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Algemene informatie over onze gemeente
De PKN Gemeente Lith en Oijen bestrijkt een gebied met 9 kerkdorpen. De grens ligt in het westen bij 
het buurtschap “Het Wild” dat grenst aan ’s-Hertogenbosch. In het oosten wordt de grens gevormd 
door de” Noord-Zuid”, de verbindingsweg tussen Megen en Oss.  Aan de noord- en zuidkant zijn er 
twee natuurlijke grenzen, namelijk de rivier de Maas (noorden) en de Hertogswetering (zuiden).

Lith is de hoofdkern, hier staat aan de Lithsedijk 5 ons kerkgebouw.

Op de teldatum van 1 oktober 2011 was de gemeente als volgt samengesteld:
-  doopleden 96
-  belijdende leden 47
-  overige leden/ verbondenen 44
-  pastorale eenheden 132

Na zeven goede jaren met  mevrouw dominee G.L.A. (Ruth) Jellema-Greydanus als predikant – die 
was aangesteld voor 0,3 formatieplaats – is de gemeente sinds september 2011 vacant. Gedurende 
de vacante periode treedt ds. H.W. (Henk)Vijver uit Oss op als consulent. De kerkenraad probeert 
voor de ontstane vacature een nieuwe predikant aan te trekken voor 0,4 formatieplaats.

Binnen de kerkorde van de PKN is de laatste jaren geen sprake meer geweest van een bijstand in het 
pastoraat,  zoals de gemeente dat voorheen gewend was. Hoe dat in de nabije toekomst uit zal 
pakken is nog de vraag maar de intentie van de kerkenraad is (zoals hierboven omschreven) om een 
volwaardige eigen predikant te  benoemen.

De gedachte achter de wens om een eigen predikant te beroepen komt voort uit het vertrouwen in 
de eigen gemeente. De kerkenraad heeft de  hoop en de verwachting dat we door kunnen gaan met 
waar we als gemeente goed in zijn, namelijk aandacht hebben voor elkaar zowel  in de gemeente als 
zeer zeker ook  naar buiten gericht. We willen een aantrekkelijke plaats zijn om met elkaar, jong en 
oud, ons geloof te beleven en te belijden. Wij hopen met onze daden onze woorden kracht bij te 
zetten.

Het is onze roeping een vitale en aantrekkelijke gemeente te zijn en daarbij past ons inziens een 
eigen predikant. Bij onze zoektocht naar een nieuwe predikant willen wij onze ogen niet sluiten voor 
de signalen uit de landelijke kerk.

Zo willen wij zeker open staan voor (bepaalde) vormen van samenwerking met buurgemeenten. 
Daarbij is het GOM rapport dat door de classis ’s Hertogenbosch in 2010 is opgesteld voor ons een 
leidraad. Doordat er op het moment van schrijven van dit beleidsplan nog geen zicht is op de 
ontwikkelingen op  korte en langere termijn, zullen we ons in dit beleidsplan laten leiden door eerder 
gemaakte plannen. Daarnaast komt er duidelijk een nieuw onderdeel naar voren. 
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De ontwikkelingen in de landelijke kerk en in onze regio zijn zodanig, dat wij als gemeente  open 
willen staan om met elkaar te zoeken naar de mogelijkheden om ook op de langere termijn 
gemeente te kunnen zijn. Als wij met elkaar in deze regio willen kunnen blijven werken in de 
wijngaard van onze Heer, zullen wij als arbeiders in die wijngaard ook oog voor elkaar moeten 
hebben en houden.  
Samenwerkingsvormen binnen de regio genieten daarbij zeker de voorkeur  van de kerkenraad. Als 
eerste aanzet in het streven naar samenwerking heeft de gemeenteadviseur  op verzoek van de 
kerkenraden van onze gemeente en  de gemeente Oss,  in november 2011 een brief verzonden  naar 
de regio-gemeenten. In deze brief werd verzocht om opnieuw in overleg te treden om te komen tot 
bepaalde  vormen van samenwerking.

