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Wie wij zijn 
 
Onze toekomst tegemoet, roeien met de riemen die we hebben… 
 
Onze huidige predikant gaat in juli 2022 met emeritaat en heeft negen jaar in onze gemeente 
gestaan. Zijn vertrek was dus al ruim tevoren bekend. In het afgelopen jaar heeft de kerkenraad 
nagedacht over ‘onze toekomst’. Met onder meer twee Gemeentecafés, belrondes c.q. enquêtes (in 
coronatijd) en diverse (digitale) brainstormsessies met gemeenteleden, zijn zij gehoord.  
 
 
We hebben ‘onze gemeente, onze toekomst…’ als volgt beschreven:   
 
 We zijn een geloofsgemeenschap  
 waar mensen geïnspireerd door het levensverhaal van Jezus Christus  
 geloof hoop en liefde willen delen. 
 Onze kerk is een huis van God en mensen 
  met ruimte voor ontmoeting en gesprek, verdieping en bezinning. 

Een plek om leven te ontvangen en te delen.  
Jij en ik mogen hier op adem komen  
en samen verrast  worden door elkaar en door God.  

 
 Wat ons bijeen houdt en waarin wij ons willen verbinden met anderen is:  
 

• Zorg voor AARDE en SCHEPPING: groene kerk - duurzaamheid 

• Zorg voor kwetsbare MENSEN: omzien naar en inzetten voor.  

• Zorg voor de ZIEL: bezinning, bezieling en beweging, een open dialoog met de christelijke traditie 
en onze samenleving 

 
 
Onze kernwoorden en activiteiten:  
 
1. Gebouw  

2. Vieren  

3. Aandacht en zorg voor wie er nu zijn  

4. Bezinning en verdieping  

5. Inzet van mensen  

6. Samenwerken  

7. Communicatie  
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Onderstaande tabellen laten zien wat daarvoor nodig is: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat behoort tot ons DNA 
 
In ons gebouw staat ontmoeting centraal. Behalve voor de zondagse viering wordt het gebouw 
regelmatig voor talloze andere activiteiten gebruikt, o.a. via verhuur aan externe partijen. Dit is 
mogelijk omdat een aantal onbezoldigde kosters bij toerbeurt een week gastvrouw/-heer zijn.  
Het gebouw bestaat uit een kerkzaal, de hal met keuken, een pleinzaal en een kelder. Er is geen 
pastorie beschikbaar maar de kelder is tevens ingericht als ‘werkruimte’ voor predikant en kosters.  
 
Elke zondagochtend om 10 uur is er een viering die ook online kan worden gevolgd. Naast de 
predikant hebben gemeenteleden een dragende rol.  
De diaconie heeft ook een grote rol in de tien vieringen van Schrift en Tafel (lopend) verspreid over 
het jaar. Kinderen en gasten uit andere geloofsgemeenschappen kunnen zonder enig voorbehoud 
brood en wijn ontvangen tijdens een viering van Schrift en Tafel. 
Het  koffiedrinken na de viering is voor de meeste bezoekers een waardevol ontmoetingsmoment.  
Het liturgisch boeket wordt wekelijks thuisbezorgd bij een gemeentelid. Aanleiding kan ziekte of 
ziekenhuisopname zijn, een huwelijks jubileum of het bereiken van een kroonjaar (80 jaar en ouder)   

1. Gebouw ten dienste van 

 

2. Vieren 
• Vieren op zondag  

• Andere viermomenten (meditatie, Taizé, 
vesper, inzegening van alle 
levensverbintenissen…) 

• Vieringen in verbinding met de 
activiteiten 

 

3. Aandacht en zorg voor wie er nu zijn 
• Ontmoetingsmomenten 

• Inloop 

• Samen eten 

 

4. Bezinning & verdieping 
• Open podium: muziek, exposities, … 

• Film, boek, spreker 
• ZIN-kring en (nieuwe) BAG groepen 

Wat is daarvoor nodig, hoe gaan we dat doen? 

