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Algemene informatie over onze gemeente
De Protestantse Gemeente Lith en Oijen bestrijkt een driehoekig gebied met 9 kerkdorpen. De grens
wordt in het oosten gevormd door de” Noord-Zuid”, de verbindingsweg tussen Megen en Oss. De
noordelijke grens is de rivier de Maas, de zuidelijke grens is de Hertogswetering die uitmondt in de
Maas. Lith is de hoofdkern, hier staat aan de Lithsedijk 5 ons kerkgebouw.
Begin 2018 was de gemeente als volgt samengesteld:
 doopleden
71
 belijdende leden
44
 overige leden/ verbondenen 59
 gastlid
1
 pastorale eenheden
85
Op 1 december 2012 is het dienstverband ingegaan van Mevr. Scarlett Lerrick als HBO theoloog
verbonden aan onze gemeente als kerkelijk werker in de functie van voorganger. Per januari 2013 is
aan mevrouw Lerrick een preekconsent verleend die vernieuwd is in juli 2018.

Onze roeping
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. Wij verwoorden dit in deze uitganspunten:
 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 in de kinderen en de jeugd
 wij zijn betrokken bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending
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Ons doel voor 2022







onze Protestantse identiteit is duidelijk herkenbaar in onze communicatie en ons handelen,
met openheid naar en respect voor andere levensovertuigingen
zowel jong als oud voelt zich betrokken bij onze gemeente
ook niet-gemeenteleden weten ons te vinden en voelen zich welkom bij ons
het proces van liturgische vernieuwing is voortgezet
ons kerkgebouw is aantrekkelijk, goed ingericht voor de activiteiten van onze gemeente en
voor gebruik door derden
wij zijn duurzamer geworden

Hoe bereiken wij dit
onze Protestantse identiteit is duidelijk herkenbaar in onze communicatie en ons handelen, met
openheid naar en respect voor andere levensovertuigingen
Wij communiceren zo veel mogelijk eenduidig en herkenbaar in vormgeving, open en respectvol,
passend in onze Protestantse traditie. Wij handelen in overeenstemming met onze Protestantse
identiteit waarbij wij open staan voor en ruimte geven aan andere levensovertuigingen.
zowel jong als oud voelt zich betrokken bij onze gemeente
Wij organiseren activiteiten voor kinderen, jongeren en ouderen. Waar mogelijk proberen wij deze
groepen te verbinden door gezamenlijke activiteiten.
ook niet-gemeenteleden weten ons te vinden en voelen zich welkom bij ons
Wij organiseren activiteiten waar zowel gemeenteleden als niet-gemeenteleden bij kunnen aansluiten.
Wij gebruiken doeltreffende pr om dit breed onder de aandacht te brengen. Wij maken het gezellig en
proberen iedereen zich welkom te laten voelen.
het proces van liturgische vernieuwing is voortgezet
Er zijn al een aantal vernieuwingen beproefd in het verleden die wij zeker willen continueren: dat het
naast dopen ook mogelijk is om kinderen op te dragen, ziekenzalving. Hiernaast staan wij open voor
andere vernieuwingen in de liturgie die ook worden toegepast als ze zinvol zijn en gewaardeerd
worden.
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ons kerkgebouw is aantrekkelijk, goed ingericht voor de activiteiten van onze gemeente en voor
gebruik door derden
Wij gaan ons kerkgebouw opnieuw inrichten waarbij functionaliteit en aantrekkelijkheid voorop staan.
Hierin integreren we historische delen van het interieur als ankerpunten met het verleden. Wij gaan
ons kerkgebouw ook multifunctioneler maken, meer geschikt voor gebruik door derden voor culturele
en religieuze activiteiten. Hiervoor is er naast het orgel ook een piano beschikbaar.
wij zijn duurzamer geworden
Wij gaan zuiniger om met energie door het kerkgebouw beter te isoleren en, wanneer zinvol, een
nieuwe verwarmingsinstallatie te plaatsen. Wij beperken ook zoveel mogelijk papieren communicatie
waarbij we er voor waken dat wij iedereen in de doelgroep blijven bereiken.

Wat hebben wij hiervoor nodig





een slagvaardige kerkenraad bestaande uit betrokken ambtsdragers
een inspirerende voorganger
voldoende vrijwilligers die de vele taken helpen uitvoeren
voldoende financiële middelen

Met de financiën zit het nog goed, alhoewel de dalende rente-inkomsten op andere manieren
gecompenseerd zullen moeten worden. Voor wat betreft ambtsdragers en andere vrijwilligers blijft het
een uitdaging om mensen hiervoor te krijgen. We zullen creatiever moeten worden in onze keuzes wie
wij benaderen voor een ambt of taak en ook creatiever met de inhoud van een ambt of taak.
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Beleidsplan Diaconie Protestantse Gemeente Lith en Oijen 2018-2022

De kern van diaconaat vinden wij het omzien naar onze naasten, veraf en dichtbij.
De belangrijkste pijlers hierbij zijn: barmhartigheid, gerechtigheid en liefde.

De diakenen laten zich toerusten door o.a. het bijwonen van de Landelijke Diaconale Dag, het
abonnement op Diakonia, de Nieuwsbrieven van Kerk in Actie en het lidmaatschap van de Federatie
van Diaconieën.
Er wordt deelgenomen aan regionale workshops.

1. Doel voor 2022






Omzien naar ouderen en kwetsbaren in de gemeente door bezoekwerk en het aanbieden van
activiteiten
Noodsituaties opsporen en waar nodig adequate hulp bieden
Meer aandacht schenken aan buitenlands diaconaat
Opstellen van een collecteplan
Wij worden een “groene kerk”

2. Hoe bereiken wij dit






De gemeente informeren over het werk van Kerk in Actie en andere organisaties
De gemeente blijven betrekken bij noodsituaties in de wereld
Goede contacten met “Met elkaar” in Oss
Het stimuleren van een ander inkoopbeleid o.a. in de keuken
Een goed financieel beleid

3. Wat hebben wij hiervoor nodig





Betrokken diakenen en gemeenteleden
Voldoende toerusting
Oog- en oor functie van gemeenteleden
Voldoende financiële middelen
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Vastgesteld in de kerkenraarsvergadering van 10 oktober 2018
Aangeboden aan de gemeente op 28 oktober 2018

J.P. van de Glind
Preses
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