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Voorwoord 

 
Het beleidsplan dat hier gepresenteerd wordt, is gebaseerd op het 

beleidsplan van 2014-2019 en op gesprekken met gemeenteleden en 

gesprekken in de kerkenraad in de eerste maanden van 2019. 
Dit beleidsplan heeft de titel gekregen: “Samen verder”. 

Uit deze titel spreekt het verlangen van de gemeente om betrokken te 
blijven bij elkaar, ongeacht leeftijd en afkomst (zowel geografisch als 

kerkelijk). We willen met elkaar verder gaan in deze gemeente. 
Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar we ondervinden dat het samen verder 

gaan in deze tijd niet zo eenvoudig is. Het “samen” is soms van korte 
duur. 

Het samen verder staat ook voor het beleid om meer dan voorheen 
samenwerking te zoeken buiten de gemeente. Dat kan zijn in de 

dorpsgemeenschap of met buurgemeenten. 
Het samen verder staat ook voor ons besef dat dit niet gaat zonder de 

Heilige Geest, zonder inspiratie van “boven”. 
 

 

27 augustus 2019 
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1. Beschrijving van de PG Driel 
 

 

1.1  Inleiding 
 

De Protestantse Gemeente in Driel (verder te noemen PG Driel) is een 
dorpsgemeente in de kern Driel van de gemeente Overbetuwe. Het is een 

gemeente met actieve en betrokken gemeenteleden, voor wie de 
onderlinge saamhorigheid en het omzien naar elkaar belangrijk is. Wij 

maken deel uit van de Protestantse Kerk Nederland en van de 
dorpsgemeenschap van Driel. We onderhouden waar mogelijk contact met 

buurgemeenten door gezamenlijk vormings- en toerustingswerk en we 
hebben een bijzondere band met de Vloedschuurgemeente in Heteren en 

met de parochie in Driel. 
 

Ons beleid is er op gericht om zorg te dragen dat er ook in de komende 
jaren een levende en levendige Protestantse gemeente in Driel is in een 

tijd van vergrijzing en langzame afname van het aantal leden. 

Dat willen wij bereiken door zorgvuldige en aansprekende erediensten, 
door activiteiten waardoor we elkaar betrekken bij het Evangelie en bij 

elkaar, door aandacht voor iedere leeftijdsgroep (van jong tot oud), door 
gastvrijheid en een open houding. Wij willen als gemeente toegankelijk 

zijn en blijven voor jeugd, jongeren en jonge gezinnen. Initiatieven 
houden hier rekening mee. Verder zullen wij als gemeente moeten blijven 

zoeken naar vormen van samenwerking om toekomstbestendig te zijn.  
In de komende jaren wordt de kerkruimte aangepast. De ruimte wordt 

beter toegankelijk en flexibel. 
 

Hiermee hopen wij een actieve en betrokken gemeente te blijven die 
bekend staat als een levende gemeente met toekomst in het dorp Driel. 

 
1.2  De context van het dorp Driel 

 

In het overwegend rooms-katholieke en seculiere dorp Driel vormen de 
Protestanten een minderheid. Op een bevolking van 4350 inwoners zijn er 

ongeveer 300 inwoners lid van de PG Driel. Een dertigtal gemeenteleden 
woont niet in het dorp Driel zelf. 

 
Het dorp kenmerkt zich aan de ene kant door families die hier al vele 

generaties wonen en aan de andere kant door mensen van buiten die in 
het dorp zijn komen wonen door de nieuwbouw sinds de jaren ’70. De 

gemeente staat niet los van het dorp. Er is een goede verstandhouding 
met de PC basisschool tegenover de kerk: samenwerking met het ophalen 

van oud papier, gebruik maken van elkaars faciliteiten, kerk-en 
schooldienst eens in de twee jaar. 
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Het contact met de parochie is al enkele decennia oud en is stabiel: 

samen organiseren we een viering op 4 mei, er zijn twee oecumenische 
diensten per jaar, er is een High Tea voor ouderen en samen met de 

plaatselijke supermarkt organiseren we zo nu een dan een maaltijd voor 

ouderen. De jaarlijkse rommelmarkt is een activiteit die verbonden is met 
de dorpsgemeenschap. 

