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De hervormde Gemeente Ingen behorende tot de PKN streeft er naar  
haar basis te hebben in de liefde van de Heer en daar met  

woord en daad naar te willen leven.  
Tevens heeft zij zorg voor alle gemeenteleden,  

maar ook voor de mensen in het dorp,  
en is ze betrokken met behoeften van medemensen veraf en dichtbij. 
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1 Inleiding 
 
 
Sinds 26 februari 2017 is de Hervormde Gemeente Ingen vacant. Wij hebben na 
4 jaar afscheid genomen van onze zeer gewaardeerde predikante, ds. D 
Eckhardt – Groeneveld, welke een beroep heeft aangenomen in de gemeente 
Zuilichem – Gameren.  
 
Met het vertrek stond de kerkenraad voor de taak de officiële documenten 
welke nodig zijn om een nieuwe predikant te mogen beroepen in orde te gaan 
maken.  
 
Na het opstellen van de solvabiliteitsverklaring zijn wij ons gaan verdiepen in 
het opstellen van het gemeenteprofiel. Daar wij nog zeer recent ons 
beleidsplan hebben aangepast, en hierin als doel het maken van een 
gemeentegids hadden staan, hebben wij besloten direct een gids te maken 
waarin goed wordt weergegeven wie wij zijn, en wat we doen.  
Deze gids willen we straks ook gaan gebruiken voor nieuwe gemeenteleden. 
 
Wij hopen dat u zo een goed beeld bij onze gemeente krijgt. Tevens kunt u ook 
onze website raadplegen, namelijk www.nhkerk-ingen.nl 
 
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Ingen 

  

http://www.nhkerk-ingen.nl/
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2. Het profiel van de Gemeente 
 
 
De Hervormde Kerk van Ingen (Betuwe) staat midden in het dorp op het Dr. A.R. 
Holplein. Onze mooie Sint-Lambertuskerk bepaalt al vanaf 1248 ons dorpsgezicht. 
Wij zijn ons bewust dat wij zeer gezegend zijn met onze prachtige oude kerk. Het is 
zeker de moeite waard om deze een keer van binnen te bewonderen. 
We zijn echter meer dan alleen een gebouw. We zijn een gemeente van het dorp 
Ingen en voor het dorp Ingen. We vinden onze basis in het geloof in God en de 
dienstbaarheid aan onze naaste zoals dat ons door onze Heer en Heiland Jezus 
Christus is voor geleefd. 
 
 
2.1 Opbouw van de Gemeente. 
 
Verdeling in Ingen: 

 

    Jaartal Mannen Vrouwen Totaal 

 
M V Totaal 

1920-1930 8 18 26 

1931-1940 37 57 94 

1941-1950 77 82 159 

1951-1960 85 91 176 

1961-1970 90 79 169 

1971-1980 54 43 97 

1981-1990 34 37 71 

1991-2000 35 30 65 

2001-2005 9 16 25 

2006-2010 8 14 22 

2011-2016 12 7 19 

Totaal 449 474 923 

    

    Gemeenteleden Mannen Vrouwen Totaal 

Ongedoopt 71 46 117 

Meegeregistreerden 49 45 94 

Blijkgevers 1 4 5 

Totaal 121 95 216 

    Gemeenteleden Mannen Vrouwen Totalen 

Totaaloverzicht 570 569 1139 
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2.2  De Gemeente en haar omgeving. 
 
Ingen ligt tussen de grote rivieren de Waal in het zuiden en de Nederrijn en 
de Lek in het noorden. Oude kerken en een landschap met molens en veel 
water sieren de streek. De Betuwe staat vooral bekend om zijn grootschalige 
akkerbouw, waaronder de fruitteelt (appels, peren en kersen). De oorzaak van 
dat landgebruik ligt in de geologie en bodemgesteldheid van het gebied. De 
Betuwe bestaat uit een afwisseling van oude stroomgeulen, de stroomruggen 
aan weerszijden daarvan en de komgronden verder van de rivier vandaan. Deze 
oude rivierlopen zijn op vele plekken in het landschap, ook binnendijks, nog 
goed te herkennen. Met name de stroomruggen met wat zandig materiaal, 
waren uitermate goed geschikt voor de tuinbouw en fruitteelt en vormen de 
beste landbouwgronden van Nederland. 
Net als alle andere streken is ook de Betuwe de laatste jaren aan verandering 
onderhevig. Sinds midden jaren tachtig is het gebied rondom Ingen ontdekt 
als woongebied voor velen die werken in Utrecht en in het westen van het land. 
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2.3  Het leven in Ingen behorend bij de gemeente Buren: 

 

Zoals eerder genoemd zijn we een hechte dorpsgemeente, waar een duidelijke 

handelsgeest aanwezig is. Het aanzicht van Ingen, liggend aan de Rijn, wordt vooral 

bepaald door de fruitbomen en het karakteristieke dorpsplein met muziektent en de 

Korenmolen bij de Lambertuskerk. 

Ingen heeft voor de buitenkerkelijke activiteiten nog een voetbalclub, een 

biljartvereniging, een recreanten volleybalvereniging, een postduivenvereniging, 

hengelsportvereniging, een badmintonvereniging en een gymvereniging, 

Op het gebied van cultuur en vrije tijd kom je terecht bij het Oranjecomité, de 

Corsovereniging, de Jaarmarkt, de toneelvereniging de Rederijkerskamer en de 

Vrouwen van nu. Verder zijn er diverse campings in en rond Ingen, een heemkundig 

museum (Ommeren), een Schouwburg (Tiel) en zijn er uiteraard mooie fiets- en 

wandelroutes. 

Muzikaal kan worden deelgenomen aan Harmonievereniging Kunst na Arbeid en 

gemengd zangvereniging De Cornecanters. 

 

Voor het onderwijs is er in Ingen een peuterspeelzaal en een openbare basisschool 

aanwezig. Voor een Christelijke school kom je terecht in Lienden en Maurik. Tevens 

is er ook een kinderdagverblijf. 

Het voortgezet onderwijs kan in Kesteren, Veenendaal, Doorn of Tiel goed gevolgd 

worden. 

 

Wat betreft de middenstand kan gezegd worden dat er in Ingen een, fietsenzaak, een 

drogisterij, bloemisterij een bakkerij, een interieurzaak, een tweedehands 

kledingzaak (voor het goede doel), een werkende molen, een imker, een kapsalon, 

twee cafetaria’s en twee kroegen. Tevens zijn een aantal pedicures, en 

schoonheidsspecialisten te vinden in Ingen. Soortgelijke winkels zijn ook te vinden in 

omliggende dorpen zoals Maurik en Lienden. Op een afstand van ± 10 km liggen 

Veenendaal en Tiel, die alles te bieden hebben wat je van een stad mag verwachten. 

