15% van de leden is vanuit andere
gemeenten overgeschreven naar Tricht. Het omgekeerde doet zich ook voor: Trichtse Hervormden die zich hebben laten overschrijven naar bv. Geldermalsen en Buurmalsen.
Hoewel binnen onze gemeente verschillende kerkelijke tradities vertegenwoordigd zijn, kan
de modaliteit van de gemeente getypeerd worden als midden-orthodox. De verschillende
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achtergronden van de leden van de gemeente máákt juist de kerkelijke gemeenschap van
Tricht. De verschillen kunnen alleen in respect voor en in dialoog met elkaar besproken worden. De kerkenraad neemt hier een actieve en stimulerende positie in, om het klimaat van
de gemeente positief te houden.
In Tricht en omgeving wonen ook mensen die behoren tot de Hervormde Gemeente van
bijzonder aard Maranatha. Deze (regionale) gemeente is op 5 oktober 2014 gesticht.
Met de Maranatha-gemeente is overeengekomen dat zij op zondagmiddag en op een aantal
zondagavonden diensten houden in onze kerk. Hiervoor is een huurovereenkomst opgesteld. Er is een goede verstandhouding tussen beide gemeenten.

2.2

DE OMGEVING VAN ONZE GEMEENTE

Tricht is een dorp langs de Linge en sinds 1978 één van de woonkernen van de gemeente
Geldermalsen. Tricht telt ongeveer 2.200 inwoners. Er zijn verschillende fruitkwekerijen,
akkerbouw- en veeteeltbedrijven te vinden. Daarnaast kent Tricht enige industrie, zoals een
grote sorteermachinefabriek, een pijpleidingenbedrijf en enkele kleinere bedrijfjes. Een
groot aantal inwoners werkt buiten Tricht.

3.

VISIE OP DE GEMEENTE

Kerk zijn betekent voor ons invulling geven aan de 12 onderstaande functies. We kiezen ervoor om ons niet te beperken tot enkele kernfuncties.
De 12 functies dienen als een spiegel waarin we kunnen zien of we in onze praktijk aan deze
functies beantwoorden en waar we, om welke reden dan ook, in gebreke blijven.
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4.

