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Profielschets Protestantse Gemeente Tiel  
 
 
“Ga niet te rade bij je angst, 
maar bij je wat je hoopt en droomt. 
Denk niet aan je frustraties, 
maar aan je nog niet gebruikte sterke kanten. 
Houd je niet bezig met wat je probeerde en wat mislukte, 
maar wat er nog steeds mogelijk is voor jou om te doen” 
 
Paus Johannes XXIII 
 
 
Als Protestantse Gemeente Tiel (PGT) zien we ons voor een grote uitdaging geplaatst. 
Er hebben zich de afgelopen jaren grote veranderingen voltrokken binnen onze gemeente. 
Vier voormalig zelfstandige kerkelijke gemeenten zijn in 2011 samengevoegd tot een nieuwe 
geloofsgemeenschap( te weten: Gereformeerde Kerk Schaepmanstraat, Hervormde Gemeente Drumpt, 
Hervormde Gemeente Tiel- Wadenoijen en de Evangelisch Lutherse Gemeente van Tiel en omstreken). Dit 
als gevolg van een gestage terugloop wat betreft het aantal (financieel bijdragende) leden, ambtsdragers 
en actieve vrijwilligers. Inmiddels is het aantal predikantsplaatsen gereduceerd van 4 tot 1,2 Fte. 
Van de oorspronkelijke vijf kerkgebouwen is er één verkocht en één aangewezen als hoofdlocatie. De 
andere 3 worden nog wel gebruikt, maar minder frequent. 
Binnen onze geloofsgemeenschap leven gevoelens van verdriet om wat verloren is gegaan: eigen 
kerkgebouw, vertrouwdheid voormalige geloofsgemeenschap, eigen predikant. 
Daarnaast is er ook bereidheid om de uitdaging aan te gaan van het vinden van nieuwe wegen, nieuw elan 
om kerk te zijn in deze tijd en midden in de samenleving.  
 
Zo hebben gemeenteleden binnen onze nieuwe geloofsgemeenschap dan ook veerkracht getoond door 
nieuwe activiteiten te ontplooien. We denken onder andere aan: 
 

- Contacten met de Syrisch Orthodoxe Kerk te Arnhem  
- Er is een Oecumenisch Diaconaal Centrum Tiel opgericht , waaronder een inloophuis, een 

maatjesproject voor mensen met psychiatrische problematiek en een stads moestuin vallen. 
- Door middel van openstelling van de oorspronkelijk Lutherse Caeciliakapel op zaterdagmiddag voor 

‘Stilte in de stad’ is er een begin gemaakt met een vorm van missionair present zijn in de stad.   
- Sinds 2017 is er een  Oecumenische Werkgroep Groene Kerk actief. 
- Een vaste groep (van de rond de 70) gemeenteleden participeert actief in het gevarieerde  aanbod 

van Vorming en Toerusting (samen met RK-parochie). Naast (vaste) gespreksgroepen worden  er 
ook alternatieve werkvormen aangeboden zoals boekbesprekingen, film, beeldende kunst, 
wandelen, bibliodrama , droomanalyse.  

             Het is moeilijk een groter deel van de gemeente hierbij te betrekken.  

Voor veel mensen blijkt het lastig om woorden te vinden in bijeenkomsten rondom  bijbel en geloof.  

- Het wijkpastoraat is op zoek naar een fundamenteel nieuwe manier van werken. 
Dit heeft o.a. te maken met een structurele afname van het aantal vrijwilligers. 

 



 

- Onder leiding van een ervaren jeugdwerker is de afgelopen jaren gewerkt aan een Jeugdbeleidsplan   
waarin voor kinderen en  jongeren diverse activiteiten worden georganiseerd op het gebied van 
vieren, leren, ontmoeten en dienen. 
Wat betreft de nieuw opgezette activiteiten is er behoefte aan nieuw élan. 

 
Al met al heeft onze gemeente dringend behoefte aan verdere vernieuwing en verdieping. De afgelopen 
tijd zijn hierover op gemeenteniveau intensieve gesprekken gevoerd. Dit naar aanleiding van het in 2018 
gereedgekomen  Beleidsplan 2018-2021 voor de PGT. 
Daarom zouden we graag over willen gaan tot het versterken van ons predikantenteam met een Kerkelijk 
werker gemeenteopbouw voor een termijn van 3 jaar. 
 
Wij denken aan iemand die ons als PGT helpen kan  
 

• om het feit dat we als kerkelijke gemeenschap steeds kleiner worden en naar de marge van de 
samenleving worden gedrongen niet als bedreiging maar als uitdaging op te vatten. 

• om ons te helpen om onze eigen geloofs- en levensbron terug te vinden , alsmede onze creativiteit, 
(bestuurs)vaardigheiden en betrokkenheid bij elkaar en de samenleving, 

• om ons niet alleen te richten op het oplossen van problemen, maar ook om een verhouding te 
vinden tot wat niet oplosbaar is. 

• om onszelf te vernieuwen en te zoeken naar meer eigentijdse vormen van kerk-zijn, 
waarbij het niet gaat om de (kwantitatieve) groei van het instituut , maar om verdieping en groei in 
de omgang met God en de naaste. 

• om daarbij oog te hebben voor de diversiteit in manieren van geloven en hoe (jonge)mensen daar 
vorm aan willen geven binnen die ene geloofsgemeenschap 

• om toe te groeien naar een open vorm van kerk-zijn, een gastvrije herberg in de buurt en de stad, 
open voor ieder op zoek naar zin en/of aandacht en hulp. 