Kortom dit is INGEN. 
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2.3  Geschiedenis van de Sint – Lambertuskerk 
 
 

 
 
 
 
Al in het jaar 1248 wordt de kerk van Ingen genoemd in een oorkonde. 
De Kerk is gewijd aan de Heilige Lambertus, bisschop van Tongeren. De bisschop 
kwam vaak samen in deze streek met Willibrord. Al vele eeuwen bestond de 
parochie Ingen. 
 
Ingen is geen heerlijkheid geweest, zoals de naburige dorpen, maar het behoorde tot 
de eigendommen van de Johannieterorde. De Commandeur van deze orde vertoefde 
hier vaak en had er zijn woning. 
 
De geschiedenis van Ingen is onlosmakelijk van de Commanderie van St. 
Janverbonden. De eerste vermelding van de Commanderie stamt uit 1317. Op een 
pilaar in de kerk is nog een wapen van de orde te vinden. 
 
Als u onder het orgel staat, kijkt u door het schip van de kerk naar het koor. Tegen de 
zuidzijde van het koor staat de voormalige sacristie en kapel. 
 
In de 14/15de eeuw heeft er een uitgebreide verbouwing en/of nieuwbouw 
plaatsgevonden. Het drie beukige schip is in de 14/15de eeuw gebouwd. De kerk 
kende in 1495 drie altaren. De kerk is in de 17de eeuw gedeeltelijk door brand 
verwoest. Ook in de 19de eeuw heeft de kerk flink te lijden gehad.  
 
Als u  naar boven kijkt, ziet u in de gewelven schilderingen. Deze zijn omstreeks 
1450 aangebracht. 
Het schip is gebouwd in de overgangstijd tussen de Romaanse en Gotische stijl. 
In de ramen ziet u ronde motieven. 
De triomfboog (de boog tussen schip en koor) is rond gebouwd, Romaans. 
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De bovenkanten  van de ramen zijn allemaal verschillend. U ziet:  
- driehoek motieven: Vader - Zoon - Heilige Geest 
- hartmotieven: de liefde Gods 
- cirkelmotieven: oneindigheid van God 
- vismotieven: het geheime teken van herkenning der Christenen uit de tijd van de 
vervolging van de christenen door de Romeinse keizers. 
 
Het gekleurde glas is door verwering zo geworden. Het is meer dan 300 jaar oud.  
Op de triomfboog ziet u een schildering van bloemmotieven. In het midden ontbreekt 
de schildering. Hier is nl. een nieuw stuk ingezet tijdens de restauratie. 
Op de boog ziet u twee wapens. Die wapens vindt u terug achter de pilaar bij de 
opgang van de toren. Op de boog kunt u lezen "Uit het jaar onses Heren..." en dan 
volgt het jaartal dat wij niet kunnen lezen. 
 
Bij de linker beuk zijn naast de preekstoel twee muurschilderingen. De grootste 
stelt “Het Laatste Oordeel” voor. De aartsengel Michaël staat daar en brengt met 
zijn speer de Boze, de dodende slag toe. In zijn hand heeft hij een weegschaal. De 
ene schaal is omgekeerd. Hiermee duidde de schilder aan, dat in de laatste 
oordeelsdag de bozen en slechten uitgeworpen zullen worden. 

 
De 17de-eeuwse kansel is in 1952 op zijn huidige plek geplaatst. De preekstoel is 
gemaakt door Willem Rijcks in 1672. 
De koperen lezenaar op de preekstoel is geschonken door ds. Peregrinus, de 3e 
predikant na de hervorming, in het jaar 1719. 
De Statenbijbel op de preekstoel is van 1702 en gedrukt door Pieter Keur. 
De lezenaar van de voorlezer is van 1771 en geschonken door H. van de Lande van 
Oordt. Aan de onderkant ziet u de inscriptie. 
De twee kronen zijn geschonken door kapitein Hendrik Roier, in 1764. 
Het orgel is van 1901. 
 
Het koor is in de 15e eeuw gebouwd, dus een kleine 100 jaar later dan het schip van 
de kerk. De zijmuren dragen grote schilderingen.  
Hier liggen twee schilderingen over elkaar. Ze zijn niet bijgewerkt. 
Achter het klankbord boven de preekstoel ziet u een Katharinafiguur en er tegenover, 
aan de andere kant van het koor Barbara. Naast de preekstoel is o.a. een afbeelding 
van St. Michaelte bewonderen. 
 

 
Ook hangen er twee rouwborden. Ze zijn van de Ingense Familie Baptist van den 
Heuvel tot Beichlingen Gezegd Bartolotti, uit het jaar 1762 en 1770. 
 

 
 
In het midden van de rouwborden ziet u het wapen van de man, geflankeerd door 16 
wapens van zijn familieleden en op het andere bord het wapen van de vrouw, 
geflankeerd door haar familiewapens.  
 
Aan de voet van de pilaar staat een zeer oud doopvont. Het is eeuwen oud en 
dateert uit omstreeks het jaar 1000-1200. In die tijd kwamen er in Europa veel van 
deze doopvonten voor. Thans zijn er maar drie meer. 
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Dit is de oorspronkelijke vorm: kuip, zonder voet of steel, te gebruiken voor 
onderdompeling. Tijdens de gotiek hebben onze voorvaderen er 4 wijdingskruizen op 
gezet.  
 
Op de grond ziet u de grafstenen van de familie Van Meerten en Van Eck. Hun 
wapens: de hond van Van Meerten en de diagonale streep van Van Eck sieren de 
machtige stenen, de meer erop aangebrachte wapens zijn van hun voorouders.  
 
Verder ziet u een prachtige muurschildering. Het stelt de aankondiging van de 
geboorte van Christus voor. Rechts ligt Maria geknield, met een boek in de hand. 
Links heeft de engel Gabriël gestaan. 
Deze schildering was verdwenen en niet meer op te halen. 
Boven Maria daalt de Heilige Geest in de gedaante van een duif neer. 
De woorden: "Ave Maria, gratia plena dominus tecus" zijn te lezen op het bandje. 
Ze betekenen: "Wees gegroet Maria vol van genade, de Heer is met u". 
 
Tevens zijn er op 2 borden de namen van de Ingense predikanten te vinden 
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3 Gebouwen behorende bij de Hervormde 
Gemeente van Ingen 

 
 
Naast het bezit van de kerk, heeft de gemeente nog een aantal andere gebouwen in 
haar bezit 
 
 
3.1  Knutselgebouw. 
 
Dit gebouw bevind zich naast de kerk, en is in het bezit van de diaconie. Hier vinden 
diverse activiteiten plaats. Werk voor de kerk wordt er gedaan. Dit bestaat uit het 
maken van diverse groen objecten, welke weer verkocht worden tijdens de 
rommelmarkten, en de voor- en najaar markten.  
Ook de knutselclub maakt gebruik van dit gebouw. Dit is een groep in de leeftijd 
vanaf 6 jaar t/m 12 jaar. Zij komen een aantal keer in het seizoen samen om te 
knutselen. Vanuit de kerk is er betrokkenheid. 
 