Het kerkgebouw is opengesteld voor het burgerlijk huwelijk, ook voor 
plaatsgenoten die geen lid zijn van de kerk. 

 
We staan open voor vragen vanuit het dorp om gebruik te maken van 

onze gebouwen. Zo is er in onze kerk een tentoonstelling geweest over 
Jacob Jan Cremer, een oud-dorpsgenoot. 

 
1.3. Visie op ons gemeente-zijn 

 
De PG Driel wil, door Gods Woord geïnspireerd, met elkaar en in de 

samenleving, in woord en daad vanuit het geloof bezig zijn. Zij wil dit 
doen als een hechte, levende gemeenschap van mensen die op elkaar 

betrokken zijn, maar die ook verbinding zoeken naar wat er buiten de 

kerk gebeurt, lokaal en verder weg.  
 

De gemeente wil in de verkondiging van Gods Woord aan de verschillende 
opvattingen over de invulling van ons geloof recht doen door ruimte te 

bieden aan de onderlinge gedachtewisseling, met inachtneming van een 
ieders opvatting. 

 
1.4.  De kerkelijke gemeenschap 

 
De Protestantse Gemeente te Driel bestaat sinds 1 januari 2006. Zij is 

ontstaan uit de voormalige Nederlandse Hervormde Gemeente Driel en 
een deel van de in Driel wonende leden van de Gereformeerde Kerk te 

Elst. De Nederlandse Hervormde Gemeente te Driel bestaat sinds 1837 en 
is een verzelfstandiging van de gecombineerde Nederlandse Hervormde 

Gemeente te Elden/Driel. 

 
De gemeente maakt deel uit van de landelijke Protestantse Kerken in 

Nederland (PKN). Organisatorisch gezien valt zij onder de Classis 
Gelderland Zuid en Oost. 

 
Het territoir van de PG Driel loopt parallel met de adressen onder de 

postcode 6665. Dat is de bebouwde kom van het dorp Driel en het 
daaraan grenzende buitengebied. Er is een 0,5 predikantsplaats. 

 
Het aantal leden bedraagt per 01-01-2019 343. Voor de komende jaren 

wordt een stabilisatie of een lichte teruggang van dit aantal verwacht. De 
groep gemeenteleden van 40-70 jaar is het beste vertegenwoordigd, 50% 

van het totaal. In de verdere leeftijdsopbouw vertegenwoordigt de groep 
0-20 jaar 15%, de groep 20-40 jaar 15% en 70 jaar en ouder is 20 % van 
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het totaal aantal leden. Het aantal belijdende leden bedraagt 124, het 

aantal doopleden 173, overige leden 46. 
 

Circa 100 gemeenteleden bezoeken minimaal 1x per jaar de kerkdiensten 

en er zijn met enige regelmaat gasten in ons midden.  Het aantal 
kerkgangers per zondag schommelt tussen de 40 en de 50. 

 
De gemeente bevindt zich voor wat betreft geloofsrichting in het midden 

van de PKN. In dat midden is er wel een verscheidenheid aan 
geloofsopvattingen en geloofsbeleving te constateren. De gemeente is 

hecht: een kleine geloofsgemeenschap met een relatief grote “rand”: 
leden, die niet actief zijn en de kerk weinig bezoeken. Een deel van deze 

randleden leeft op afstand wel mee.  
 

1.5  De gebouwen  
 

De PG Driel huist in een middeleeuws kerkgebouw met een mooie 
akoestiek en een bijzonder orgel en een bijzondere kansel. Naast dit 

kerkgebouw heeft de gemeente een verenigingsgebouw “Ons Gebouw”. 

