PROFIEL VAN DE PROTESTANTE GEMEENTE TIENHOVEN.
INLEIDING GEMEENTE EN DORP
Kerkelijke gemeente
In het jaar 2000 kwam een federatie tot stand tussen de Gereformeerde kerk en de
Hervormde gemeente in Tienhoven. Daarna is op 1 januari 2005 de Protestantse
Gemeente Tienhoven ontstaan. Deze gemeente hoort bij de Protestantse Classis van
Breukelen.
Onder de Protestantse Gemeente Tienhoven behoren: Tienhoven, Oud- Maarsseveen,
Molenpolder, Maarsseveen tot de Tuinbouwweg Maarssen, Breukeleveen en Loosdrecht
tot het Witte Huis.
Bovendien zijn er gemeenteleden woonachtig in Maarssen, Westbroek, Maartensdijk,
Oud- Zuilen en Loenen aan de Vecht.
De Protestantse Gemeente Tienhoven telt 466 leden.
Tienhoven
Tienhoven behoort tot de gemeente Stichtse Vecht.
De gemeente Stichtse Vecht bestaat sinds januari 2011. Het is een fusiegemeente waarin
de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen zijn opgegaan en heeft ca.
63.000 inwoners.
Ten oosten van Maarssen-dorp ligt een open waterrijk gebied met veel natuurwaarde en
met een groot aantal buurtschappen, zoals Tienhoven, Oud Maarsseveen, Maarsseveen,
de Molenpolder en de Bethunepolder.
Het dorp Oud Maarsseveen ontstond omstreeks 1480. De eerste bewoners waren de
ontginners die veen wonnen in het gebied. De sporen zijn nog duidelijk zichtbaar in het
landschap. Tienhoven en Oud Maarsseveen vormden een kerkdorp.
Later, in de negentiende eeuw, probeerde men, gedreven door armoede de plassen
droog te malen, aanvankelijk zonder veel succes.
Het lukte pas toen de Amsterdamse waterleiding bereid was het gebied droog te
pompen. De Bethunepolder is nog steeds waterwingebied voor Amsterdam.
Voorzieningen in het dorp:
Huisarts, PKN kerk, basisschool de Klaroen (prot./chr.), kinderopvang, horeca (o.a. Het
Olde Regthuys, Het Kikkertje), de thermen/ sauna Spa Sereen aan de Westbroekse
Binnenweg en dorpshuis de Veenkluit.
Dorpshuis de Veenkluit vervult een belangrijke functie in het verenigingsleven van
Tienhoven en omgeving. De gymzaal van het dorpshuis wordt gebruikt door de school
en biedt het dorpshuis onderdak voor de bibliotheek en de peuterspeelzaal. Het is een
ontmoetingsplek voor jong en oud!
Daarnaast is er een bloeiend verenigingsleven.
Actief zijn: Muziekvereniging Soli Deo Gloria, de visserijvereniging Tienhoven, de
badmintonvereniging ’t Snelle Veertje, Voetbalvereniging VIOD, Stichting Concert in
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Tienhoven, SOAT Stichting Oranje Activiteiten Tienhoven e.o. en de EHBO vereniging
afd. Tienhoven e.o. en de Vrijwillige Brandweervereniging Maarsseveen-Tienhoven.
Er zijn diverse musea zoals: Kruideniersmuseum Het Winkeltje, het schaatsmuseum
Tienhoven en streekmuseum Vredegoed (open sinds maart 2009 met een collectie
plattelands- en boerenvoorwerpen van rond 1900).
Door bewoners wordt veel aandacht besteed Koninginnedag, Dodenherdenking,
Bevrijdingsfeest, Sinterklaasintocht en er is veel aandacht voor elkaar.
In de vijfbuurtschappen wonen gezamenlijk 2400 inwoners.
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TYPE GEMEENTE
De gemeente anno 2012
De Protestantse Gemeente Tienhoven is een PKN-gemeente, die vanuit het geloof in een
levende God midden in de gemeenschap staat.
De gemeente kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van gemeenteleden, die actief
zijn in en rondom de kerk.
De gemeente is een traditionele gemeente. Er wordt vast gehouden aan bepaalde
tradities. Zo zijn de vieringen rondom de sacramenten, geboorte, trouwen, sterven en
het Heilig Avondmaal, belangrijke pijlers in het kerkelijk jaar.
De Protestantse Gemeente Tienhoven heeft een interkerkelijke samenwerking met
Maarssen. Er bestaan verschillende samenwerkingsverbanden met de Raad van
Kerkelijke gemeenten van Maarssen.
Leden
De gemeente telt 466 leden, als volgt opgebouwd.
doop
belijdend
0-12 jaar
60
13-16 jaar
31
17-25 jaar
25
3
26-50 jaar
65
53
51-70 jaar
20
109
71 en ouder
36
62
Gastleden
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VISIE
De Protestantse Gemeente Tienhoven wil:
* een veilige haven zijn voor een ieder die daar behoefte aan heeft.