 
3.2  De pastorie. 
 
In 2012 is de ‘oude’ pastorie verkocht, en is er in het dorp een vrijstaande woning 
aangekocht. Het adres hiervan is Fruithof 3. Deze bevind zich in een ‘jonge’ wijk, en 
op loopafstand van de kerk.  
 
 
3.3  In de Gaard. 

 
1 oktober 2016 hebben we het nieuwe verenigingsgebouw De Gaard geopend. Dit 
gebouw is in samenwerking met de burgerlijke gemeente en de diaconie opgericht. 
Uit deze samenwerking is een stichting ontstaan, welke door middel van diverse 
subsidies kon worden gerealiseerd. Het gebouw is in eigendom van de Stichting, de 
grond onder het gebouw is in bezit van de diaconie.  
Er vinden diverse activiteiten plaats in het gebouw. Zowel kerkelijke als niet 
kerkelijke. Voorbeelden hiervan zijn kerkenraadsvergaderingen, gemeenteavonden, 
kinderkerk en oppas dienst op zondag. Maar ook toneeluitvoeringen, 
muziekuitvoeringen, vergaderingen van diverse verenigingen enzovoort. 
Tevens is dit gebouw geschikt om als rouwcentrum te dienen. Er is een 
opbaarruimte, en in de zaal kan de condoleance en uitvaartdienst plaatsvinden.  
 
 
Naast de genoemde gebouwen heeft de Hervormde Gemeente van Ingen diverse 
gronden in haar bezit welke verpacht worden.  
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4 Eredienst 
 
 
4.1  Erediensten 
 
De eredienst is het hart van de gemeente. Hier komt zij samen om haar God te 
loven, zijn Woord te horen, en in de gebeden haar dank en nood aan Hem voor te 
leggen. 
De eredienst als dienst van Woord en Sacramenten, gebed en gaven, is ontmoeting 
met God. Om dit zo te ervaren is een levend geloof nodig, dat God ons echter 
zelf wil schenken door Zijn Heilige Geest. De Heilige Geest leert ons God kennen en 
zijn doel met de Schepping, de mensheid en ons eigen individuele leven. 
De Heilige Geest gebruikt de prediking van het Woord in het bijzonder om de 
gemeente te vormen als gemeente van Jezus Christus. De prediking is prediking van 
verzoening en heiliging. Jezus Christus maakt ons één met God en roept ons Hem 
na te volgen en in dienst te staan van zijn Koninkrijk. De sacramenten zijn tastbare 
tekenen van eenheid met God, van verzoening, van vernieuwing, van voltooiing van 
Gods koninkrijk. Kortom de eredienst is ontmoeting met God, die Schepper is van 
ons leven, die in Jezus Christus ons verlost van zonde en kwaad, die ons vernieuwt 
en geloof schenkt door de Heilige Geest. De eredienst kan door niemand gemist 
worden. Als zelfs Jezus, Gods eigen Zoon, de tempel en de synagoge bezoekt, 
waarom zouden wij het dan nalaten? 
 
Iedere zondag om 10.00uur wordt er in de kerk een dienst georganiseerd. 
De gemeente Ingen heeft een vaste organist.  
Er zijn gemiddeld ongeveer 80-100 mensen tijdens een dienst aanwezig.  
Er wordt gewerkt met een preekrooster, welke ingevuld wordt door de 
preekvoorzieners. Zij dragen tevens zorg voor het uitnodigen en contacten van de 
gastpredikanten.  
 
In de bijlage is de orde van dienst te vinden. 
 
 
4.2  Door het jaar heen 


 52 zondagdiensten 
 Bijzondere diensten: 
 Ongeveer 3 gezinsdiensten 
 Ongeveer 5 Avondmaal diensten (waarvan 1 op witte donderdag) 
 Doopdiensten 
 Huwelijksdiensten 
 Rouwdiensten 
 Belijdenisdienst 
 Twee maal per jaar wordt er een Zideris dienst georganiseerd. Hierbij worden 

bewoners van Zideris (mensen met een verstandelijke beperking) uitgenodigd, 
opgehaald en weer thuis gebracht. Dit is 1 maal een ochtenddienst, en 1 maal 
een avond sing in. 

 Zangdiensten op zondagavond (passie paasdienst / rondom kerst) 
 Bid- en dankstond op woensdagavond 
 Witte Donderdag 
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 Goede Vrijdag 
 Hemelvaartsdag 
 Kerstnachtdienst 
 1e Kerstdag (gezinsdienst) 
 Oudejaarsavond 
 Startweekend met een ‘open lucht ‘dienst. 
 Laatste zondag van het kerkelijk jaar met overledenenherdenking 
 Afscheid jongeren kinderkerk 

 

 

4.3 Kinderkerk 

Sinds een aantal jaar krijgt ieder kind dat gedoopt wordt, een houten hart, met daarin 
hun naam erop aangeboden. Deze wordt in de kraam van de jeugd, welke achter in 
de kerk staat, gehangen. Wanneer het kind 4 jaar wordt, wordt dit hart bij het kind 
zelf gebracht. Dit is dan de uitnodiging om op de kinderkerk te komen. De kinderkerk 
is verdeeld in 2 groepen, de onderbouw en de bovenbouw. Er is een actieve groep 
leiding. Eenmaal per jaar heeft de kinderkerk een uitje. Ook wordt er soms extra bij 
elkaar gekomen, bijvoorbeeld om de opvoeringen extra te oefenen voor de 
kerstdienst. De Kinderkerk heeft haar eigen budget welke door de diaconie 
‘gesponsord’ wordt.  
De kinderkerk volgen de methode ‘Vertel het maar’.  
De kinderen komen samen met hun ouders naar de kerk, waarna ze na het zingen 
van het ‘kinderlied’ en het kindermoment met de predikant de kerk verlaten. In de 
Gaard hebben zij dan hun moment samen. Hier wordt de methode ‘Vertel het maar’ 
gevolgd. Tijdens de collecte komen zij weer terug in de kerk, zodat ze de Zegen 
mogen ontvangen.  
 
 
4.4  Oppasdienst 
 
Iedere zondag (behalve tijdens de gezinsdiensten), is er volgens een rooster, een 
oppas dienst voor de allerkleinsten (0-4jaar). Zij zijn dan van harte welkom in de 
Gaard.  
 
 
4.5  Jeugdkerk 
 
De jeugdkerk is opgezet door de man van onze oud predikante. Bij het vertrek heeft 
de jeugdouderling deze taak overgenomen. Eens in de maand wordt de jeugdkerk 
georganiseerd. De jongeren gaan direct na de preek uit de kerk. In het naastgelegen 
kerkgebouwtje hebben zij een gesprek met de jeugdouderling over de preek, waarbij 
er ruimte is voor discussie en vragen.  
 