Daar wordt vergaderd en vinden allerhande bijeenkomsten plaats. De 
kerkelijke activiteiten gaan voor op andere activiteiten die plaatsvinden in 

Ons Gebouw.  
 

Naast de kerk ligt een eigen kerkhof. De gang van zaken op dit gebied is 
nader geregeld in een afzonderlijk Begrafenisreglement. 
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2  De organisatie:  

omschrijving en beleidsvoornemens 
 
 

 
2.1  De kerkenraad 

 
De kerkenraad bestaat uit minimaal 7 leden, te weten 

 de predikant 
 2 tot 4 ouderlingen, waaronder een jeugdouderling 

 2 tot 4 diakenen (een diaken kan vervangen worden door een 
diaconaal rentmeester) Zij vormen samen het college van diakenen 

 2 tot 4 kerkrentmeesters (waarvan tenminste twee ouderling-
kerkrentmeesters). Zij vormen samen het college van 

kerkrentmeesters. 
Uit hun midden wordt een voorzitter en een scriba gekozen. Diaconaal 

rentmeesters en kerkrentmeesters maken geen deel uit van de 

kerkenraad. 
De taken van de genoemde colleges zijn nader uitgewerkt in verschillende 

taakomschrijvingen die niet in dit beleidsplan zijn opgenomen. 
Het is een reële verwachting dat de plaatselijke regeling aangepast zal 

worden en dat er een kleinere kerkenraad zal komen. 
 

De ambtsdragers worden benoemd voor een periode van minimaal 4 jaar 
(in principe) en maximaal 12 jaar. De kerkenraad vergadert doorgaans 9 x 

per jaar. Eén keer per jaar (april/mei) is er een gemeenteavond waar de 
kerkenraad verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. 

 
De taken van de predikant liggen met name op het terrein van de 

eredienst, het pastoraat, het jeugdwerk, vorming en toerusting en de 
communicatie. 

 

Wij streven ernaar de werkzaamheden voor de ambtsdragers te beperken 
tot gemiddeld één dagdeel in de week.  

Wij vinden het belangrijk dat ambtsdragers ondersteund worden bij het 
uitoefenen van hun ambt, vanuit de plaatselijk gemeente of vanuit de 

landelijke kerk.  
De gemeente heeft een koster en enkele organisten, die een 

vrijwilligersvergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. 
 

Daarnaast zijn vrijwilligers werkzaam op het terrein van de 
ledenadministratie en de voorziening van gastpredikanten. Zij verrichten 

hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 
 

Het vormings- en toerustingswerk valt direct onder de 
verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 
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Beleidsvoornemens: 

 
 Verder verkennen van mogelijkheden tot samenwerking met 

gemeenten in de omgeving, met name de Vloedschuurgemeente in 

Heteren. 
 Gemeenteleden actief betrekken bij de activiteiten in de gemeente 

en bij het vrijwilligerswerk in de gemeente met name de 
leeftijdsgroep 25-65 jaar. 

 Openstaan voor ideeën en initiatieven van gemeenteleden. 
 

2.2  De eredienst 
 

In de eredienst willen we graag dat gemeenteleden van alle leeftijden, 
met alle verschillen en overeenkomsten, samen vieren en samen gevoed 

worden voor het leven van alledag vanuit het geloof. 
 

In de liturgie zijn we daarom niet alleen verbonden met de traditie, maar 
zoeken we ook naar vormen die bij gelovigen van vandaag, in het 

bijzonder jongeren, passen. In iedere vorm van vieren staat de 

zorgvuldigheid ten aanzien van het Woord en de gemeente die 
samenkomt voorop. Het samen lezen uit de Bijbel, het samen bidden en 

het samen zingen staan centraal in iedere eredienst. 
We maken gebruik van de NBV vanwege de herkenbaarheid door uit één 

vertaling te lezen. En we zingen voornamelijk uit het liedboek 2013, mede 
uit praktische overwegingen (geen beamer en niet iedere week een 

gedrukte orde van dienst). 
 