Het is onze roeping een vitale en aantrekkelijke gemeente te blijven.
Open, gastvrij en met de aandacht naar binnen en naar buiten gericht met ruimte voor ieders eigen 
bronnen van inspiratie. Wij geloven dat de Bijbel hierbij onze richtlijn is.
Wij willen een gemeente zijn waarin jong en oud mee kan doen, waar ieder zijn of haar eigen plaats 
heeft. Op de website van onze gemeente (www.pkn-lith-oijen.nl) wordt dat uitgangspunt als volgt 
verwoord:

- een Christus belijdende gemeente, geworteld in het wonder van Pasen
- een open kerk, open naar elkaar, open naar de samenleving
- wij zien naar elkaar om bij blijde en verdrietige gebeurtenissen
- wij bieden onderdak aan mensen die op verschillende manieren hun geloof beleven
- wij investeren tijd en aandacht aan de kinderen en jeugd
- wij zijn betrokken bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending

Uitgangspunten voor beleid
 Het gemeente leven kan het beste in kaart worden gebracht met de beproefde onderdelen Vieren, 
Leren en Dienen.

Vieren doen wij wekelijks in de zondagse eredienst. De eredienst worden gemiddeld bezocht door 27 
personen en dit aantal is al jarenlang zeer constant.  Het rooster van de voorgangers op de zondagen 
wordt gemaakt door een gemeentelid in overleg met de kerkenraad. Wij beschikken min of meer 
over een vaste groep van  gastpredikanten. Ondanks deze vaste groep is het merkbaar dat het steeds 
moeilijker wordt om voor alle zondagen in het jaarrooster een voorganger te vinden.  In de zomer 
van 2011 hebben we voor het eerst het besluit moeten nemen dat we gedurende de maanden juli en 
augustus  één keer in de twee weken een dienst op zondag hebben.
Aan de hand van verhalen uit de Bijbel proberen wij het vieren mee te nemen naar ons dagelijks 
leven in deze wereld. De zondagse eredienst is daarbij de basis.
Daar zingt de gemeente Gods lof, horen wij de Schriften lezen en uitleggen en zeggen wij de gebeden 
voor kerk en wereld. Om de diensten ook voor iedereen inspirerend te houden willen wij in de 
komende jaren verder op zoek gaan naar de vormen en mogelijkheden die ons aanspreken. De 
startzondag van 2011 was daarvan een goed voorbeeld.
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De wekelijkse dienst op zondag begint om 10.00 uur. Het uitgangspunt is dat onze eigen predikant
gemiddeld  minimaal  één keer in de drie weken voor kan gaan. Dit uitgangspunt zal  ook in het 
werkplan van de nieuw te beroepen predikant opgenomen worden.
De christelijke feestdagen  krijgen speciale aandacht. In de adventstijd zijn ook de kinderen bezig met 
de voorbereiding op het Kerstfeest. Op Kerstavond vieren wij met kleine en grote mensen het 
kinderkerstfeest. Tijdens de 40 dagen tijd bereiden wij ons voor op de Goede Week waarin we 
diensten hebben op de avonden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag gevolgd door 
de dienst op Paasmorgen. In voorkomende gevallen vieren wij doop en belijdenis  tijdens de 
zondagse eredienst, terwijl rouw- en trouwdiensten op doordeweekse dagen plaatsvinden.
Op de dag zelf hebben wij een avonddienst bij Biddag voor Gewas en Arbeid alsmede Dankdag voor 
Gewas en Arbeid

Diensten door en voor de gemeente. 
Minstens twee keer per jaar wordt de zondagse dienst voorbereid en uitgevoerd door een aantal 
leden van de gemeente. Op deze zondagen is er geen predikant als voorganger.

Oecumene  .   
Wij proberen op een open manier onze plaats te hebben in een overwegend Katholieke regio.
Daarbij past in de week van eenheid en gebed een oecumenische viering,  waarbij de parochies uit de 
voormalige burgerlijke gemeente Lith betrokken zijn. De diensten zijn afwisselend in een 
parochiekerk en in onze protestantse kerk.

Heilig Avondmaal.  
Vijf keer per jaar vieren wij als gemeente het Heilig Avondmaal. Daarbij gebruiken wij sinds enkele 
jaren een liturgie boekje waarin vier orden van dienst zijn opgenomen. Van deze vier orden is er één 
bestemd  voor de viering van het Heilig Avondmaal met de kinderen.
De dienstdoende predikant kan een keuze maken uit de 4 beschreven orden van dienst.
Er wordt naar gestreefd om één keer  per jaar ook een Heilig Avondmaal viering te houden in 
verzorgingshuis Sint Jozef in Oijen.