 
4.6 Liturgiecommissie 
 
De liturgie commissie houdt zich bezig met het organiseren van de bijzondere 
diensten. Zij hebben hierin overleg met de predikant, en stellen de liturgie op.  
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4.7 Cornecanters 
 
De Cornecanters is een gemengde Zangvereniging  Zij bestaan al sinds 1951, en 
hebben ook hun eigen jaarlijkse benefietconcert. Tevens treden zij meerdere malen 
per jaar (tijdens verschillende diensten) op. 
 
Twee maal per jaar (Kerst en Pasen) speelt de plaatselijke Harmonievereniging 
Kunst na Arbeid in onze kerk.  
 
 
4.8 Online 
 
Tijdens de gezinsdiensten, en andere bijzondere gebeurtenissen speelt onze band, 
Online.  
In 2009 is de Ingense Band opgericht. Sinds maart 2011 is besloten de Ingense 
Band een naam te geven, namelijk: ONLINE. De betekenis hierachter: je verbonden 
voelen (met God), door samen muziek te maken  
 
Ook worden er voor bijzondere diensten koren / bands gevraagd.  
Voorbeelden hierbij zijn: Zoelens mannenkoor, blokfluitgroep de Zonnestraaltjes, 
gospelkoot To Believe, Rijswijkse kinderkoor, enzovoort.  
 
Iedere 1e zondag van de maand, en na bijzondere diensten is er achter in de kerk de 
mogelijkheid om samen koffie te drinken, en na te praten over de dienst.  
 

 

4.9 Diensten elders 

 
 In Zorgcentrum de Valentijn: Op de vrijdagavonden vinden er ongeveer 50 

weeksluitingen per jaar plaats. Onze ouderlingen doen, indien nodig, per 
maandelijks rooster dienst.  

 De dienst voor de Eenheid van de Christenen wordt voorbereid door de 
oecumenische werkgroep. Deze dienst wordt gehouden op de derde zondag 
in januari, in één van de deelnemende kerken. Dit rouleert volgens rooster. 

 Ziekenhuis Rivierenland en Verpleeghuis Vrijthof te Tiel hebben beiden een 
eigen voorganger (oecumenisch) Wij zijn hier actief met een vrijwilligersgroep 
voor het halen en brengen van de mensen naar de kerk. Dit gaat ook volgens 
een rooster. Tevens gaat er een ouderling mee om het consistoriegebed te 
verzorgen.  
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5 Vorming en Toerusting 
 
 
Elke geloofsgemeenschap die in de toekomst een rol van betekenis wil wezen zal 
haar geloof moeten overdragen. Het is net als met het spreken van een taal. Wil je je 
in de geloofsgemeenschap verstaanbaar maken, dan zal je de religieuze taal eigen 
moeten maken. 
 Wie op vakantie in de winkel wat wil bestellen zal zich verstaanbaar moeten maken. 
Wie mee wil meepraten in de kerk zal de taal van de kerk moeten spreken. 
Al in de vroege kerk was er veel aandacht voor de vorming van gemeenteleden om 
hen zo in te wijden in de geheimen en mysteriën van de kerk. Als Hervormde 
Gemeente Ingen willen wij aansluiten bij deze goede gewoonte. 
 
 
5.1 Volg mij kring 
 
Tijdens elk nieuw seizoen draait  'de Volg mij Kring', o.l.v. de ouderling.  'Wat geloven 
we nu eigenlijk?', die vraag staat tijdens deze avonden centraal. We gaan met elkaar 
nadenken over wie Jezus is, hoe we God de Vader mogen zien en wat de Heilige 
Geest precies doet. Ook is er ruimte om vragen te stellen over het geloof en daarover 
met elkaar in gesprek te gaan. Het doel van deze gesprekken Geloof is om sterker te 
staan in wat je gelooft en waarom.  
 
 
5.2 Het Geloofsgesprek 
 
In het verleden gaf de predikant leiding aan ‘Het Geloofsgesprek’. Hierin werd de 
mogelijkheid geboden om aan het eind van dit seizoen af te sluiten met het doen van 
de Geloofsbelijdenis. 
 
 
5.3  De Bijbelkring 
 
Daarnaast draait ook de Bijbelkring structureel, ieder seizoen. Deze kring richt zich 
op de generatie van ca. 60 plus. Zij komen elke maand bijeen, doorgaans op de 
eerste donderdag van de maand, in de Gaard onder leiding van dhr. P van Dijk.. 
Hierbij zal aan de hand van een boekje een Bijbelgedeelte worden besproken. Soms 
hebben we een jaarthema of proberen we een Bijbelboek te bespreken. We proberen 
zoveel mogelijk de verbindingen te leggen met het dagelijkse leven. 
 
 

5.4  De jeugd 
 
De jeugdouderling heeft in 2017 het initiatief genomen om de jeugd uit te nodigen 
voor een maaltijd waarbij er gesproken kan worden over het geloof. Dit zal in de 
toekomst verder uitgewerkt gaan worden. 
 

http://www.nhkerk-ingen.nl/gemeente/vorming-en-toerusting/8-vorming-en-toerusting
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In het vernieuwde beleidsplan is er als doel gesteld om meer jonge gezinnen te 
betrekken in het samenkomen rondom het Woord. De kerkenraad is  bezig om hier 
meer vorm aan te geven.  
 
Zoals hierboven al werd omschreven is er verder voor de jeugd de kinderkerk en de 
jeugdkerk.  
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6 Activiteiten binnen de gemeente  

 

6.1  Het Startweekend 

In september vind het startweekend plaats. Op zaterdag wordt er wat voor de 
kinderen georganiseerd (speurtocht, o.i.d.), en wordt er afgesloten met een maaltijd 
waarbij de ouderen ook worden uitgenodigd. In het verleden is er ook wel eens een 
barbecue voor alle vrijwilligers georganiseerd op zaterdagavond. De zondag wordt er 
een ‘open luchtdienst’ gehouden. Dit is een gezinsdienst met een bijzonder tintje. Na 
de dienst is er een gezamenlijke maaltijd (iedereen neemt wat mee), en is er ook vaal 
een spel dat gespeeld kan worden.  
 
 
6.2  De Senioren. 

 
Maandelijks worden de 55-plussers van de gemeente uitgenodigd door de H.V.D. 
voor een samenkomst in de Gaard. Hier wordt een thema behandeld, of er wordt een 
maaltijd gedeeld.  
In het najaar wordt er een uitje georganiseerd.  

 

6.3  De Ingense Appeltaarten 
 

Een aantal keren per jaar worden er door een groep vrijwilligers appeltaarten 
gebakken. Deze worden in de Gaard gemaakt, en elders gebakken. De opbrengst 
van de verkoop is bestemd voor de kerk. In de loop der jaren zijn de appeltaarten 
zeer geliefd geworden. 

