
  

Beleidsplan 2014 - 2018 
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Zomaar een dak boven wat hoofden,                                                                                                            

deur die naar stilte open staat.                                                                                                                     

Muren van huid, ramen als ogen                                                                                                                            

speurend naar hoop en dageraad.                                                                                                                  

Huis dat een levend lichaam wordt                                                                                                                        

als wij er binnen gaan                                                                                                                                           

om recht voor God te staan.                                                                                                                                   

(Huub Oosterhuis)  
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VOORWOORD 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Oudega (W) ca. voor de periode 2014 t/m 2018. 
Hiermee sluiten wij  het  beleidsplan voor de periode 2009 t/m 2013 af. Veel onderdelen uit het oude 
beleidsplan zijn gerealiseerd, maar tegelijk moeten wij vaststellen dat ook tal van onderwerpen niet zomaar te 
veranderen zijn. Daarnaast zijn er onderdelen die doorlopend aandacht, vernieuwing en verdieping nodig 
hebben. Natuurlijk zijn er tal van zaken die beter kunnen. Maar tegelijk kijken we naar het vele goede dat in de 
afgelopen periode tot stand is gekomen.  
 
De vraag ‘wat voor een gemeente wij willen zijn’ verwoorden wij als volgt: een open en gastvrije gemeenschap, 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ontmoeting is de kern van ons gemeente-zijn: ontmoeting met God, 
ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen. 
 
Aan de totstandkoming van dit beleidsplan hebben velen bijgedragen die al een actieve rol spelen in onze 
gemeente. Positief kritisch is naar het huidige beleid gekeken, samen met de mensen die werken aan de basis. 
Daarbij is de vraag gesteld, op welke onderdelen ons beleid kan worden verbeterd. Belangrijk is dat de 
gemeente zich er in herkent en de schouders er onder wil zetten. De in het beleidsplan opgenomen visie vormt de 
basis waarbinnen de verschillende werkgroepen hun beleid kunnen ontplooien. De plannen c.q. bouwstenen van 
de werkgroepen zullen jaarlijks aangepast worden aan de actuele stand van zaken. 
 
Het beleidsplan kent een zekere ambitie. Willen wij deze ambitie waar kunnen maken, dan is iedereen nodig! 
Iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen met de eigen talenten en gaven om een bijdrage te leveren aan 
het werk in onze gemeente. Alleen zo kunnen wij die gastvrije gemeente zijn in de samenleving van onze dorpen 
Aldegea (SWF), Sânfurd, Idzegea, Wolsum, Westhim, Blauhús en Greonterp. 
 
Met de nodige zorgvuldigheid is dit beleidsplan samengesteld. Het blijft echter mensenwerk. Mocht u iets missen 
of een onjuistheid constateren, dan vernemen wij dit graag van u. 
 
Wij mogen erop vertrouwen dat het werk in onze gemeente, geïnspireerd door de kracht van de Heilige Geest, 
een samenwerking mag zijn aan die ’gastvrije gemeente’  tot zegen voor allen. 
 
Een hartelijke groet, 
De kerkenraad van de Gemeente Oudega (W) c.a. 
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Bij de Protestante Gemeente Oudega (SWF) c.a. behoren zeven dorpen: Oudega, Idzega, 

Sandfirden, Westhem, Blauwhuis, Greonterp en Wolsum. De hoofdplaats van de kerkelijke 

gemeente is Oudega (SWF). 

Oudega 

In Oudega staat de Ankertsjerke, die uit 1755 stamt. Uit dat jaar dateren ook de fraaie preekstoel en 

de gebrandschilderde ramen. De kerk biedt plaats aan ongeveer 230 kerkgangers en elke week is er 

een zondagse eredienst. Bij de grote restauratie in 2000 is aan dit van oorsprong Hervormde 

kerkgebouw de nieuwe naam “Ankertsjerke” gegeven. Het Gereformeerde kerkgebouw aan de 

Breksdyk is gesloten en verkocht met woonbestemming. 

Oudega is een dorp aan het water en heeft een camping, de Bearshoeke. Het dorp kent een bloeiend 

verenigingsleven op het gebied van sport, toneel en muziek. De Christelijke Muziekvereniging EMM, 

Eendracht Maakt Macht en de Christelijke gemengde zangvereniging Sjongersnocht verlenen hun 

medewerking aan een aantal diensten. 

Idzega ligt drie kilometer van Oudega, aan het water. Op de kerkelijke begraafplaats staat een 

klokkenstoel. Deze begraafplaats is een aantal jaren geleden gerenoveerd en voorzien van een 

ijzeren hekwerk. 