Kindernevendienst.     
Met ingang van het seizoen 2011-2012 is het aanbod van de kindernevendienst veranderd.
Nog  één keer per  maand, op de laatste zondag van de maand als er na de dienst ook koffie wordt 
gedronken, is er begeleiding aanwezig. Daarnaast ligt er in de ruimte van de kindernevendienst een 
map met richtlijnen waarmee de kinderen desgewenst zelf aan de slag kunnen.
Deze werkwijze is nog een in een experimentele fase en is ingegeven door een tekort aan vaste 
begeleiders en een zeer wisselende opkomst van kinderen. 
Er zijn 2 gemeenteleden beschikbaar voor de begeleiding van de kindernevendienst. Het aantal 
kinderen waarvan de ouders lid zijn van onze  gemeente is op dit moment vrij groot, maar de 
deelname aan de kindernevendienst wisselt sterk. Er wordt gehoopt op een grotere opkomst van 
kinderen op de laatste zondag van de maand
De kindernevendienstleiding en de kerkenraad hebben een inspanningsverplichting op zich genomen 
om deze diensten gericht onder de aandacht te brengen van de jonge gezinnen in onze gemeente.
Wij willen daarbij gebruik gaan maken van  e-mail en onze eigen web-site.
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Aan het eind van het seizoen 2011 -2012 zullen de kerkenraad en de begeleiders  van de kinderen de 
nieuwe werkwijze evalueren en waar nodig bijstellen.
Het blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente en van de jonge ouders om  met elkaar een 
goede vorm van geloofsopvoeding te vinden voor de jongeren uit onze gemeente. De kerkenraad ziet 
dat als één van de speerpunten van de komende jaren en zal daar ook rekening mee houden bij het 
profiel van de nieuw te beroepen predikant.

Muziek in de eredienst.     
Onze gemeente beschikt over drie vaste organisten die gezamenlijk het speelrooster maken. Eén van 
de organisten is duidelijk vaker aanwezig, de andere twee zijn ondersteunend.
De dienstdoende organist informeert in principe bij de voorganger naar de liederen, maar soms geeft 
de voorganger de liederen door via het gemeentelid dat zorgt voor de preekvoorziening. Deze 
informeert vervolgens de organist.

In de zondagse eredienst  maken wij over het algemeen  gebruik van de liederen uit het Liedboek der 
Kerken. Daarnaast gebruiken wij een eigen samengestelde map waarin vele liederen uit andere 
liedboeken zijn opgenomen. Dit betreft liederen uit Tussentijds, de Bundel van Johannes de Heer 
alsmede Zingend Geloven en Alles wordt Nieuw. De map bevat ook liederen die voor speciale 
gelegenheden zijn geschreven zoals  het jaarlijkse Startzondag lied.

Enkele keren per jaar wordt de zondagse eredienst opgeluisterd door  een zanggroep uit de 
voormalige burgerlijke gemeente  Lith. Incidenteel wordt een muziekgroepje gevormd uit leden van 
onze gemeente. Ouders en hun kinderen bespelen in de dienst dan diverse muziekinstrumenten. 

Bloemen in de dienst.  
De bloemen die wekelijks in de eredienst aanwezig zijn worden al jarenlang verzorgd door een 
trouwe groep dames uit de gemeente. Na de dienst worden de bloemen in principe door de diaconie 
naar een ziek gemeentelid gebracht. Indien er geen zieken zijn dan gaan de bloemen als felicitatie of 
ter ondersteuning  naar een gemeentelid dat daarvoor in aanmerking komt.
Voor de diensten tijdens feest- en hoogtij dagen wordt een liturgisch bloemstuk gemaakt door 
enkele dames van deze groep.

Leren doen we in kleine kring tijdens de jaarlijks georganiseerde ontmoetingsavonden. Deze avonden 
worden gehouden bij gemeenteleden thuis in de verschillende kerkdorpen. Meestal vinden de 
avonden plaats  in drie verschillende dorpen op drie verschillende data.
Door het zo te organiseren hopen wij dat alle gemeenteleden dichtbij huis elkaar in het 
geloofsgesprek kunnen ontmoeten aan de hand van een vooraf in de kerkenraad vastgesteld thema.
De kerkenraad hoopt dat we met elkaar blijven leren. Om dat te bereiken zal de kerkenraad luisteren 
naar de wensen van de gemeente en de gemeente aanmoedigen haar wensen kenbaar te maken.
In de afgelopen jaren is er een minimaal aanbod geweest met betrekking tot vorming en toerusting.
Dit vond zijn oorsprong in het feit dat de avonden veelal bezocht werden door een hele kleine vaste 
kern waarbij op enig moment de inspiratie ontbrak.
In de gesprekken die zullen plaatsvinden met andere gemeenten in de regio over samenwerking,  zal 
vorming en toerusting een duidelijk aandachtspunt worden,  juist omdat de kerkenraad van mening 
is dat elke gemeente op zich een lerende gemeente moet willen zijn en blijven.
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Catechese 
In de afgelopen jaren is catechese projectmatig aangeboden, meestal met het oog op een kerkelijk 
feest. Voor deze vorm van vorming en toerusting hopen we dat we in overleg met een nieuwe 
predikant een vorm kunnen vinden die aanspreekt bij onze jongeren en hun ouders.