 

5. Inzet van mensen 
• Predikant (60-80%) 

• Kerkenraad 

• Kosters 

• Organisten 

• Beeld- en geluidteam 

• Gemeenteleden die een (of méér) activiteit(en) dragen 

 

6. Samenwerken 
• Onderzoeken of er draagkracht is om een zelfstandige 

gemeente te blijven 

• Klooster/parochie èn instellingen in Huissen 

• Op de achtergrond: kerkelijke verkenningen 

 

7. Communicatie 
• Interne betrokkenheid: Sjaloom! en Zondagsm@il 

• Naar buiten (entree/gebouw) laten zien wat er binnen gebeurt 

• Social media, Het Gemeentenieuws, Lingewaard Actueel 
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Daarnaast wordt er wekelijks een kaart gestuurd naar een gemeentelid als groet, aandacht, 
ondersteuning. 
 
Geloven ontspringt niet alleen aan een Bijbeltekst, maar ook 
aan ontmoetingen met mensen, de natuur, muziek, het leven in 
al haar breedte en diepte. Bij ‘roeien met de riemen die we 
hebben’ hoort een kompas… 

• Huissen Compas: 1x per maand op de zondagmiddag van 
16 - 18 uur ruimte maken voor een goed gesprek. Het 
eerste deel van de middag met ruimte voor (levens)vragen 
die ons bezighouden, waarover je graag eens met anderen 
van gedachten wilt wisselen. Het tweede deel is er een 
drankje en een hapje.  

• Filmprogramma ‘de kracht van levensverhalen’: een korte 
introductie - kijken naar de film - en na afloop voor wie dat 
wil gelegenheid voor een nagesprek. Een aantal 
woensdagavonden om 19.45 uur. 

• Gespreksgroepen: meerdere gemeenteleden zijn betrokken 
bij een gespreksgroep. Zij ontmoeten elkaar meerdere 
keren per jaar thuis.   

 
 

Wie zetten zich hiervoor in 
 
De maatschappelijke betrokkenheid van onze gemeente is zonder meer groot te noemen. Diverse 
gemeenteleden zijn betrokken. We bestaan dankzij de inzet van veel enthousiaste gemeenteleden, 
vrijwilligers en ambtsdragers die actief (willen) zijn. Er kan veel en er gebeurt ook veel in onze 
gemeente. De predikant is echter onmisbaar, als enige beroepskracht is deze een aanspreekpunt, spil 
en samenbindende factor in en van de gemeente en ondersteuner van de vrijwilligers.  
 
 
Inzet t.b.v. vieringen 

• Kostersteam: drie kostersduo’s hebben bij toerbeurt een week dienst en worden ondersteund 
door een team van koffieschenkers 

• Team Beeld en Geluid: vier gemeenteleden zorgen ervoor dat de viering online kan worden 
bekeken via kerkdienstgemist.nl. Ook zorgen zij ervoor dat de liturgie in de kerkzaal op een 
beeldscherm wordt weergegeven. Waar eerder de kerkomroep beschikbaar was voor het 
beluisteren van de vieringen loopt dit vanaf najaar 2021 via kerkdienstgemist.nl. 

• Lectoren: een groep van zeven gemeenteleden verzorgt bij toerbeurt de lezingen in de vieringen 

• Liturgisch bloemschikken: wekelijks wordt een liturgisch boeket op de viertafel verzorgd door 
een gemeentelid. Tijdens hoogtijdagen is er een liturgische bloemschikking dat door drie 
gemeenteleden wordt verzorgd.  

• Invulling bijzondere diensten: naast het college van diakenen en de werkgroep pastoraat zijn er 
diverse gemeenteleden betrokken bij de invulling van een viering. 

• Liturgie: We gebruiken een basisliturgie die het kerkelijk jaar volgt.  