Sandfirden ligt eveneens drie kilometer van Oudega en ook aan het water. Er is een 

kampeerboerderij en camping die ’s zomers onderdak biedt aan leden van de Evangelische 

jongerengroepen van Youth for Christ en Ichtus. 

Het kerkje van Sandfirden, dat uit 1732 dateert, is onder gebracht in een plaatselijke stichting. De 

kerk is in gebruik als trouwlocatie van de Gemeente Súdwest Fryslân en er worden concerten gehouden 

ten behoeve van de plaatselijke stichting. De Protestantse Gemeente gebruikt deze kerk zeven maal in 

een jaar voor erediensten in de zomer. Deze diensten beginnen om 19.30 uur. 

 

Wolsum ligt op zeven kilometer van Oudega, onder de rook van Bolsward. DePancratiuskerk staat in 

het centrum van het dorp en heeft een preekstoel uit de 17e eeuw. De kerk van Wolsum is eveneens in 

handen van een plaatselijke stichting. De Protestantse gemeente gebruikt deze kerk in de 

wintermaanden, van september tot en met maart, voor zeven diensten, die beginnen om 11.00 uur. De 

kinderkerk komt eens in de veertien dagen samen in het Wilsumhús. 

 

Westhem en Greonterp zijn kleine dorpen, waarvan alleen de eerste een kerk bezit. Deze kerk 

behoort aan de stichting “Alde Fryske Tsjerken” en wordt eenmaal in het jaar gebruikt voor een 

Oecumenische dienst. Greonterp staat vooral bekend als voormalige woonplaats van de schrijver 

Gerard Reve en om het feit dat alleen de vanouds Gereformeerde inwoners lid zijn van onze 

protestantse gemeente. De vanouds Hervormden vinden hun kerkelijk thuis in de gemeente Parrega. 

 

Blauwhuis is een Rooms Katholieke enclave. De toren van de prachtige St. Vituskerk is van ver te zien. 

Eenmaal in het jaar organiseren wij samen met deze parochie een Oecumenische dienst. In Blauwhuis is 

tevens het zorgcentrum ‘Teatskehus’ gevestigd. De Protestantse gemeente heeft een ouderling die zich 

concentreert op het pastorale werk in deze zorginstelling. 

  

http://images.protestantsekerk.net/uploads/klant180/Ankertsjerke.pdf
http://images.protestantsekerk.net/uploads/klant180/Ankertsjerke.pdf
http://www.sanfurd.nl/
http://images.protestantsekerk.net/uploads/klant180/Pancratius_kerk.pdf
http://www.aldefrysketsjerken.nl/
http://www.sintvitusblauwhuis.nl/
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De ontstaansgeschiedenis van de Protestantse Gemeente 

Sinds lange tijd vormt Oudega een combinatie met Idzega en Sandfirden. In 1979 zijn de dorpen 

Wolsum, Blauwhuis, Greonterp en Westhem er aan toegevoegd. In deze tijd was er nog sprake van 

een Gereformeerde Kerk en een Hervormde Gemeente. 

Na een jarenlange samenwerking van beide kerkgenootschappen is er op de gezamenlijke 

kerkenraadsvergadering d.d. 21 november 1991 de Conventie ondertekend onder de 

naam Hervormd-Gereformeerde Federatie Oudega (W) c.a. 

Deze federatie heeft geresulteerd in een fusie waarin beide gemeenten de akte hebben ondertekend 

op 12 november 2006 onder de nieuwe naam Protestantse Gemeente Oudega (W) c.a.  Alle 

bezittingen van beide kerken zijn samengevoegd. 

 

 

Samenstelling en ledenaantal van de kerkelijke gemeente 

 

Verdeling belijdende leden/doopleden kerkelijke gemeente 
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Verdeling van onze leden naar geslacht 

  

Herkomst van onze leden 
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Opbouw van onze leden naar leeftijdscategorie  

 

  

Opbouw naar leeftijdscategorie van onze belijdende leden  
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Opbouw vrijwillige bijdrage per leeftijdscategorie in 2012    

  aantal   in %  bedrag  in %  gemiddeld 

tot 25 jaar 35 9,36%  €      615,00  1,01%  €      17,57  

tot 40 jaar  92 24,60% €   4.898,00  8,04%  €      53,24  

tot 55 jaar 105 28,07% € 17.227,00  28,27% €     164,07  

tot 70 jaar 83 22,19% € 21.395,00  35,11% €     257,77  

> 70 jaar  59 15,78% € 16.803,00  27,57% €     284,80   
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Visie en Missie 

Visie 
Onze gemeente leeft uit de opdracht die wij van onze Heer Jezus Christus hebben gekregen om zijn 
boodschap van geloof, hoop en liefde handen en voeten te geven in deze tijd. 
 