 

6.4  Voor- en najaarsmarkt 
 

Deze vind plaats in de Gaard. Er worden diverse handgemaakte artikelen verkocht. 
Daarnaast is er ook een boekenkraam aanwezig, en worden er loodjes verkocht. 
Tijdens de najaarsmarkt worden er gedroogde appeltjes verkocht. Deze zijn in 
diverse gerechten te gebruiken, en een echte lekkernij. Vanwege de grote vraag, is 
door een aantal vrijwilligers een speciale kast gemaakt om deze appels te drogen.  
De opbrengst is voor de Kerk 
 
 
6.5  Rommelmarkt 
 
In juni vind de rommelmarkt plaats op het dr. A.H. Holplein. Rondom de muziektent 
staan er tal van kraampjes waarbij er van alles verkocht of geveild wordt. Een aparte 
commissie heeft de organisatie hiervan in handen. Tal van vrijwilligers zetten zich in . 
Als kerk zijn we ook vertegenwoordigd met een kraam.  Deze activiteit is een grote 
trekpleister, en wordt bezocht door de hele omgeving. In het jaar 2017 bestaat de 
rommelmarkt 40 jaar.  
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6.6  Werk voor de kerk  

 
Er zijn diverse vrijwilligers die handgemaakte artikelen maken voor de verkoop. Te 
denken valt hierbij aan de groen objecten, kaarsen, kaarten,  en gebreide artikelen. 

 

6.7  Het Ingense Kamp 
 
Elk jaar, in de zomervakantie, vertrekt "het Ingens jeugdkamp" naar een leuke 
bestemming om een week samen te spelen in het bos, zwemmen, fietsen, 
picknicken, zingen bij het kampvuur en nog veel meer. De kerk is hier actief bij 
betrokken. Ze bezoeken het kamp, waarbij de predikant en een afgevaardigde van 
de kerkenraad de ‘open luchtdienst’ bijwonen.  
 
 
6.8  Gemeente avonden 
 
Tweemaal per jaar wordt er in de Gaard een gemeente avond gehouden. Eén van 
deze avonden wordt besteed aan een verdiepingsthema binnen het geloof, en de 
andere avond wordt vaak dieper ingegaan op organisatorische zaken die er spelen.  
 
 
6.9  Paasontbijt 
 
Eerste paasdag wordt de gemeente uitgenodigd voor een gezamenlijk ontbijt in de 
Gaard. De liturgie commissie geeft hier invulling aan.  
 
6.10  Oliebollen bakken 
 
In november worden er door tal van vrijwilligers heerlijke oliebollen gebakken en 
uitgevent. De opbrengst hiervan is voor de kerk.  
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7 Pastoraat 
 
 
7.1  Omzien naar elkaar 

 
Pastoraat, omzien naar elkaar in het Licht van Gods Liefde voor mensen. We staan 
niet als eenlingen in deze wereld, maar we zijn met elkaar verbonden. Onze basis 
vinden we in de liefde die we ook in het leven van Christus hebben mogen 
aanschouwen. Hij zocht de mensen op in nood. Hij belichaamde Gods liefde hier op 
aarde en hierdoor werd er wat zichtbaar van Gods vrederijk. 
In onze gemeente willen we dat concreet handen en voeten geven. Pastoraat is niet 
alleen een taak van de predikant en de ambtsdragers, maar van heel de gemeente. 
Immers, als een lid lijdt, lijden alle leden, als een lid zich verblijdt, verblijden zich alle 
leden. De gemeente is een lichaam waarin ieder lid de ander nodig heeft.  
De ambtsdragers aan wie in het bijzonder deze taak is toevertrouwd, doen dit 
namens de gemeente, maar ook in het besef de gemeente te stimuleren naar elkaar 
om te zien en op te bouwen in het geloof. 
 
De ouderlingen worden ondersteund door een aantal pastorale medewerkers. 
Gezamenlijk vormen zij het pastorale team. Een keer in de maand (behalve zomer) 
komen zij bij elkaar voor het pastoraal team overleg. Hier worden, samen met de 
predikant de huidige stand van zaken, aanvragen voor pastorale hulp, 
ziektegevallen, nieuw ingekomen enzovoort besproken.  
 
Naast de ouderlingen en het pastorale team, zijn er ook bezoekdames die 
gemeenteleden boven de tachtig jaar bezoeken, en de HVD dames bezoeken de 
ouderen welke de ouderenmiddag bezoeken. In 2017 zijn we gestart om hier wat 
meer duidelijkheid in te scheppen.  
 
De jeugdouderling heeft met name een pastorale, communicatieve en coördinerende 
taak ten aanzien van de kerk en jeugd. Daarbij wordt rekening gehouden met de leef- 
en denkwereld van jongeren. Tevens functioneert de jeugdouderling als 
contactpersoon.  
 
7.2  Huwelijk 
 
Bij pastoraat wordt vaak gedacht aan de moeilijkheden die zich een mensenleven 
voordoen. Onder het pastoraat vallen ook trouwdiensten. Voor veel mensen de 
mooiste dag van hun leven waarbij ze ook de kerk aandoen.  
 
 
7.3 Dopen 
 
Als gemeente hebben we de opdracht gekregen om mensen te dopen in de naam 
van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Voorafgaand aan de doop zal er een 
gesprek zijn met de doopouders waarbij de jeugdouderling aanwezig is. In dit 
gesprek zal gevraagd worden naar de motivatie en de geloofsbeleving. In de dienst 
zal er worden gestreefd om samen te werken met de kinderkerk om te benadrukken 
dat onze kerk er zowel voor grote als kleine mensen is 
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7.3  Overlijden 
 
De predikant en ouderling kunnen gevraagd worden betrokken te zijn bij een 
overlijden en uitvaart.  
 
 
7.4  Bloemengroet namens de Gemeente 

 
Iedere week gaan er bloemen vanuit de gemeente naar mensen uit de gemeente. 
Deze worden aangedragen. Tijdens de dienst wordt er gevraagd wie er vanuit de 
gemeente het boeket wil wegbrengen.  
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8  Communicatie 

 

8.1 De Kerk Roept 

‘De kerk Roept’ is een regionaal kerkblad dat 1 x per veertien dagen uitkomt. Hierin 

wordt ook een stuk van de Hervormde Gemeente Ingen geplaatst. Deze wordt door 

de vrijwilligers verspreidt.  

 

8.2 De Kerkbazuin 

Iedere zondag ligt de kerkbazuin in de kerk. Hierin staan actuele berichten vermeld, 

opbrengsten van collecten en ook de schriftlezing en gezongen liederen van de 

dienst. Deze is achter in de kerk te vinden. 

Iedere zaterdag brengen vrijwilligers de kerkbazuin rond voor de mensen die via de 

kerktelefoon de dienst mee luisteren.  