EREDIENST EN KERKMUZIEK

Op alle zondagen en christelijke feestdagen (Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren) wordt
’s morgens een dienst gehouden. Daarnaast zijn er avonddiensten op kerstavond, Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en Oudejaarsavond. Op de avond van 4 mei is er een gezamenlijke dienst met Buurmalsen die afwisselend in Tricht en Buurmalsen wordt gehouden.
De preek is een belangrijk onderdeel van de eredienst. Het gaat om uitleg en verkondiging
van het Woord van God. Een preek moet de toehoorders stof tot nadenken geven, maar ook
weten te voeden en te inspireren.
Niet alleen de predikant moet energie in de preek steken, ook de gemeente heeft een taak.
Bijvoorbeeld door het aangeven van onderwerpen waarmee men worstelt of van bijbelgedeelten en van voorbeden. Om de gemeente meer te betrekken bij de preek organiseren we
regelmatig preekvoor- en nabesprekingen.
Er hoeft niet altijd een koppeling te zijn tussen het preekrooster en het rooster voor de kindernevendienst. De aandacht voor de kinderen en hun dienst kan ook plaatsvinden via het
gesprekje met de kinderen, een lied of in het gebed.
De avondmaalsdiensten worden om de twee maanden gehouden. De ene keer is het een
viering waaraan alleen belijdende leden deelnemen, de andere keer is het een viering waarbij ook niet-belijdende leden en kinderen mogen aangaan.
De zanggroep werkt tijdens avondmaalsdiensten en sommige bijzondere diensten mee aan
de kerkdienst. Dit doen ze door de gemeentezang te ondersteunen, maar ook met het zingen van een eigen repertoire. Dit repertoire is altijd ter ondersteuning van de dienst als een
geheel van verkondiging.
We zingen in onze gemeente uit het Nieuwe Liedboek en we lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Het gebruik van andere instrumenten dan het orgel voor de begeleiding van de gemeentezang is vooral iets voor bijzondere diensten en minder voor de gewone diensten.
Alweer geruime tijd gebruiken we twee ordes van dienst voor de gewone diensten: een liturgie waarin de gemeente een actiever aandeel heeft via responsoria (1a) en een meer sobere liturgie (2a). Deze liturgieën worden afwisselend gebruikt. Voor de Avondmaalsdiensten
zijn er ook twee ordes van dienst die afwisselend worden gebruikt.
De predikant heeft de ruimte om een keuze te maken tussen de liturgieën of om een speciale liturgie te gebruiken. Bij bijzondere diensten wordt de liturgie voorbereid door de litugiecommissie.
Driemaal per jaar organiseert de jeugddienstcommissie een jeugddienst.
Daarnaast kennen we in Tricht een rijke traditie van vieringen in de stijl van Taizé. Jaarlijks
zijn er 4 Taizévieringen.
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Actiepunten
 Een liturgie die bezielt en verrast: we gaan na of we de huidige ordes van dienst willen
handhaven en geven desgewenst vorm aan een nieuwe orde van dienst.
 Uitnodigend avondmaal: tijdens avondmaalsdiensten zijn er minder mensen in de kerk
dan tijdens andere diensten. Daarnaast is de wens van veel gemeenteleden om het
avondmaal volledig open te stellen voor niet-belijdende leden en kinderen. We gaan onderzoeken hoe we het avondmaal toegankelijker kunnen maken, gaan na of we het aantal avondmaalsvieringen handhaven op zes en gaan met elkaar in gesprek over het openstellen van het avondmaal voor niet-belijdende leden en kinderen tijdens alle avondmaalsdiensten.
 Teruglopend kerkbezoek: het kerkbezoek is in de afgelopen jaren verder afgenomen. We
gaan onderzoeken hoe dit komt en we gaan ons best doen om verder teruglopend kerkbezoek tegen te gaan.

5.

APOSTOLAAT

Apostolaat is de roeping van de kerk om met de apostolische boodschap, met het evangelie
van het Koninkrijk van God, in de wereld te staan. We geven op verschillende manieren invulling aan deze roeping.
Zo hechten we veel waarde aan goede contacten met andere organisaties in het dorp. Daar
waar mogelijk proberen we deze contacten te intensiveren. Een mooie traditie is het musiceren van Muziekvereniging O.Z.O.D. tijdens de diensten van Kerst en Pasen.
Ook vinden we het belangrijk om goede contacten te hebben met de agrariërs in het dorp
Tricht. Zo nu en dan organiseren we rondom Biddag of Dankdag een bijeenkomst met en
voor de agrariërs in ons dorp.
Jaarlijks organiseren we de Stiefbeenmarkt. De opbrengst van deze rommelmarkt komt ten
goede aan het onderhoudsfonds van de kerk. Bij de organisatie van de Stiefbeenmarkt zijn
ook veel Trichtenaren betrokken die weinig of niet naar de kerk komen.
Het pastoraat is zo nodig beschikbaar voor mensen die niet tot de kerkelijke gemeente behoren en ook de bloemengroet gaat regelmatig naar dorpsbewoners die niet kerkelijk betrokken zijn.
De Hervormde Gemeente is onderdeel van het dorp Tricht. In Tricht zijn er verschillende
ontwikkelingen gaande waardoor de leefbaarheid onder druk komt te staan (bv. de spoorwegproblematiek). Daarnaast verwacht de overheid dat iedereen meer verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving.
Als kerk voelen we ons medeverantwoordelijk voor een goede leefbaarheid in ons dorp en
willen we onze rol vervullen in de participatiemaatschappij. Daarom hebben we ons als kerk
aangesloten bij de Dorpsraad Tricht. Een vertegenwoordiger van de diakonie is lid van de
werkgroep ouderen en zorg van de Dorpsraad.
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Actiepunten
 700 Jaar kerk in Tricht: in het jaar 1315 heeft de parochie van Buurmalsen in Tricht een
kapel gebouwd. In 2015 is er dus sprake van 700 jaar kerk in Tricht. We gaan hieraan op
verschillen manieren aandacht besteden.
 Stiefbeenmarkt in de 21e eeuw: we zijn trots op de jaarlijkse Stiefbeenmarkt. Helaas is in
de afgelopen jaren de financiële opbrengst afgenomen en kost het steeds meer moeite
om vrijwilligers te vinden die het voorbereidende werk doen. We gaan na of we iets aan
het concept van de Stiefbeenmarkt moeten doen zodat we ook in de komende 40 jaar
een Stiefbeenmarkt hebben.