We hebben wekelijks op de zondagmorgen een eredienst. Door 
samenwerking met de parochie in Driel en de Vloedschuur in Heteren is de 

dienst niet altijd in het eigen kerkgebouw. Naast de zondagse eredienst 
zijn er diensten op de christelijke feest- en gedenkdagen en zijn er 

doordeweeks avondgebeden (1 x per maand en in de advents- en 
veertigdagentijd wekelijks). 

 

De jeugd heeft naast aandacht in de dienst ook ruimte voor eigen 
bijeenkomsten tijdens de dienst: de basisschoolkinderen in de wekelijkse 

kindernevendienst en jongeren 12+ in de maandelijkse jeugdkerk. In 
vakanties is er geen kindernevendienst, maar is er een kinderhoek in de 

kerk. 
 

Gemeenteleden helpen mee bij de voorbereiding van bijzondere diensten, 
zoals bijvoorbeeld de startzondag, de gezinsdiensten op de feestdagen, de 

kliederkerk en de overstapdienst. Vanwege de verschillende 
achtergronden én geloofsbeleving van gemeenteleden is er een beleid om 

daar rekening mee te houden bij het uitnodigen van gastvoorgangers. 
Voor het avondmaal geldt een open uitnodiging aan ieder die de maaltijd 

met ons wil mee vieren. 
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Een aantal keer per jaar nodigen we een koor en/of instrumentalisten uit 

voor een muzikale bijdrage aan de eredienst. 
 

Bijlage: Muziekprofiel 

 
Beleidsvoornemens: 

 
 Jongeren (van de jeugdkerk) uitnodigen om met suggesties voor 

muziek te komen en met ideeën voor een jeugddienst en/of andere 
jeugdactiviteiten 

 Vormen van een kleine stuurgroep om de Kliederkerken vorm te 
geven 

 Nadenken over de mogelijkheid om afwisseling van diensten samen 
met de Vloedschuur vorm te geven. 

 
2.3  Het Pastoraat 

 
Vanuit het pastoraat wordt aandacht gegeven aan gemeenteleden, hetzij 

bij verdriet of zorgen in hun leven, hetzij bij vreugde en succes. Dit vraagt 

om een actieve houding van zowel de ouderlingen, pastoraal 
medewerksters als de predikant om in contact te komen met alle 

gemeenteleden. 
 

We doen dit door huisbezoeken, het organiseren van activiteiten voor 
gemeenteleden, zoals koffieochtenden, het bezorgen van de bloemen uit 

de kerkdienst, en door één keer in de twee of drie jaar een rondje Driel te 
organiseren.  

 
Bij het rondje Driel krijgen gemeenteleden, die vrijwel nooit aanwezig zijn 

bij een activiteit van de kerk, het aanbod van een huisbezoek. Bij deze 
actieve houding past ook het nemen van initiatief tot het welkom heten 

van nieuw-ingekomen gemeenteleden. 
 

Beleidsvoornemens: 

 
 Een rondje Driel houden 

 Een aantal activiteiten organiseren, zoals bijvoorbeeld een 
filmmiddag, spelletjesmiddag, maaltijd.  

 Nadenken over manieren om goed met gemeenteleden en met 
elkaar in contact te komen en te blijven. 

 
2.4  Het jeugdwerk 

 
Het beleid van het jeugdwerk is er opgericht dat kinderen en jongeren zich 

thuis voelen in de gemeente en dat ze ontdekken wat het christelijke 
geloof betekent. 
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Daarvoor hebben we de kinderoppas, kindernevendienst, jeugdkerk, 

Kliederkerk, catechese, een gesprek, verjaardagskaart en de kinderhoek 
in de kerk. 

Omdat het aantal kinderen niet groot is, hanteren wij het principe van 

catechese op maat, om zo flexibel mogelijk te zijn. 
 

Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om op het gebied van jeugdwerk 
meer te kunnen samenwerken met de Vloedschuurgemeente in Heteren. 

Eens in de twee jaar wordt een Kerk- en Schooldienst met de 
Meeuwenberg georganiseerd, dit valt binnen het beleid om kinderen (ook 

kinderen die niet bij onze gemeente behoren) zich welkom te laten voelen 
in onze kerk. 

 
Beleidsvoornemens: 

 
 Met de jongeren verder in gesprek gaan over geloof en kerk. 

 Het organiseren van activiteiten die aansluiten bij de leefwereld van 
de jongeren. 

 Kijken naar mogelijke samenwerking met de Vloedschuurgemeente 

in het jeugdwerk. 
 Zoeken naar een jeugdouderling. 

 
2.5  Vorming en toerusting 

 
Als  PG Driel willen wij gemeenteleden de gelegenheid bieden zich te 

verdiepen in de bijbel en geloofsvraagstukken. Binnen de eigen gemeente 
doen we dit door middel van catechese (zie jeugdwerk), de bijbelkring en 

een thema-avond. 
Daarnaast werken wij samen met andere gemeenten in V.I.S  (Verdiepen, 

Inspireren Samenkomen). Enkele van de activiteiten van V.I.S. vinden 
plaats in de PG Driel en worden georganiseerd door de PG Driel. De 

activiteiten van V.I.S. komen op uit de actualiteit en de vragen uit de 
deelnemende gemeenten. 

 

Beleidsvoornemens: 
 Gemeenteleden meer betrekken bij de activiteiten van V.I.S door 

onder andere in een themadienst aandacht te vragen voor het 
onderwerp. 

 Een aantal keer per jaar gemeenteleden de gelegenheid te bieden 
om de preek na te bespreken. 

 
2.6  De diaconie 

 
De diaconie staat voor dienstbaar zijn, door binnen en buiten de gemeente 

op te komen voor mensen die in moeilijkheden verkeren.  
Diakenen zijn dienstbaar en in het bijzonder geroepen tot medewerking 

aan de eredienst en vervullen dit door: 
 



 
10 

 het verzorgen en assisteren bij de Dienst van Schrift en Tafel. 

 het mede-organiseren van de dankdag voor gewas en arbeid. 
 het verzorgen van de zondagse bloemengroet namens de kerk. 

 

De diaconie houdt in iedere normale kerkdienst een collecte voor het werk 
van de diaconie. De uitgangscollecte heeft steeds een andere 

bestemming. Jaarlijks wordt er een rooster met bestemmingen van de 
uitgangs-collecten gemaakt. De diaconale bestemming kan zowel 

plaatselijk als landelijk (door-zendcollecte) zijn. Wereldwijd en landelijk 
geeft de diaconie bij voorkeur aan “goede doelen” via Kerk in Actie. In 

onze provincie Gelderland geeft de diaconie bij voorkeur volgens de 
voorkeurslijst van het Provinciaal Diensten Centrum van de PKN. 

 
De diaconie publiceert informatie over projecten in kerkblad “Ontmoeting”. 

In de Ontmoeting worden de collectedoelen en de opbrengsten en giften 
vermeld. De diaconie gebruikt folders en mededelingen die de landelijke 

PKN beschikbaar stelt.  
 

Ook verricht de diaconie activiteiten op de volgende gebieden: 

 
Diaconaat en zending 

 Invulling geven aan het zendingswerk door het organiseren van 
minimaal één Zendingszondag per jaar (ZWO).  

 Aandacht geven aan het werelddiaconaat door middel van informatie 
in het kerkblad.  

 Acties in de veertigdagentijd. 
 