 

8.3 Facebook 

Regelmatig worden er nieuwtjes, activiteiten en foto’s op de facebook pagina van de 

hervormde gemeente Ingen geplaatst.  

 

8.4 Website 

De gemeente heeft een eigen website, www.nhkerk-ingen.nl  

http://www.nhkerk-ingen.nl/
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9 Organisatie en beleid 

 

9.1 Beleid 

Vanaf september 2015 is de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Ingen zich 
gaan verdiepen in het tot stand brengen van een nieuw Beleidsplan voor de 
geloofsgemeenschap van Ingen. Om inspiratie op te doen hebben wij ons gewend tot 
het Handboek Gezonde Gemeente, geschreven door Robert Warren. In dit 
Handboek worden zeven lijnen uitgezet voor het ontwikkelen van een gezonde 
christelijke geloofsgemeenschap.  
Wij delen het verlangen om samen met elkaar op een gezonde manier te groeien in 
de liefde tot onze Drie -enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, en de liefde tot 
elkaar. We zien in de zeven aangereikte lijnen, deels een bevestiging van de wegen 
die zijn ingeslagen en tegelijk worden we aangemoedigd tot vernieuwing. Deze 
gewenste vernieuwing willen we m.n. onder woorden brengen in dit Beleidsplan, om 
door te kunnen groeien naar een nog gezondere gemeente. Er zijn een aantal zaken 
die we graag anders zouden willen zien. Hoe zorgen we ervoor dat we er 
daadwerkelijk aan toekomen om daaraan te werken in de komende jaren? Daarin is 
dit Beleidsplan een hulpmiddel, we hopen dat dit stuk ons scherp houdt op de weg 
die Gods Heilige Geest ons getoond heeft, te gaan.  
 
Het huidige beleidsplan is op de website te vinden.  
 
 
Hieronder een aantal specifieke thema’s waarbij wij als Gemeente het volgende 
beleid volgen: 
 
9.1.1.  Viering Heilig Avondmaal 
 
Wat betreft het Heilig Avondmaal is de kerkenraad van mening dat kinderen geen 
toegang hebben tot de tafel om brood en wijn te ontvangen. Eerst zullen zij kennis 
dienen te verkrijgen van het christelijk geloof en de betekenis van het Heilig 
Avondmaal, zoals de ouders dat beloofd hebben bij de doop, zelf een verlangen 
hebben om in het midden van de gemeente belijdenis van hun geloof af te leggen, 
voor zij toegelaten kunnen worden 
tot het Heilig Avondmaal. De kerkenraad wil kinderen en jongeren niet buitensluiten 
uit de gewone diensten en Avondmaalsdiensten. Integendeel, zij worden graag 
ontvangen en op gepaste wijze dienen zij bij de dienst te worden betrokken. De stap 
tot het Avondmaal dient echter genomen te worden met geloof en “christelijke” kennis 
en daarvoor dient de belijdeniscatechese. 
 
 
9.1.2.  Huwelijksbevestiging 
 
De kerkenraad is van mening dat het huwelijk volgens de bijbel en de christelijke 
traditie is voorbehouden aan man en vrouw. Aan de inzegening van andere 
relatievormen verleent zij geen medewerking. 
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9.1.3. Doopdiensten 

De kerkenraad ziet erop toe dat de doop in de gemeente heilig wordt gehouden. 

De verantwoordelijkheid voor de bediening van de doop berust bij de kerkenraad.  

De kerkenraad voert een gesprek over de betekenis van de doop in de regel in de 

persoon van de predikant tezamen met de jeugdouderlingen die daartoe door de 

kerkenraad wordt  

aangewezen.  

De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door 

ten minste  

een van de ouders of verzorgers wordt begeerd. Wanneer een van de ouders niet 

gelovig is, belooft hij/zij wel dat hij/zij zijn/haar partner zal ondersteunen in een 

christelijke opvoeding. 

Belijdende leden en doopleden kunnen de doopvragen beantwoorden.  

 

9.1.4.  Uitvaartdiensten 

 
De Hervormde Gemeente Ingen heeft als regel, dat, als zij de Hervormde gemeente 
wil betrekken in de uitvaart (predikant / kerkgebouw), er minstens twee liederen in de 
rouwdienst zijn, die van christelijke aard zijn. 
De Hervormde Gemeente te Ingen heeft besloten alle mensen die begraven worden 
vanuit de Hervormde Gemeente te Ingen , te herdenken in een dienst volgend op de 
begrafenis, door middel van een korte stilte en een lied. Tevens worden de 
nabestaanden uitgenodigd voor een jaarlijkse herdenkingsdienst in de maand 
november.   
Het overlijden zal daarnaast worden opgenomen in de Kerkbazuin en in de Kerk 
Roept. 
 
Er is een trouw- en rouwprotocol aanwezig.  
 
9.1.5.  Kiesrecht 
 
Voor verkiezing in het ambt wordt geen onderscheid gemaakt tussen man en 
vrouw. Wel wordt er een leeftijdslimiet van 70 jaar aangehouden. 
Ook kunnen gemeenteleden uit 1 gezin gekozen worden tot een ambt, zij het wel in 
afzonderlijke colleges. 
 
 Kiesrecht (bijvoorbeeld bij het beroepen van een nieuwe predikant) is alleen voor 
belijdende leden. De mogelijkheid is geschapen om een dooplid die een ambt wil 
Bekleden in de bevestigingsdienst belijdenis laten doen door vooraf een extra vraag 
te stellen. Voorwaarde is wel dat het dooplid gesprekken met de predikant hierover 
heeft gehad.  
 
Bij verkiezing van ambtsdragers worden eerst de gemeenteleden in de gelegenheid 
gesteld 
om kandidaten voor te dragen en worden gemeenteleden zelf opgeroepen zich aan 
te melden. Sinds 2016 is de kerkenraad gestart met het bijeenroepen van deze 
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voorgedragen namen, en mensen die zichzelf ter beschikking hebben gesteld of door 
de kerkenraad aangedragen zijn. Deze bijeenkomst is op een zondagochtend na de 
dienst, en heeft als naam: Samen Kerk. Er wordt in een presentatie getoond wat de 
verschillende ambten inhouden, en aan welke taken er op dat moment behoefte is. 
Dit bleek zo goed te werken, dat we dit in de toekomst als standaard willen instellen.  
. 
Als er vervolgens kandidaten zijn waarmee de kerkenraad akkoord is wordt dit aan 
de 
Gemeente voorgelegd en als er geen bezwaar is worden zen bevestigd in januari.  

 
 
9.1.6.  Bijbelvertaling 
 
Wij gebruiken de Nieuwe Bijbelvertaling NBV 2004. 
 