6.

DIACONAAT

De activiteiten van de diaconie zijn veelzijdig. Naast de ambtelijke taken in de erediensten
houdt de diaconie zich bezig met:
 Begeleiden van kerkgangers in ziekenhuis en verpleeghuis.
 Signaleren wie er ziek zijn in de gemeente.
 Ervoor zorgen dat gemeenteleden een week in het Roosevelthuis kunnen verblijven.
 Fruitbakjes voor de 70-plussers en de langdurig zieken op Dankdag en een paasattentie
rond Pasen.
 Kerstpakketten voor de mensen die dat nodig hebben.
 Kerststerren voor voormalige gemeenteleden die in een verzorgings- of verpleeghuis
verblijven.
 Actieve betrokkenheid bij de diensten in de Stille Week.
 Structurele financiële hulp voor verschillende doelen.
 De zondagse bloemengroet.
 Organiseren van open maaltijden in samenwerking met Stichting Welzijn Ouderen.
In het verleden kende onze gemeente een ZWO (Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking) – commissie. De diaconie heeft de taken van deze commissie overgenomen.
Actiepunt
Kerk in het dorp Tricht: als kerk voelen we ons medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid
in ons dorp en willen we onze rol vervullen in de participatiemaatschappij (zie hoofdstuk 5,
apostolaat). In de komende jaren gaan we ons hiervoor nog meer inzetten. We zien hierbij
een belangrijke rol voor de werkgroep ouderen en zorg van de Dorpsraad Tricht. Een diaken
is lid van deze werkgroep.

7.

PASTORAAT

Het bezoekwerk in onze gemeente gebeurt door de predikant, de ouderlingen en de bezoekmedewerkers. We vinden dit bezoekwerk erg belangrijk.
Huisbezoek als ondersteuning bij moeilijke en pijnlijke situaties zoals ziekte, overlijden en
scheiding neemt binnen het pastoraat een belangrijke plaats in. Maar ook bij feestelijke gelegenheden zoals geboorte, huwelijk en jubilea. Het is een middel om de gemeente zichtbaar
en voelbaar aanwezig te laten zijn.
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Het kerkbezoek loopt terug. Huisbezoek kan als middel dienen om de mensen bij de kerkelijke gemeente te betrekken. Bij huisbezoek is het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan.
Vertrouwen moet groeien en is onmisbaar om wezenlijke zaken aan te kaarten.
Na overlijden is het vaak wenselijk om binnen enkele dagen een kort bezoek af te leggen en
na enkele maanden nog eens langs te gaan. Juist na de eerste drukke maanden stelt men
veelal een bezoek op prijs. Uiteraard dient men met het vertelde vertrouwelijk om te gaan.
Bij een huisbezoek moet rekening worden gehouden met een afwijzende houding. Soms is
het niet duidelijk wat de reden is. Uiteraard moeten we dat accepteren en respecteren. Zo·n
bezoek hoeft overigens niet als onnodig (“zonde van de tijd”) te worden beoordeeld. Van
een open en belangstellende houding naar anderen hoeven we geen spijt te krijgen. Huisbezoek is een investering met een niet altijd zichtbaar rendement.
Naast ouderlingen en bezoekmedewerkers kennen we wijkcontactpersonen. Zij weten wat
er speelt in hun wijk en geven dit door aan de ouderlingen en bezoekmedewerkers. Ook informeren de ouderlingen en bezoekmedewerkers regelmatig bij de wijkcontactpersonen
naar het wel en wee in de wijk.
Als de wijkcontactpersonen meer willen doen dan alleen maar signaleren en ook eens een
bezoekje willen brengen, dan is dat prima.
Nieuw ingekomen gemeenteleden bieden we informatie over onze kerk aan en we vragen
hen een vragenformulier in te vullen. Later gaan de bezoekmedewerkers langs om het vragenformulier op te halen.
Actiepunt
Pastoraat door en voor iedereen: we gaan ons bezinnen over hoe we het bezoekwerk nog
meer invulling kunnen geven. Daarbij gaan we na hoe de kerkenraadsleden, bezoekmedewerkers en wijkcontactpersonen nog beter informatie kunnen uitwisselen en denken na over
bezoekwerk aan niet gemeenteleden.