• Cantorij: o.l.v. de cantor-organist oefenen wekelijks een twintigtal gemeenteleden liederen ter 
ondersteuning in diverse vieringen  

• Promises: het gospelkoor bestaat uit ongeveer 35 (niet-)gemeenteleden die een of meerdere 
keren per jaar liederen ten gehore brengen tijdens een viering 
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• Kerktaxi: meerdere gemeenteleden zorgen ervoor dat niet-mobiele gemeenteleden toch in staat 
worden gesteld vieringen of andere bijeenkomsten bij te wonen 

 
 
Inzet t.b.v. ontmoeting 

• Vrijdagmiddaginloop: een team van gastvrouwen en -heren 
zorgen ervoor dat iedereen hier terecht kan voor een praatje 
onder het genot van een kopje koffie of thee. De inloop 
voorziet meer en meer in een behoefte waarbij ook niet-
kerkleden inmiddels de weg naar de kerk weten te vinden. 
Tegelijkertijd is de kerk open om even binnen te lopen, stil te 
kunnen zijn en/of een kaars aan te steken 

• Maaltijden op vrijdag: een tweetal gemeenteleden zorgt in de 
winter bij toerbeurt een maal in de zes weken voor een 
gezellige (thema)maaltijd voor wie dat wil 

• Brandenburg contacten: een werkgroep van drie 
gemeenteleden verzorgt al meer dan 35 jaar de contacten met 
de partnergemeente in Brandenburg en organiseert een 
tweejaarlijkse weekend in Huissen. 

• Bridging Gaps: twee gemeenteleden verzorgen de contacten 
met de VU en organiseren het jaarlijkse weekend met de 
buitenlandse theologiestudenten 

 

 
 

Inzet t.b.v. maatschappelijke betrokkenheid 

• Groene Kerk: we beschikken over een aantal zonnepanelen (14). De verlichting in de kerk is zo 
zuinig mogelijk (LED lampen) en er is geïsoleerd waar mogelijk. De inkopen worden zo veel 
mogelijk duurzaam gedaan. 

• Dementienetwerk: vanuit de werkgroep pastoraat wordt contact onderhouden met dit netwerk. 

• VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Toerusting en Zorg) 

• De Voedselbank  

• Zorgcentrum  

• Alzheimercafé  

• Stichting Welzijn Lingewaard, etc.  

• Met de Gemeente Lingewaard is er regelmatig contact over maatschappelijke onderwerpen als 
de WMO en de wijkontwikkelingsplannen (welzijn). 

 
 
Inzet t.b.v. communicatie  
• Website: we hebben een eigen website (pknhuissen.nl) met relevante informatie die zoveel 

mogelijk up-to-date wordt gehouden door een aantal gemeenteleden.   

• Het kerkblad Sjaloom!: momenteel met een redactie van zes gemeenteleden, verschijnt 10 keer 
per jaar en wordt (gratis) op alle adressen van gemeenteleden bezorgd. Het is een belangrijk 

file:///C:/Users/marja/Documents/1.%20Scribaat%20vanaf%20juli%202015%20MHtA/Beroepingswerk/Profiel%20-%20DNA%20PGH/www.pknhuissen.nl
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samenbindend orgaan en voor gemeenteleden die zich meer op afstand van de gemeente 
bevinden vaak de enige vorm van contact. Een keer per jaar wordt de gemeenteleden een 
vrijwillige financiële bijdrage gevraagd om de kosten van Sjaloom! te dekken.  

• Redactie en bezorging Sjaloom!: de redactie van het kerkblad bestaat uit vier gemeenteleden, de 
bezorging wordt door meerdere gemeenteleden verzorgd 

• Zondagsmail, wekelijks nieuwsbrief: drie gemeenteleden stellen bij toerbeurt de wekelijkse 
nieuwsbrief samen en zorgen voor verzending. De Zondagsmail wordt op verzoek ook verstuurd 
naar lezers buiten onze gemeente. De nieuwsbrief is met name bedoeld voor mededelingen 
betreffende de zondagse viering.  

• Het Gemeentenieuws: In de gratis, plaatselijke informatie-/reclamekrant van Lingewaard wordt 
wekelijks een korte column door ons geplaatst, gericht op de actualiteit van de kerkelijke 
activiteiten. Dit wordt bij toerbeurt door de predikant en enkele gemeenteleden verzorgd. 