 
 
9.1.7.  Liedbundels 
Tijdens de eredienst zingen wij liederen uit ‘Het nieuwe Liedboek’, en gebruiken wij 
‘Op Toonhoogte’. Als er een lied is wat elders uit komt, wordt deze afgedrukt op de 
kerkbazuin / liturgie.  

 

 

9.2 Vrijwilligers 

Rond de honderd vrijwilligers zijn in meer of mindere mate betrokken bij het 

ondersteunen van activiteiten en het uitvoeren van taken ten behoeve van het 

gemeenteleven. Dit varieert van incidentiele betrokkenheid tot structurele 

inzetbaarheid. Van het deelnemen aan een gespreksgroep, via kosterschap naar 

afdrukken van liturgieën etc., etc. Naar aanleiding van de bijeenkomst Samen Kerk, 

zijn er diverse gemeenteleden opgestaan om verschillende taken op zich te nemen. 

De betrokkenheid hierdoor groeit, en er ontstaat een hechtere gemeente. Deze lijn 

willen we graag in de toekomst doorzetten.  
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9.3 Kerkenraad (samenstelling, werkwijze) 

In de plaatselijke regeling is vastgesteld, dat de kerkenraad bestaat uit:  

 

Functie Gewenst aantal 

ambtsdragers 

Verplicht minimum 

(Ord. 4-6-3) 

Predikant 1 1 

Ouderlingen 8 2 

Ouderlingen-kerkrentmeester 3 2
1
 

Diakenen 3 3 

Totaal 15
2
 8 

 

 

Van de 8 ouderlingen heeft een drietal een bijzondere opdracht:   

  

 

Jeugdouderling 

 

1 

 

Voorzitter 

 

1 

 

Scriba 

 

1 

  

                                                     
1
 Er kunnen alleen 2 ouderling-kerkrentmeesters zijn wanneer er 1 kerkrentmeester is en daarmee het college 3 leden heeft. 

Wanneer er geen kerkrentmeesters zijn moeten er 3 ouderling-kerkrentmeesters zijn. De ouderling-kerkrenmeesters moeten 

altijd in de meerderheid zijn. In geval van 2 ouderling -kerkrentmeesters kan er om die reden maar 1 kerkrentmeester  zijn. In 

geval van 3 ouderling-kerkrentmeesters, kunnen er 2 kerkrentmeesters  zijn.  
2
 Daar bovenop komen de jeugdouderling, ouderling-scriba, ouderling-voorzitter. Daarmee komt het aantal op 15. Eventueel 

kunnen daar nog ouderlingen met een andere bijzondere opdracht bij worden gevoegd.  
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De kerkenraad is verantwoordelijk voor het bestuur van de gemeente. De kerkenraad 
komt ongeveer negen maal per jaar bij elkaar (iedere maand, behalve juli, augustus 
en december). De opzet van de vergadering bestaat momenteel uit een opening 
waarbij het Woord van God wordt gelezen, en er een verdieping bij is. Daarna zal de 
agenda op tafel komen, welke door het moderamen is vastgesteld.  
 
Tijdens de kerkenraadsvergaderingen is er een vaste notulist aanwezig. In deze 
notulen komen tevens de actie punten naar voren.  
 
De vertegenwoordigers van de diverse jeugd activiteiten worden 1 maal per jaar op 
een kerkenraadsvergadering uitgenodigd om over en weer te spreken over de stand 
van zaken en behoeften. 
 
De Kerkenraad werkt met een jaarkalender, waarbij er jaarlijks agenda punten 
terugkomen. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld het gezamenlijk uitzoeken van 
een nieuwe paaskaars. 
 
Na iedere kerkenraadsvergadering wordt er een verslag naar de gemeente 
uitgebracht. 
 
De kerkenraad heeft 1 maal per jaar samen met de gemeente Varik – Heesselt een 
bezinningsdag. Om en om wordt deze dag georganiseerd. Dit wordt als zeer prettig 
ervaren.  
 
Ook probeert de kerkenraad 1 maal per jaar op een ontspannen manier bij elkaar te 
komen. 
 
 
9.4 Moderamen 

 
Het moderamen bestaat uit de ouderling voorzitter, predikant (vacant), de scriba 
(vacant) en een vertegenwoordiger uit het college van ouderlingen, diakenen en 
kerkrentmeesters. Elk van de ambten is in het moderamen vertegenwoordigd. In de 
vergadering van januari worden de moderamen gekozen. Het moderamen heeft 
maandelijks vergadering. De agenda van de kerkenraadsvergadering wordt 
opgesteld, en ‘Dagelijks bestuur’ vind hier plaats. Tevens kan het moderamen  bij 
elkaar komen in ‘nood’ situaties.  
 
 
9.5 Diaconie 
 
Doelstelling: 
Het verzorgen van het Heilige Liefdesmaal van Christus (Avondmaal) 
Het dienstbaar zijn aan de naaste in en buiten de gemeente, het stimuleren en 
informeren van alle gemeenteleden om bij te dragen aan het verwezenlijken 
van Gods heilplan in deze wereld. Het beschikbaar stellen van financiële middelen 
om gezamenlijk werk mogelijk te maken. En kenbaar maken op welke wijze 
het College van Diakenen samenwerkt met het College van Kerkrentmeesters.  
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Hoe bereiken we ons doel? 
De diaconie is actief in persoonlijke hulpverlening en geeft financiële bijdragen aan 
verschillende plaatselijke, landelijke en wereldwijde maatschappelijk sociale en 
diaconale projecten. De gemeenteleden worden steeds meer en beter bij deze 
activiteiten betrokken. 
 
 

Activiteiten: 
* Meewerken van eventuele financiële hulp in bijzondere gevallen. Dit in overleg met 
de burgerlijke gemeente. Bijvoorbeeld met kerst 
* Financiële bijdrage voor goede doelen plaatselijk, regionaal, landelijk en wereldwijd.  
* Opstellen collecterooster 
* Het financieren kerktelefoon tijdens de eredienst 
* Presenteren collecte tijdens de zondag van het Werelddiaconaat 
* Gereedmaken Avondmaal dienst met brood en wijn en toebehoren. 
* Bestemming goed doel Avondmaal collecte  
* Inzamelingsactie voor de voedselbank 
* Giften als stimulans t.b.v. reisje jongerengroepen en ouderenreisjes. 
* Het mee financieren van een boeket bloemen op zondag. 
* Attenties in de vorm van fruitbakjes voor ouderen en  zieken en minder bedeelden. 
* Het bezoeken van diaconale vergaderingen in de regio en soms provinciaal. 
* Waar nodig samenspraak van diaconie met sociale instellingen, zoals Burenhulp 
Buren. 
* Ondersteuning diaconaal werk H.V.D. dames, Kinderkerk, jeugdclubs en eventuele 
buitenlandse projecten zoals Dorcas en de schoenendoosactie. 
* Bijdrage leveren aan vakantie projecten voor ouderen/gehandicapten (Bijvoorbeeld 
het Roossevelthuis Doorn) 
 