8.

KINDEREN EN JONGEREN

Er is jongerencatechisatie voor 10 – 12 jarigen en 13 – 17 jarigen. Beide groepen komen zo’n
twaalf keer per jaar bij elkaar. Soms is er ook deelname door kinderen die niet of nauwelijks
in de kerk komen. Als afsluiting van het seizoen organiseert de Jeugdraad een terugkerend
weekend voor de catechisatiegroepen.
Alle jongeren die lid zijn van onze kerk, krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de jongerencatechisatie.
Tijdens de ochtenddienst is er kindernevendienst voor de 4 – 12 jarigen een eenmaal per
maand jeugdnevendienst voor de 13 – 17 jarigen.
Rond Biddag en Dankdag maken jongeren een maaltijd klaar voor ouderen. Dit is een activiteit die de diaconie en de jongeren samen organiseren.
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De jeugddienstcommissie organiseert driemaal per jaar een jeugddienst op zondagavond.
Daarnaast is er driemaal per jaar een gezinsdienst: de startzondag in september, een dienst
in februari en de slotzondag in juni. Tijdens de startzondag nemen de oudste kinderen afscheid van de kindernevendienst.

Een godsdienstonderwijzer verzorgt namens de kerkenraad het godsdienstonderwijs op de
openbare basisschool Op ‘t Hof. Op deze manier is er een verbinding tussen kerk en school in
Tricht.
Actiepunten
 Jeugdwerk voor alle jeugd van Tricht: we gaan het aanbod van kerkelijk jeugdwerk nadrukkelijker onder de aandacht brengen van de Trichtse bevolking. Dit gaan we ondermeer doen via de dorpskrant, de lokale bladen en sociale media.
 Betrokken ouders bij catechisatie: we gaan de ouders van de catechisanten meer betrekken bij het catechesewerk. Dit gaan we doen door hen te vragen om een deel van de
catechisatie te verzorgen en door met hen in gesprek te gaan over catechisatie.

9.

VORMING EN TOERUSTING

Naast de catechisatiegroepen is er een 30+ groep en een 55+ groep. In deze groepen willen
we met elkaar in gesprek komen over ons geloof, ons leven en ons samenleven en over dat
wat ons ten diepste raakt. We doen dat aan de hand van spelvormen, boeken, vragen of
inhoudelijke onderwerpen. Voor de groep van 17 – 30 jarigen organiseren we soms losse
activiteiten.
Daarnaast organiseren we zo mogelijk jaarlijks leerhuisactiviteiten of een algemene gesprekkring. Soms ook in samenwerking met een andere gemeente.
Regelmatig is er preekvoor- en nabespreking en organiseren we filmavonden. Eenmaal per
jaar brengen we met een groep gemeenteleden een weekend door in een klooster.