Veilige haven betekent hier geen afsluiting maar: open en toegankelijk voor iedereen.
We beschouwen ons als kerk/dorp onlosmakelijk met elkaar verbonden. We kunnen en
willen ons niet als los van elkaar denken. Een veilige haven waar ieder zich welkom en
op zijn gemak voelt. Waar we luisteren, onderhouden, bevoorraden. Een plaats om het
goede te behouden en zo nodig vernieuwen en/of aan te vullen.
*steun en geborgenheid bieden aan gemeenteleden in hun persoonlijk leven. De
leidende gedachte is het geloof in een levende God, God liefhebben en je naaste als jezelf.
Vanuit die gedachte wil de gemeente rituelen rondom geboorte, trouwen en sterven
aanreiken en realiseren.
* een leerhuis zijn, waar het geloof in een levende God aan de nieuwe generaties wordt
doorgegeven.
* een vangnet zijn zowel maatschappelijk, sociaal als financieel.
In een tijd dat de overheid steeds meer terugtreedt dreigen mensen tussen wal en schip
te geraken.
* bezig zijn met vraagstukken als wereldvrede, armoede, klimaat en milieu en opkomen
voor zwakkeren in de samenleving, zowel dichtbij en ver weg.
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KERKELIJKE ORGANISATIESTRUCTUUR
Kerkenraad
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Tienhoven bestaat uit de predikant, 7
ouderlingen, 3 ouderling-kerkrentmeesters en 5 diakenen.
Van de ouderlingen zijn er 5 werkzaam in het pastoraat. Eén ouderling is voorzitter en
één ouderling is scriba.
Moderamen
De kerkenraad kiest jaarlijks uit zijn midden een moderamen (dagelijks bestuur)
bestaande uit: de voorzitter, de scriba, de predikant, de voorzitter van de ouderlingkerkrentmeesters en de voorzitter van de diakenen.
Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden en het uitvoeren van die besluiten van
de kerkenraad.
Beleidsplan
De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vijf jaar een beleidsplan op, na
daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college
van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.
Elk jaar heeft de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele
wijziging van het beleidsplan. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de
gelegenheid hun mening over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna
stelt de kerkenraad het beleidsplan vast.
Diaconie
Het college van Diakenen bestaat uit vijf diakenen. Het college van Diakenen is
verantwoording verschuldigd aan de Kerkenraad.
Pastoraat
In het pastoraat zijn ouderlingen en pastoraal medewerkers actief.
Het pastoraat aan jongeren wordt verzorgd door de jeugdouderlingen en een pastoraal
medewerker. Er is een ouderling speciaal voor de gemeenteleden van 70 jaar en ouder,
ondersteund door drie pastoraal medewerkers. Daarnaast zijn er drie ouderlingen en
drie pastoraal medewerkers die de overige gemeenteleden bezoeken.
Jeugdraad
De jeugdraad bestaat uit de jeugdouderling, pastoraal medewerker jeugd, een
penningmeester en een secretaris. De verantwoording van de jeugdraad valt onder de
kerkenraad.
College van Kerkrentmeesterlijk Beheer
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 6 functionarissen.
Minstens drie leden van het college zijn ouderling kerkrentmeester en leden van de
kerkenraad. Het college legt verantwoording af aan de kerkenraad en in voorgeschreven
gevallen ook aan het Provinciaal College van Advies van Utrecht.
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DIACONAAT
De diakenen verzamelen de gaven van de gemeente, om allen die hulp nodig hebben,
binnen en buiten de kerk, dichtbij of veraf, te doen delen in de liefde van Christus. Aan
deze verbondenheid met alle mensen en met heel de schepping, herinneren zij ons
telkens weer, als zij brood en beker bij ons doen rondgaan en wij de dood des Heren
verkondigen totdat hij komt.
Avondmaal
Er vindt vijf keer per jaar een avondmaal plaats. Hierin hanteert de gemeente een open
avondmaal. Dat houdt in dat iedereen uitgenodigd wordt, ook al hebben ze nog geen
belijdenis gedaan.
Zending
Om het jaar zorgt de diaconie dat er een groot project wordt gezocht ter ondersteuning,
zoals het Pola van der Donck project (2010) en Mercy Ships (2012).
Daarnaast worden er ook lokale en plaatselijke projecten ondersteund.

SACRAMENTEN
De sacramenten nemen een belangrijke plaats in binnen de gemeente van Tienhoven.
Gemeenteleden hechten waarde aan de gesprekken met de voorganger vooraf aan de
doop en belijdenis.
Samen met de voorganger bereiden aanstaande echtparen hun trouwdag voor. Er
vinden gesprekken plaats, om de diepgang in hun huwelijk en in het geloof van God te
onder strepen.
Bij het sterven wordt de familie bijgestaan door de voorganger. De Protestantse
Gemeente Tienhoven wil steun en geborgenheid bieden aan gemeenteleden.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden in de gemeente de gedoopten en
overleden gemeenteleden herdacht.