Plaatselijke activiteiten 
 het bekostigen van de Elisabethbode 

 betrokkenheid bij een regionale werkgroep, die jaarlijks een week 
voor lichamelijk gehandicapten organiseert in het Roosevelthuis. 

 betrokkenheid bij het werk van Rob Hulshuizen en Anne Marie 
Wessels in Haïti, Passe Catabois 

 individuele materiële hulpverlening en financiële steun 

 op de hoogte blijven van het armoedebeleid in Driel 
 participeren in Stichting Noodfonds Betuwe 

 attenderen op bestaan van Kernteam, Noodfonds, schuldhulpmaatje 
 de diaconie vraagt gemeenteleden om hulp bij het signaleren van 

financiële nood 
 inzameling en ondersteuning van de Voedselbank   

 
Financiën 

Een gedeelte van het vermogen ligt vast in onroerend goed. Dit laat de 
diaconie in stand en wordt gebruikt als inkomstenbron. Aan de inkomsten 

van pacht, collecten en giften wordt jaarlijks een bestemming gegeven. 
Zijn er onvoldoende middelen aanwezig om aan verplichtingen en/of 

wensen te kunnen voldoen dan is het toegestaan om het tekort uit de 
reserve te bekostigen met een maximum van € 1.000,00 per jaar. 
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Uiteraard houdt de diaconie de inkomsten en uitgaven bij en legt daarover 

verantwoording af aan de kerkenraad middels het overleggen van de 
jaarstukken in de maand juni. De financiële stukken liggen jaarlijks ter 

inzage voor de gemeente. 

 
Beleidsvoornemens: 

 De Diaconie vraagt aandacht voor de nood in de wereld door middel 
van o.a. het geven van informatie in de Ontmoeting en bij de 

afkondigingen in de kerk; in het bijzonder bij extra collecten bij o.a. 
rampen. 

 De Diaconie geeft aan “Stichting Hulp Haïti Driel”: jaarlijks wordt 
bekeken of de jaarbijdrage wordt gecontinueerd. 

 De diaconie is donateur van de voedselbank, zolang de nood hoog 
is. 

 Gemeenteleden vragen voor een verblijf in het Roosevelthuis 
 

2.7  De Kerkrentmeesters 
 

De kerkrentmeesters hebben tot taak: 

 De werving van geldmiddelen, waaronder actie Kerkbalans, 
benodigd voor de instandhouding van de kerkelijke gemeente. 

 Het beheer van het vermogen, waarvoor een beleggingsstatuut is 
opgesteld.  

 Het beheer en onderhoud van het kerkgebouw en Ons Gebouw en 
de inventaris, het kerkhof, de parkeerplaats en de tuin. 

 Coördinatie van het werk van de koster en de vrijwilligers die bij het 
beheer en onderhoud  betrokken zijn, alsmede dat van de 

vrijwilligers die meehelpen bij actie Kerkbalans, oud papier en 
rommelplusmarkt. 

 De financiële administratie, de ledenadministratie, het 
kerkhofbeheer en het kerkelijk archief zijn ondergebracht bij 

taakdragers, die hun werkzaamheden uitvoeren onder 
verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. De 

jaarlijkse begroting en financiële verslaglegging worden in eigen 

beheer opgesteld.  
 

Voor de komende jaren zal groot onderhoud aan de buitenkant van het 
kerkgebouw worden verricht. Daarnaast heeft de gemeente met ruime 

meerderheid ingestemd met het aanpassen en beter toegankelijk maken 
van de binnenkant van het kerkgebouw, in combinatie met het vervangen 

van de verwarmingsketels in het kerkgebouw en inpassing van de nieuwe 
ketels. Het voornemen is, om dit in 2020/2021 uit te laten voeren. 

 
Beleidsvoornemens: 

 
 Verrichten van groot onderhoud aan de buitenkant en het vervangen 

van het leien dak van het kerkgebouw. Het aanpassen en beter 



 
12 

toegankelijk maken van de binnenkant van het kerkgebouw, samen 

met het vervangen van de verwarmingsketels. 
 vrijwilligers betrekken bij het onderhoud van de gebouwen, de tuin 

en de begraafplaats. 