 
 
Inzet t.b.v. de kerkelijke organisatie 
 
De mindmap op de laatste pagina met als titel ‘Dichterbij’ geeft uitdrukking aan ons beleid. 
Werkgroepen en  colleges laten hiermee zien waar ze mee bezig zijn en wat centraal staat. In het 
hart de werkgroepenstructuur waarop we als kerkelijke organisatie bouwen.  

 
• De kerkenraad bestaat momenteel uit negen 

ambtsdragers en de predikant. 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheid liggen bij de 
diverse werkgroepen. Dit geeft tevens ruimte aan 
andere gemeenteleden om, zonder daarvoor 
ambtsdrager te hoeven zijn, aan te sluiten bij en 
actief te zijn in een of meerdere werkgroepen.  

• Vacaturecommissie: samen met de predikant zijn er 
drie gemeenteleden die gemeenteleden benaderen 
t.b.v. het invullen van een of meerdere vacatures.  

• Ledenadministratie: deze berust bij een gemeentelid 
maar zal met ingang van 2022 worden uitbesteed 
aan een extern bureau. 

• Kerkelijke administratie: deze wordt met ingang van 
2022 uitbesteed aan een extern bureau.  

• Kostersteam: een team vrijwilligers ondersteunt bij vieringen en verhuuractiviteiten 
 
(Op te vragen: Beleidsplan en Plaatselijke Regeling Protestantse Gemeente Huissen). 
 
 

Financiële situatie 
 
De afgelopen decennia hebben we enige financiële reserve opgebouwd waarmee de toekomst 
voorlopig met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. Ondanks afnemende vrijwillige bijdragen, 
ingegeven door de veranderende gemeentesamenstelling en leeftijdsopbouw (vergrijzing) streven 
we er naar om een predikant aan te stellen voor 0,8 fte.  
De exploitatiebegroting laat helaas wel een negatief resultaat zien. Daarnaast laat de 
meerjarenraming zien dat in ieder geval tot 2029 de vermogenspositie redelijk blijft. Dit vraagt echter 
wel om een blijvende bezinning op de financiële mogelijkheden en de continuïteit van de gemeente.  
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Samenstelling van onze gemeente 
 
We zijn een sterk vergrijzende gemeente. Jeugd, jongeren, jongere gezinnen komen niet naar de 
zondagse viering en tonen weinig tot geen interesse in meedoen aan het kerkelijke (geloofs)leven. Er 
zijn talrijke initiatieven gestart, zoals vieringen met grootouders en kleinkinderen, Kliederkerk, viering 
voor nieuw ingeschreven gemeenteleden, etc.   
 
Eind 2021 staan 466 mensen, in leeftijd variërend van 5 tot 96 jaar in onze gemeente ingeschreven. 
Het ledenaantal was lange tijd stabiel maar de laatste jaren daalt het drastisch. Natuurlijk verloop en 
geringe aanwas van jonge gemeenteleden ondanks de groei van Huissen.  
Aantal gemeenteleden: 
• Onder de 55 jaar: 147 
• Boven de 55 jaar: 302 
 
Zoals in vele gemeenten is ook hier de vergrijzing goed merkbaar en worden jeugd, jongeren en 
jonge gezinnen node gemist bij veel kerkelijke activiteiten, te beginnen in de zondagse viering. 
Ongeveer 100 gemeenteleden zijn naar schatting meer of minder actief betrokken bij het 
kerkgebeuren. In 2021 bezochten gemiddeld 45 mensen de zondagse vieringen met uitschieters tot 
100 op hoogtijdagen. De invloed en effecten van corona op het toekomstige kerkbezoek zijn nog niet 
bekend.  
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Plaatselijk en regionaal 
 