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BIJZONDERE ACTIVITEITEN IN DE GEMEENTE
Bijzondere erediensten
Gedurende het jaar worden er een aantal speciale diensten georganiseerd, o.a. Door Jong
en Oud viering (DJO), Kerk en School dienst, familie kerstfeest.
Aandachtsvelden tijdens de erediensten zijn: zingen, muziek, kinderen, ouders,
jongeren, gesproken woord, veilige haven, delen, dienen, troost, vergeving, jezelf willen
verbinden met de ander, zegen.
Jeugd
Voor de jeugd wil de gemeente een veilige haven zijn, met daarin de mogelijkheden voor
de jeugd om naar hun eigen diensten te gaan en zich op hun niveau te ontwikkelen in het
geloof.
Catechese
Er wordt catechese gegeven aan de 12-16 jarigen. Eens per maand komen de jongeren
bij elkaar bij iemand thuis, om het zo gezellig en laagdrempelig mogelijk te houden.
Oppas- en Kindernevendienst
Elke zondag tijdens de kerkdienst is er voor de kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar
oppas. Kinderen komen voor de zegen in de kerk terug, zodat een ieder de zegen van
Christus mag ontvangen.
Elke zondag tijdens de ochtenddienst mogen alle kinderen van groep 1 t/m 8 van de
basisschool naar de kindernevendienst. Er wordt gebruik gemaakt van het materiaal van
“Kind op Zondag”.
De kinderen verlaten voor de schriftlezing de kerkdienst en krijgen “het licht”
(ontstoken aan de paaskaars) en de startbijbel mee, als teken dat God bij hen is.
Jeugd van Tegenwoordig (JvT)
De JVT is een speciale bijeenkomst voor de jeugd. Een keer per maand komen de
jongeren van 12 t/m 16 jaar bij elkaar. Ze verlaten voor de schriftlezing de kerkdienst en
komen niet terug.
Er wordt gewerkt met het Rock Steady programma van Youth for Christ.
Kinder- en Tienerclub
Elke woensdagavond op de jeugdzolder vindt de kinderclub van 19.00 tot 20.15 uur
plaats. Er komen kinderen van groep 6-8 van de basisscholen uit Tienhoven. Het is
gezellig samen en creatief bezig zijn.
Een keer per 2 weken op vrijdag, op de jeugdzolder komt de jeugd vanaf 12 (tot 16 jaar)
samen van 19.30 tot 21.00 uur. Op een ontspannen wijze laten we de jongeren zien wie
God voor ons wil zijn.
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Volwassenen en Ouderen
Voor de volwassenen en ouderen worden er verschillende activiteiten georganiseerd om
de diepgang in het geloof te behouden.
Gespreksgroep
Een keer in de maand is er de gespreksgroep op woensdagavond bij iemand thuis, onder
leiding van de predikant. Het doel is bezig zijn met de bijbel en die bijbel van betekenis
laten zijn in ons leven van alle dag.
Bijbelochtend
De Bijbelochtend groep komt op dinsdagochtend bij elkaar. Deze wordt voornamelijk
door ouderen bezocht. Deze groep wordt geleid door de predikant.
Extra activiteiten
Vanuit de jeugdraad worden er ook nog bijzondere activiteiten georganiseerd zoals
De Paasbloemengroet, de Speculaasactie, de Kindermiddag en het Familiekerstfeest.

FINANCIËLE- BEHEERSZAKEN
De gemeente van Tienhoven is financieel een gezonde gemeente.
Wij kunnen een predikant voor 50 % beroepen voor de komende jaren.
De geldwerving wordt door het college van kerkrentmeesterlijk beheer geregeld.
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TOEKOMST VISIE VAN DE GEMEENTE
We gaan intensief aan de slag om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om onze kerk
meer dorpsbreed te maken.
Ook hierin is ons uitgangspunt dat de kerk voor heel Tienhoven en omstreken een
veilige haven dient te zijn waar iedereen op welk moment dan ook moet kunnen
aanleggen/meren.
We willen de vaste kern van gemeenteleden uitbreiden.
Als we kijken naar onderstaande afbeelding is er een soort dartbord weergegeven.
Daarin is de roos (donker groen) de vaste kern. De schil er om heen zijn de leden die wel
kerkelijk zijn, maar op een laag pitje. De laatste schil zijn de dorpsgenoten die niet
kerkelijk gebonden zijn.

Binnen onze gemeente is de betrokkenheid van de jeugd onze zorg. De jeugd vanaf het
voortgezet onderwijs is minder zichtbaar in de gemeente en voelen zich niet meer
betrokken.
Ons doel is de betrokkenheid te vergroten.
Daarnaast moeten de volwassenen en de jeugd van onze kerk blijvend gevoed worden.
Het is belangrijk om dit gezamenlijk te doen.

Zie verder:
www.kerktienhoven.nl
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