Communicatie 
Zowel naar binnen als naar buiten is communicatie een belangrijk onderwerp. Binnen de gemeente 
hebben wij ons  kerkblad en sinds een jaar ook een eigen website met eigen beheerder.
Vanuit de kerkenraad is één van de kerkenraadsleden verantwoordelijk voor het “doorspelen” van de 
informatie die op de website geplaatst wordt.
Naast deze vormen van communicatie worden de gemeenteleden ook via  e-mail geïnformeerd.
In twee huis aan huis bladen worden wekelijks de voorgangers in de zondagse eredienst vermeld.

Minstens twee  keer per jaar wordt een gemeenteavond georganiseerd. Dit ervaren wij als een groot 
goed. Een deel van de gemeenteavond wordt een thema behandeld en in het andere gedeelte van 
de avond krijgen huishoudelijke zaken de aandacht. Zeker dit laatste deel is een interactieve vorm. 
Het is niet alleen de kerkenraad die de gemeente informeert,  maar zeker ook de gemeente die 
vraagt en zaken ter bespreking  aandraagt. Mocht het noodzakelijk zijn dan wordt de gemeente vaker 
bijeen genodigd  voor een gemeentevergadering. 
Iedere laatste zondag van de maand drinken we  na de dienst een kopje koffie met alle aanwezigen.
Een punt van aandacht voor onze gemeente blijft de PR. Hierin moeten wij als gemeente nog 
duidelijk onze weg vinden.

Dienen is binnen onze gemeente vooral een taak van de diaconie. 

DIACONIE 

Doelstelling:
Wij willen dienen door aandacht te hebben voor elkaar, zoals onze Heer Jezus aandacht had voor de 
mensen om hem heen. Hierbij was het niet van belang welke afstamming de mensen hadden die 
onze Heer ontmoette. 
Naar binnen toe is dat de directe aandacht voor elkaar, naar buiten toe betekent het dat we uiting 
geven aan onze maatschappelijke betrokkenheid.

Organisatie:
Er is een werkgroep die helpt bij het uitvoeren van diverse taken. De financiële administratie wordt 
door een administrateur gedaan. Het beheer van de landerijen wordt door KKG verzorgd. De 
diakenen blijven op de hoogte van het diaconale werk door de informatiebladen Diakonia en 
Vandaar alsmede de website van Kerk in Actie en de Nieuwsbrief.

Werkvelden:

-  eredienst

De diakenen zamelen collectegeld in en verzorgen de avondmaalstafel. Er wordt voorlichting 
gegeven over o.a. bepaalde collectes d.m.v. strooifolders.
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- gemeente

De bloemengroet vanuit de eredienst gaat naar een zieke en als die er niet is naar een jarige of een 
vrijwilliger.  Met Kerst wordt d.m.v. een attentie aandacht geschonken aan de oudere de 
gemeenteleden en aan diegenen die in het afgelopen jaar hun partner hebben verloren, 
dooroverlijden of door scheiding. Naar jarigen vanaf 70 jaar wordt een bloemetje gebracht.  Er wordt 
voorlichting gegeven d.m.v. het contactblad. Door het geringe aantal kerkenraadsleden hebben de 
diakenen ook een aandeel in het individuele pastoraat en ander organisatorisch kerkenwerk. Waar 
nodig worden gemeenteleden financieel ondersteund.

- regio

Er wordt deelgenomen aan overleg met maatschappelijke instanties zoals Platform Regio Oss Tegen 
Armoede (PROTA) en de Voedselbank. Organisaties en in specifieke gevallen personen worden 
financieel ondersteund.  