Jaarlijks is er groothuisbezoek voor alle gemeenteleden. Tijdens twee of drie avonden wordt
een thema besproken. Hierbij sluiten we meestal aan bij het thema van de landelijke PKN. In
het seizoen 2014-2015 is dat “Met hart en ziel – vieren en verbinden”.
De kerkelijke gemeente draait op vrijwilligers. We willen hen stimuleren (o.a. door het houden van een medewerkersavond) en faciliteren (o.a. door scholing).
Actiepunt
Eigentijds groothuisbezoek: in de afgelopen jaren is het aantal deelnemers aan het groothuisbezoek verder afgenomen. We gaan na hoe we meer kunnen aansluiten bij de behoefte
van de gemeente.
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10.

FINANCIËN EN BEHEER

We willen in de komende jaren als zelfstandige gemeente doorgaan. Wel staan we nadrukkelijk open om samen met andere kerkelijke gemeenten activiteiten te organiseren.
Ook zien we graag dat de kerk en De Belder voor andere activiteiten wordt gebruikt.
Actiepunt
Een financieel gezonde kerk: sinds enkele jaren kent onze jaarrekening een (klein) negatief
saldo. De verwachting is dat dit negatief saldo verder zal groeien door toenemende lasten en
afnemende baten. We gaan ons bezinnen op het terugkerende tekort en nemen de noodzakelijke maatregelen.

11.

KERKENRAAD EN ORGANISATIE

De ambtsdragers worden voor een periode van vier jaar aangesteld. Voor velen is een termijn van vier jaar te overzien. De praktijk is echter, dat het gebruikelijk wordt geacht deze
termijn te verlengen. Dat schrikt soms potentiele ambtsdragers af. We willen dat het dan
ook gangbaar wordt, dat ambtsdragers slechts één termijn of twee termijnen vervullen.
Door gemeenteleden rechtstreeks te benaderen voor ad hoc activiteiten is het mogelijk hen
daarna nog meer bij het kerkenwerk te betrekken. Een andere mogelijkheid is om gemeenteleden als niet-ambtsdragers in te schakelen bij het werk van de verschillende colleges. Dat
gebeurt bij de diaconie, bij het college van ouderling-kerkrentmeesters en door de inzet van
bezoekmedewerkers.
Het is de taak van de verschillende colleges om continu actief op zoek te zijn naar mogelijke
nieuwe ambtsdragers.
Sinds 1991 heeft onze gemeente een zusterband met de gemeente Küsmöd in Transsylvanië
in Roemenië. Regelmatig worden over en weer bezoeken aan elkaar gebracht, zowel individueel en in klein groepsverband, als in groter groepsverband. Als we in groepsverband een
bezoek brengen aan Küsmöd, dan wordt er veelal een gelegenheidskoor samengesteld.
De werkgroep Küsmöd onderhoudt als orgaan van bijstand van de kerkenraad de zusterband
door het bieden van materiele en geestelijke steun in verschillende vormen en organiseert in
dit verband een scala aan activiteiten.
Actiepunten
 Op zoek naar ouderlingen: de kerkenraad heeft continu een tekort aan ouderlingen. Bij
het opstellen van dit beleidsplan zijn er slechts 2 ouderlingen, terwijl het wenselijk is dat
er 6 ouderlingen zijn. We gaan de komende tijd actief op zoek naar nieuwe ouderlingen.
 25 Jaar zusterband met Küsmöd: in 2016 bestaat de zusterband met de gemeente Küsmöd 25 jaar. We zullen op speciale wijze invulling geven aan dit jubileum.
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12.

COMMUNICATIE

Bij communicatie over de activiteiten die we organiseren maken we gebruik van ons kerkblad, De Kerk Roept, de dorpskrant, lokale bladen, internet en de kabelkrant.
Sinds enkele jaren heeft onze kerk een website: www.hervormdegemeentetricht.nl. Op deze
website staat vooral algemene informatie over onze kerk. Er wordt nog relatief weinig gebruik gemaakt van de website voor actuele zaken en activiteiten.
Actiepunt
Gebruik van digitale media: we gaan na hoe we beter gebruik kunnen maken van onze website en van sociale media zoals Facebook en WhatsApp-groepen.
Daarnaast overwegen we om deels over te gaan op een digitaal kerkblad en gaan we ervoor
zorgen dat de website actueel wordt gehouden.
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