 
2.8  De communicatie 

 
Om gemeenteleden op de hoogte te laten zijn van wat er in de gemeente 

gebeurt wordt gebruik gemaakt de Ontmoeting, die 11 keer per jaar 
verschijnt en waar gemeenteleden zich op kunnen abonneren. Aan het 

septembernummer van de Ontmoeting wordt het programma van V.I.S. 
toegevoegd. 

 
Daarnaast hebben we een website met niet alleen actuele informatie, 

maar ook informatie over de geschiedenis van de kerk. 
 

En wanneer nodig krijgen alle gemeenteleden een brief of uitnodiging per 
email. 

Ongeveer 1 keer in de twee jaar krijgen alle gemeenteleden een 

informatieboekje over de gemeente. 
 

Een enkele keer maken we gebruik van de website en krant van de 
Betuwe en het Gemeentenieuws. 

 
Beleidsvoornemens: 

 Een e-maillijst van gemeenteleden om informatie per mail te kunnen 
versturen 

 Creëren van app-groepen rond de verschillende activiteiten 
 Nadenken over wat we willen met de communicatie – nu is het veel 

eenrichtingsverkeer en intern 
 Website verfrissen. 

 
2.9  Samenwerking met andere kerken 

 

Elders in het beleidsplan is de samenwerking met andere kerken al aan de 
orde gekomen. We vinden het belangrijk met het oog op de toekomst, dat 

we samenwerking zoeken. We willen een begaanbare weg zoeken tussen 
behoud van eigenheid en veranderingen die nodig zijn voor de toekomst. 

Er is samenwerking op het gebied van samen vieren (met de Maria 
Magdalena Parochie in Driel en de Vloedschuurgemeente in Heteren) en 

op het gebied van vorming en toerusting (in de werkgroep V.I.S.). De 
diaconie zoekt de samenwerking in het Noodfonds van de Overbetuwe. 

 
Beleidsvoornemen: 

 Onderzoeken of er ook op andere terreinen samenwerking nodig en 
mogelijk is, bijvoorbeeld jeugdwerk of kerkblad. 
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2.10  Kerk in het dorp 

 
Bij kerk in het dorp gaat het om twee dingen; gebouwen en mensen. 

Ons kerkgebouw is een monumentaal gebouw in het dorp. Het is een 

ruimte met een mooie akoestiek. Ons Gebouw is een praktische ruimte 
voor niet al te grote bijeenkomsten. Onze gemeenteleden zijn naast 

gemeenteleden veelal ook betrokken bewoners in het dorp Driel 
(bijvoorbeeld bij de 4-mei viering en de Polenherdenking). Samen met de 

parochie organiseren we een Palmpasenoptocht voor alle kinderen van de 
basisscholen.  

Kerk in het dorp gaat om twee vormen van betrokkenheid: betrokkenheid 
van de kerk bij het dorp en om betrokkenheid van het dorp bij de kerk. 

Wij staan als kerkelijke gemeente open voor vragen uit het dorp ten 
aanzien van het gebruik van onze gebouwen en de inzet van 

gemeenteleden. 
 

Beleidsvoornemen: 
 Nadenken over hoe wij kerk in het dorp kunnen zijn. 
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Bijlage 1 

 
Het muziekprofiel per 2013 

 Er wordt voornamelijk strofisch gezongen  

 Het orgel is het belangrijkste begeleidingsinstrument, maar er is ook 
een piano om de gemeentezang te begeleiden. 

 Praise-liederen worden weinig gezongen 
 Onberijmde gezangen hebben door het ontbreken van een cantorij 

een beperkte plaats 
 Er wordt graag gezongen (moeilijkheidsgraad “midden”) 

 Wenselijk is dat er naast het orgel ook de piano gebruikt wordt. 
 De gangbare orden uit het Dienstboek zijn bekend 

 Er is ruimte om het een keer anders te doen   
 

 