De predikant neemt deel aan een werkgemeenschap waarin ook de ons omringende protestantse 
gemeenten zijn vertegenwoordigd. Het meest in de buurt liggen Angeren en Gendt-Doornenburg, 
beide kleine protestantse gemeentes. Elst is een grote, bloeiende gemeenschap. Huissen valt onder 
de Classis Gelderland Zuid & Oost. De scriba is afgevaardigde naar de classis voor de ring Nijmegen. 
Vlak achter ons gebouw staat de stadsparochiekerk Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming. Zij is 
onderdeel van de parochie H. Maria Magdalena die is ontstaan uit een fusie van de parochies De 
Levensbron en St. Benedictus. Er is een werkbare verstandhouding met de parochie.  
Op steenworp afstand van de kerk bevindt zich het Dominicaner Klooster waarmee ook een goed 
contact bestaat. 
 
 

Historisch 
Ons gebouw staat in het centrum van het overwegend 
rooms-katholieke Huissen. In de volksmond  de 
‘hervormde kerk’. Al in 1611 werd de eerste predikant 
beroepen. In 1660 werd de 1e stenen protestantse kerk in 
gebruik genomen.  
Na het oorlogsgeweld van oktober 1944 werd onze kerk in 
1951 herbouwd. In 1995 is het interieur van het gebouw 
ingrijpend gemoderniseerd.  Daardoor beschikken we 
over een multifunctioneel gebouw met een kerkzaal die 
een serene sfeer uitstraalt. Dat wordt nog benadrukt 
doordat er enkele jaren geleden een ‘stilteruimte’ in de 
kerkzaal is gecreëerd.  
 
Onze gemeente was in 1981 landelijk een van de eerste 
Samen-op-Weg gemeenten en heeft echt uitgezien naar 
het definitieve ontstaan van de PKN. Te midden van alle 
profane en rooms-katholieke activiteiten in Huissen (de 
grootste van de acht kernen van de gemeente 
Lingewaard) neemt onze kleine protestantse gemeente 
een geheel eigen plek in.  
 
In Huissen worden nog tal van rooms-katholieke tradities in ere gehouden waaronder de jaarlijkse 
‘Umdracht’. Al eeuwen lang trekt de processie jaarlijks door de versierde straten van de stad. Ze 
toont daarbij een band met de rijke plaatselijke geschiedenis, de sterke onderlinge band van de 
verenigingen die deze traditie overeind houden en niet in de laatste plaats een band met de (RK) 
kerk. Op de betreffende zondag staan we als protestanten graag na de viering langs de kant om de 
‘Umdracht’ voorbij te zien komen. 
 
 

Links 
 
• www.pknhuissen.nl  

• https://pknhuissen.nl/liturgie-2-2/  

• http://www.huissenseumdracht.nl/  

• https://www.rkparochiemariamagdalena.nl/show/gebouw/5  

https://www.rkparochiemariamagdalena.nl/
https://www.kloosterhuissen.nl/
file:///C:/Users/marja/Documents/1.%20Scribaat%20vanaf%20juli%202015%20MHtA/Beroepingswerk/Profiel%20-%20DNA%20PGH/•%09http:/www.huissenseumdracht.nl/
http://www.pknhuissen.nl/
https://pknhuissen.nl/liturgie-2-2/
http://www.huissenseumdracht.nl/
https://www.rkparochiemariamagdalena.nl/show/gebouw/5
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• https://www.lingewaard.nl/ 

• https://kerkdienstgemist.nl/stations/2473-Protestantse-gemeente-Huissen 

• https://www.kloosterhuissen.nl/ 

• https://dominicanen.nl/2017/03/50-jaar-vormingscentrum-klooster-huissen/ 

• https://www.zandsekerk.nl/ 
 
 

 
 
 
 
 

Foto’s: Gerdine en Johan Dijkstra, Jenneke Coenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage: mindmap ‘Dichterbij’, beleidsplan 2018-2023  

 

https://www.lingewaard.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2473-Protestantse-gemeente-Huissen
https://www.kloosterhuissen.nl/
https://dominicanen.nl/2017/03/50-jaar-vormingscentrum-klooster-huissen/
https://www.zandsekerk.nl/


 

 

 


