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Visie Hervormde Gemeente Overlangbroek komende 5 jaar 

De Hervormde gemeente van Overlangbroek vormt een hechte gemeenschap waar mensen 
bij elkaar komen om te luisteren naar Gods woord. Het geloof speelt een belangrijke rol en 
mensen kunnen zichzelf zijn en blijven binnen onze gemeente. Daarnaast zijn de volgende 
waarden duidelijk aanwezig binnen de gemeente: saamhorigheid, gastvrijheid, 
laagdrempelig, solidariteit, openheid, respect voor elkaars mening en behulpzaamheid. De 
gemeente is gezegend met een gezonde financiële situatie, een meelevende eigen 
predikant en een prachtig en goed onderhouden kerkgebouw waar nog elke zondag 
diensten gehouden kunnen worden waarin aandacht besteed wordt aan een goede preek en 
muziek die mensen aanspreekt. Ook worden de zondagsschool en de Bijbelkring trouw 
bezocht en zijn er voldoende vrijwilligers om activiteiten te organiseren. Er wordt omgezien 
naar elkaar binnen de gemeente en daarnaast ook naar mensen die in de buurtschap 
wonen of op andere manieren betrokken zijn bij de kerk. Dankbaar voor de dingen die goed 
gaan, moeten we helaas ook constateren dat er een aantal onderwerpen zijn die extra 
aandacht vereisen. Zo is er ook in onze gemeente sprake van vergrijzing en valt het niet 
mee om de jeugd bij de kerk te betrekken. Het is niet eenvoudig om in de behoefte van 
jongeren te voorzien. Verder lijkt het een uitdaging te worden om de kerkenraad voltallig te 
houden. De afnemende hoeveelheid kerkgangers kan in de toekomst ook voor uitdagingen 
zorgen op financieel gebied en het is ook de vraag of het mogelijk is om een eigen parttime 
predikant te houden. Als we over 5 tot 10 jaar nog een zelfstandige gemeente willen blijven 
vormen is het daarom van groot belang dat we blijven aansluiten bij de behoeftes van de 
gemeenteleden. Dit blijkt een behoorlijke opgave te zijn, omdat de behoeftes van de 
ouderen en jongeren erg uiteenlopend zijn. De mogelijkheden om de vrije tijd op de zondag 
in te vullen zijn zo groot dat slechts een klein gedeelte van de jongeren ervoor kiest om naar 
de kerk te komen. Alhoewel de zondagsschool goed bezocht wordt, zien we deze kinderen 
helaas niet altijd meer in de kerk als ze van de zondagsschool af zijn. Het is daarom goed 
dat de kerk nauw samen blijft werken met de zondagsschool en het gesprek aangaat met de 
kinderen, ouders en de leidinggevenden zodat zij betrokken blijven bij de kerk en zich er 
thuis voelen. Vanwege de kleine omvang van de gemeente valt het niet mee om 
bijeenkomsten te organiseren die meer aansluiten bij de jeugd. Het is wel het doel om 
thema-avonden en gespreksgroepen (bijvoorbeeld voor jonge gemeenteleden die weinig 
kennen van geloof en kerk hebben, omdat ze daar niet mee zijn opgevoed) te blijven 
organiseren. Het moderniseren van de kerkdiensten om aan te sluiten bij de wensen van 
jongeren (denk hierbij aan modernere begeleiding, opgesplitste preek en beeldmateriaal) is 
ook nauwelijks mogelijk, omdat dit meestal niet aansluit bij de wensen van de oudere 
generatie waar een groot gedeelte van de trouwe kerkgangers uit bestaat. Zoals de kerk 
vroeger een dorpskerk was zien we nu dat slechts een klein deel van de kerkgangers nog uit 
Overlangbroek komt en dat we steeds meer de functie van streekkerk invullen. Om de 
gemeente draaiende te houden is het van groot belang dat we vanuit Gods liefde omzien 
naar elkaar, actief naar buiten treden en laten zien dat we er ook zijn voor mensen uit de 
streek en tegelijkertijd ervoor waken dat we onze eigen gemeenteleden niet voorbijlopen en 
onze identiteit niet verliezen. Ook is het goed als gemeenteleden zich ervan bewust blijven 
dat we hiervoor ook een voltallige kerkenraad nodig hebben en dat de kerk ook alleen kan 
blijven bestaan als de inkomsten uit collectes, activiteiten en vrijwillige bijdrages op peil 
blijven. De gemeente heeft onder andere via het Beraad van Kerken contact met andere 
kerkelijke gemeentes binnen de burgerlijke gemeente Wijk bij Duurstede. De kerkenraad wil 
zo lang mogelijk een zelfstandige gemeente blijven vormen. Mocht in de toekomst blijken dat 
dit niet meer haalbaar is, kan een samenwerkingsverband met naburige gemeentes worden 
overwogen. Hierbij kan gedacht worden aan het gezamenlijk beroepen van een predikant of 
een gezamenlijke kerkenraad. Ook in dat geval is het doel om zo lang mogelijk kerkdiensten 
te blijven houden in onze eigen kerk. 
Bij alle zorgen die wij hebben mogen we vertrouwen hebben in en bidden voor Gods zorg 
voor Zijn gemeente en met de Bijbel in het middelpunt meewerken aan de opbouw en het 
behouden van Zijn gemeente. God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf.  