 
Giften: 
Landelijke doorzendcollectes, volgens rooster PKN; 
Werelddiaconaat, zending, ZWO, binnenlands diaconaat, streekprojecten, 
verpleegtehuizen jeugdwelzijn; 
Vluchtelingenwerk, vredesweek etc. 
Grondbezit: 
De diaconie bezit gronden die op lange termijn zijn verpacht. 
De grond van het verenigingsgebouw is in het bezit van de Diaconie 
Knutselgebouw t.b.v. jongeren.  
Inkomsten: 
Collecten tijdens kerkdiensten; 
Giften; 
Pachtgelden; waarvan ook de pachtgelden van de Gaard  
Uitgaven: 
Afdragen Diaconaal Quotum aan de PKN; 
Bovengenoemde activiteiten en giften; 
Onderhoud onroerende goederen en roerende goederen 
 
De diaconie presenteert zowel 1 keer per jaar de begroting, als de jaarrekening, 
tijdens een kerkenraadvergadering, onder het toezicht van de notabelen.  
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9.6 College van  (ouderling) Kerkrentmeesters 
 
 

Het college bestaat uit ouderling Kerkrentmeesters, Kerkrentmeesters en worden 
ondersteund door ondersteuners.. De ouderling Kerkrentmeesters nemen deel aan 
de kerkenraadsvergadering, en bekleden het ambt. De kerkrentmeesters en de 
ondersteuners leggen wel een gelofte af. Tevens zijn de kerkrentmeesters aanwezig 
bij vergaderingen binnen het college.  
 
 
Het College van Kerkrentmeesters verricht twee hoofdtaken, te weten geldwerving en 
onderhoud. Voor beide zaken geldt dat er een aparte begroting en rekening is. Zij 
dragen, om het eenvoudig te zeggen, verantwoording voor het ‘huishoudboekje’ van 
de gemeente. 
In de achter ons liggende jaren is er aan de kerk veel onderhoud/restauratie verricht. 
Elk jaar wordt de staat van onderhoud gecontroleerd door Monumentenwacht 
Gelderland, die in een rapport vastlegt wat de eerste prioriteiten van onderhoud 
betreffen voor de komende jaren. De zorg van de kerkrentmeesters is een 
voortdurend oog te hebben voor ons prachtige kerkgebouw en de instandhouding 
daarvan. 
Naast het onderhoud van de kerk is het college ook verantwoordelijk voor het beheer 
van het kerkgebouw en de pastorie. De kerkrentmeesters zijn het aanspreekpunt om 
de kerk te huren bij een begrafenis of een trouwerij. 
Daarnaast is het college verantwoordelijk voor de instandhouding van de 
predikantsplaats. Dit is zeker in deze tijd geen gemakkelijke opgave.  
Tevens stuurt het college de koster en de organist aan. Zij vallen ‘onder‘ dit college. 
Het College van Kerkrentmeesters fungeert tevens als klankbord voor beiden. 
Om haar doelstellingen te bereiken werkt het college samen met de 
rommelmarktcommissie ten behoeve van het restauratiefonds. Daarnaast is zij 
verantwoordelijk voor de inning van de kerkelijke bijdrage (kerkbalans), de 
oudejaarscollecte en de solidariteitsbijdrage. Ook de abonnementen van De Kerk 
Roept vallen onder haar verantwoordelijk. 
 
Ook het college van kerkrentmeesters presenteert zowel de begroting als de 
jaarrekening tijdens de kerkenraadsvergadering in het bijzijn van de notabelen. 
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9.7 Commissies die de kerkenraad ondersteunen 

 

 

1. Hervormde Vrouwendienst (HVD):  

- vult zichzelf aan; 

- de rapportage gaat via de voorzitter van de HVD; 

- heeft tot opdracht maandelijks de ouderenmiddag organiseren en de 

ouderen bezoeken ten behoeve van verdrijven eenzaamheid, verlenen van 

hand- en spandiensten.  

 

2. Jeugdcommissie: 

- iedere jeugdactiviteit (Kinderkerk, Young Ingen, de Band 'Online' en het 

Ingense Kamp) vaardigt minimaal één lid af; 

- de jeugdouderling onderhoudt contact en jaarlijks vindt in april verslag met 

afvaardiging op uitnodiging van de kerkenraad; 

- heeft tot opdracht het stimuleren en organiseren van het jeugdwerk ten 

behoeve van de geloofsopbouw en verbondenheid met de kerk. 

 

3. Restauratiecommissie: 

- vult zichzelf aan en het College van Kerkrentmeesters maken hiervan deel 

uit en dragen de verantwoordelijkheid; 

- het College van Kerkrentmeesters brengt verslag uit aan de kerkenraad en 

de gemeente; 

- heeft tot opdracht geldwerving bestemd voor de restauratie en onderhoud 

kerkgebouw en pastorie. 

 

4. ZWO-commissie: 

- vult zichzelf aan en het College van Diakenen maken hiervan deel uit en 

dragen de verantwoordelijkheid; 

- het College van Diakenen brengt verslag uit aan de kerkenraad en 

gemeente; 

- samenwerking met de ZWO-commissies binnen het clusterverband 

(Echteld, Eck en Wiel, Maurik en Ommeren); 

- heeft tot opdracht geldwerving voor gemeenschappelijke clusterprojecten 

en bewustmaking van het ZWO-werk. 

 
 
5. Liturgiecommissie 
 

- De liturgie commissie houdt zich bezig met het organiseren van de 
bijzondere diensten. Zij hebben hierin overleg met de predikant, en stellen 
de liturgie op.  
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10 Samenwerkingsverbanden. 

 

10.1  Clusterverband 

De Hervormde Gemeente Ingen maakt deel uit van het Cluster Klavertje Vijf. Dit is 
een samenwerkingsverband tussen de Hervormde Gemeenten Echteld, Eck en Wiel, 
Ingen, Ommeren, en Maurik. 
Dit is ontstaan uit het project Stuurgroep Kleine Gemeenten.  
Er worden bijeenkomsten georganiseerd tussen de Colleges, en de predikanten 
hebben een samenwerking.  
 
 
10.2 Classis Tiel 
 
Binnen de classis worden er een aantal vergaderingen per jaar georganiseerd. 
Deze worden door afgevaardigden vanuit de kerkenraad bezocht. Nu zij het wel dat 
er binnen de classis een aantal verschuivingen / inkrimpingen plaatsvinden.  

 

10.3  Samenwerking binnen de burgerlijke gemeente 

Jaarlijks wordt de predikant (of een afgevaardigde) om aanwezig te zijn bij een 
vergadering op het gemeentehuis. De predikanten / pastors gaan samen met de 
wethouder maatschappelijke ontwikkeling en de burgemeester om tafel om te kijken 
of er op verschillende manieren samengewerkt kan worden.  
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