- landelijk en wereldwijd 

Collectes in de eredienst   en de afdracht daarvan worden gedaan volgens het collecterooster van de 
PKN – Kerk in Actie, en enkele incidentele doelen daarbuiten. De overige financiële bijdragen worden 
toegekend aan organisaties en instellingen die zich inzetten voor mensen in nood. De richtlijn voor 
de verdeling van de totaal beschikbare middelen per jaar is: landelijk  45 %  en wereldwijd  55%. Voor 
het selecteren van de instellingen en organisaties wordt gebruik gemaakt van het giftenadvies van 
Kerk in Actie en het bijdragenadvies ACV Gelderland/Noord-Brabant/ Limburg. Voor de Zending 
worden kaarten, postzegels en oude mobieltjes ingezameld en de Missie/Zendingskalender wordt 
verkocht. Er wordt deelgenomen aan het classicaal project. In de 40dagen tijd wordt in 
samenwerking met de kindernevendienst meegedaan aan de campagne. Soms wordt er gekozen 
voor een geheel ander project waar vanuit de gemeente affiniteit mee is. Met Pasen worden 
Paasgroeten verstuurd aan gevangenen over de hele wereld.

Beheer / kerkrentmeesters
Het beheer wordt door de kerkrentmeesters uitgevoerd. Het heeft tot doel het mogelijk te maken en 
te houden dat de Protestantse Gemeente Lith en Oijen kan blijven functioneren.
Om dat te realiseren houden de kerkrentmeesters zich bezig met drie kerntaken te weten:

- het  beheer van de ledenadministratie
- het beheer van de financiën en de kerkelijke goederen
- het beheer van de archieven zowel van de kerk als van de diaconie

Het beheer van de ledenadministratie wordt uitgevoerd met het LRP systeem van de PKN. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door een gemeente lid die alle mutaties verwerkt en de 
wijzigingen binnen  onze gemeente doorgeeft aan hen die hiervan op de hoogte moeten zijn.
Het beheer van de financiën en de kerkelijke goederen wordt uitgevoerd door de kerkrentmeesters 
in samenwerking  met de kerkenraad en het bureau SKG en KKA en de administrateur van de 
gemeente.
Het beheer van de archieven zowel van de kerk als van de diaconie wordt door de kerkrentmeester 
en de diakenen uitgevoerd. Men draagt er zorg voor dat de kerkorde en de ordinanties geraadpleegd 
kunnen worden zowel fysiek als via internet.
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Werkende handen en hoofden
Kerkenraad
De huidige kerkenraad bestaat uit één kerkrentmeester die ook is bevestigd als ouderling, twee 
ouderlingen en twee diakenen.  

Kerkrentmeesters(beheer)
De ouderling - kerkrentmeester werkt samen met nog één kerkrentmeester die geen lid is van de 
kerkenraad en een gemeentelid die verantwoordelijk is voor de financiële administratie. De 
ledenadministratie wordt uitgevoerd door een lid van de gemeente die geen lid is van de kerkenraad.

Diaconie
De diaconie werkt samen met de diaconale werkgroep waarin naast de diakenen twee 
gemeenteleden zitting hebben. Eén gemeentelid die geen deel uitmaakt van de diaconie verzorgt de 
financiële administratie.

Preekvoorziening
Eén echtpaar uit de gemeente verzorgt het rooster van de gastpredikanten en onderhoudt de 
contacten met hen. 

Organisten
De gemeente beschikt over drie organisten.

Koster
De kosterswerkzaamheden tijdens de zondagse eredienst worden verzorgd door een aantal 
gemeenteleden die volgens een vastgesteld rooster werken.

Pastoraatgroep 
Deze bestaat uit  (in principe ) de predikant en de ouderlingen en nog vier gemeenteleden

Kerkblad
Twee gemeenteleden verzorgen de redactie en er is een groep van 5 verspreiders

Schoonmaakgroep
Zeven koppels van twee personen verzorgen per toerbeurt vier weken aan een gesloten het 
schoonmaken van de kerk volgens vastgesteld rooster.

Felicitatiedienst
Verzorgt het sturen van een felicitatiekaart aan de jarigen in de gemeente, dit wordt door één van de 
gemeenteleden verzorgd.

Bloemendienst
De bloemen die tijdens de eredienst aanwezig zijn worden bij toerbeurt door een aantal 
gemeenteleden verzorgd. 
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Tuinploeg
Op initiatief van de kerkrentmeester komen wisselend een aantal gemeenteleden bijeen om het 
tuinwerk rondom het kerkgebouw en de begraafplaats te Lith alsmede de begraafplaats in Oijen voor 
hun rekening te nemen.

Kindernevendienst;
De begeleiding wordt bij toerbeurt verzorgd door twee gemeenteleden 

Weduwengroep
Deze groep komt iedere maand bij elkaar.

Website 
Eén gemeentelid verzorgt de website van onze gemeente.
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