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Beleidsplan 2018 - 2022  
Hervormde Gemeente Overlangbroek  

(Hyacinthuskerk) 

Inleiding 
 
Overlangbroek is een kleine gemeente (50 pastorale eenheden). 
Door middel van een parttime predikant is het mogelijk gemeente te blijven. 
Buiten de specifieke taak van de predikant van het voorgaan in erediensten of het leiden van 
erediensten (26 keer per jaar zondagse diensten, rouw- en trouwdiensten, Goede Vrijdag, 
Hemelvaartsdag, Kerstfeest, Bid- en Dankdag) is er het bezoekwerk aan gemeenteleden en 
catechese/toerustingsactiviteiten en bovenplaatselijke activiteiten als werkgemeenschap, enz. 
Voor de overige zondagen zullen gastpredikanten gezocht worden. 
 
Gemeente-zijn 
 
Onze gemeente komt zondagmorgen in de kerk samen rond de geopende Bijbel. Wij willen God 
loven en prijzen en  Zijn Woord van toepassing  laten zijn in de wereld van nu.  Dat is het hart van ons 
gemeente-zijn. Daarbij vinden wij het belangrijk dat gemeenteleden zich gezien en erkend weten.  
Op zondag nà de eredienst is er een bloemengroet. Tevens wordt twee keer per jaar een 
gemeenteavond gehouden, (maart en november).                                                                                                                                                                            
Onze gemeente wil een positieve bijdrage leveren aan de burgerlijke gemeenschap van 
Overlangbroek. Activiteiten rond de Oude School staan open voor iedereen: de tweejaarlijkse bazaar, 
de jaarlijkse ontmoeting rond Oud en Nieuw (‘Burenborrel’), de barbecue op Koningsdag, Open 
Monumentendag.  
Gemeenteleden dragen hun steentje bij aan de open maaltijden (  twee à drie keer per jaar) , oud 
papier ophalen, schoonmaken van de kerk, schoonhouden van het kerkhof.   
In september wordt er na afloop van de kerkdienst opening winterwerk een gemeentedag gehouden. 
Sinds 1 januari 2018 geven wij een eigen kerkblad ‘Ons Kerkblad De Ontmoeting’ uit. 
Onze gemeente  fungeert ook als toevluchtsoord van die gemeenteleden, die elders zijn vastgelopen.                                                                                                        
Wij zijn een confessionele gemeente, staande op het fundament van de gekruisigde Christus.  
Onze liturgie is klassiek te noemen op calvinistische leest geschoeid.                                                                               
Wij gebruiken verschillende vertalingen vanaf de kansel: Nieuwe Bijbelvertaling ( 2004), Herziene 
Statenvertaling ( 2014) , Nieuwe Bijbelvertaling ( 1951), Naardense vertaling ( 2004). We zingen uit 
het Nieuwe Liedboek ( 2013).                                                                                                                                                                
De gemeente telt ongeveer 50 pastorale eenheden (125 leden) , waarvan 50 belijdend lid zijn. Voor 
de kinderen –van 4- 12 jaar- is er zondagsschool op zondagmorgen (onder kerktijd) in de Oude 
School.  Met de adventsweken beginnen de kinderen in de kerk, zo laten ze de gemeente delen in 
hun  kerstproject. Dat wordt afgesloten met een kinderkerstfeest op de avond voor kerst.  Met Pasen 
delen de kinderen aan het eind van de dienst bloemen uit. Ook maken ze een doopboekje, dat bij 
een Doop aan de ouders overhandigd wordt.   Voor de allerkleinsten is er oppas in de Oude School, 
mits de kinderen voor 9.50 uur gebracht worden.                                                                                                             
Voor jongeren is er de mogelijkheid van catechese, hiervan wordt tegenwoordig nauwelijks gebruik  
gemaakt.  Er zijn te weinig jongeren in een leeftijdsgroep. Dat geldt ook voor de belijdeniscatechese, 
daarvoor is ook nauwelijks animo.                                                                                                                                              
De middengeneratie (20-40 jaar) komt tenminste twee keer per jaar samen rond een zelf gekozen 
thema.                                                                                                                                                                                  
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Via de diaconie is onze gemeente vertegenwoordigd in het Beraad van Kerken van de gemeente Wijk 
bij Duurstede.  
De kerkrentmeesters knopen de eindjes goed aan elkaar, financiëel  zijn wij gezond.                                    
De kerkenraad bestaat uit acht personen: 2 ouderlingen, waarvan 1 scriba is, twee diakenen en twee 
ouderling-kerkrentmeesters, een notulist, en 1 predikant in deeltijd.  Allen hebben ambtsgeheim.  De 
kerkenraad is een hecht team en verzet veel werk.    
 
Er is bezinning in de Bijbelkring (13 personen) op Bijbelverhalen. De Bijbelkring vindt plaats om de 
veertien dagen in de consistoriekamer. 
Ook drinken we regelmatig koffie, na de eredienst op zondag, in de Oude School.   
 
 
 
Beleidsontwikkeling voor de komende jaren 
 
We richten onze aandacht op het betrekken van de jonge mensen bij onze gemeente. 
Jongeren zullen voor de bediening van een ambt gevraagd worden. 
Jongeren worden ingeschakeld bij de voorbereiding van kerkdiensten (bijvoorbeeld bij doopdiensten 
en themadiensten). 
Door toenemende vergrijzing van onze gemeente wordt intensivering van het pastoraat gevraagd. 
Hiervoor zijn de predikant en de gehele kerkenraad verantwoordelijk en kan de gemeente hierbij 
ingeschakeld worden. 
Omdat er steeds meer ouderen aan huis gebonden zijn, is er het aanbod van Heilig Avondmaal aan 
huis te vieren. Dit aanbod dient meer onder de aandacht te worden gebracht. 
In een kleine gemeente doen ambtsdragers al heel veel, zodat aan extra taken minder behoefte is. 
We willen een gastvrije gemeente zijn, waar alle mensen zich welkom weten. Dan zullen er ook 
momenten van ontmoetingen behoren te zijn, zoals bijvoorbeeld koffiedrinken na de eredienst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit beleidsplan is tijdens de gemeente avond van 1 november 2017 uitgereikt. Tot 1 december 2017 
is er gelegenheid gegeven op- en aanmerkingen hierop in te dienen, die besproken zijn in de 
kerkenraadsvergadering van 18 december 2017. Nadat de aanpassingen verwerkt zijn, is het 
beleidsplan goedgekeurd in de kerkenraadsvergadering van 20 februari 2018. 
 