Deze boodschap vieren we in de eredienst en leren we bij het werk van vorming en toerusting. Vanuit 
deze boodschap zien wij dienend en delend om naar elkaar als gemeenteleden, maar ook naar 
andere mensen, die de Heer op onze weg brengt.  
 
Missie 
Wij willen het Goede Nieuws nu en in de toekomst blijven vieren en delen met elkaar. Onze kinderen 
en jongeren willen wij voorleven en vertellen dat geloof, hoop en liefde een basis voor hun leven zijn.  
 
Ook in onze dorpen en in de wereld om ons heen willen wij uitstralen, dat de Boodschap nog altijd 
actueel is. Dat willen wij onder meer doen door het geven van aandacht en hulp aan mensen die dat 
nodig hebben, of zij nu dichtbij in onze eigen dorpen wonen, of verder weg, of elders op de wereld. 
 
We willen onze missie op een authentieke, informele, spontane en muzikale wijze vorm geven. 
Daarbij willen we niet uit het oog verliezen wat de kerk van alle eeuwen ons vandaag te zeggen 
heeft, maar ook willen we een open oog hebben voor nieuwe en andere vormen van geloven. 
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DE KERKENRAAD 

Visie en missie 

Zoals in de Nieuwtestamentische gemeenten een ‘raad van oudsten’ leiding gaf aan het leven en 

werken van de gemeente, zo geeft de kerkenraad nu leiding aan onze gemeente. De kerkenraad 

luistert goed naar wat er in de gemeente leeft. Ook heeft hij een voortrekkersrol bij het zoeken naar 

nieuwe wegen en initiatieven om de gemeente op te bouwen en toe te rusten voor haar dienst in de 

wereld. Daarbij werkt de kerkenraad vanuit de visie en missie van de gemeente. De kerkenraad 

probeert die allereerst in eigen kring vorm te geven.  

Maar ook stimuleert hij de werkgroepen en gemeenteleden voortdurend om aan die visie en missie 

gestalte te geven. De kerkenraad heeft overzicht over de activiteiten van de werkgroepen. Versterken 

van de daadkracht van de werkgroepen is belangrijk. De kerkenraad draagt de 

eindverantwoordelijkheid voor alle werk van de werkgroepen, zo nodig na de gemeente gehoord te 

hebben. 

Taakomschrijving 

De kerkenraad doet alles wat naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd. Zie Ordinantie 4-

II-7 en 4-II-8.  

Werkwijze 

De kerkenraad wordt gevormd door vijf ouderlingen, waarvan één ouderlingscriba en één 

jeugdouderling, zeven diakenen, waarvan vier in deeltijd, vijf ouderlingen-kerkrentmeester, en de 

predikant. De kerkenraad wordt voorgezeten door een technisch voorzitter, die officieel geen deel 

uitmaakt van de kerkenraad. De kerkenraad bestaat op dit moment uit 18 leden, aangevuld met de 

technisch voorzitter. Twee leden in deeltijd hebben samen één stem. Dat betekent, dat er in totaal 16 

stemmen kunnen worden uitgebracht. De kerkenraad komt ten minste zes keer per jaar bijeen. 

Het moderamen vormt het ‘dagelijks bestuur’ van de gemeente. Het wordt gevormd door een lid van 

de colleges van diakenen en van de ouderlingen-kerkrentmeester, de predikant en de ouderlingscriba, 

aangevuld met de technisch voorzitter. Het moderamen bestaat uit vier personen plus de technisch 

voorzitter. Het wordt jaarlijks door de kerkenraad gekozen. 

Het werk in de gemeente wordt gedaan vanuit zes werkgroepen: 

- de werkgroep Pastoraat 

- de werkgroep Eredienst 

- de werkgroep Jeugd en Jongeren 

- de werkgroep Vorming en toerusting 

- de werkgroep Diaconaat 

- en de werkgroep Kerkrentmeesters 
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Organogram kerkbestuur 

 

 

In elke werkgroep hebben één of meer kerkenraadsleden zitting, zodat er een directe verbinding is 

met de kerkenraad. Het werk wordt zoveel mogelijk gedaan vanuit de werkgroepen. De werkgroepen 

proberen bij hun werk zoveel mogelijk om gemeenteleden, die een talent hebben voor het werk van de 

werkgroep, in te schakelen. 

 

De eindverantwoordelijkheid van alle werk ligt bij de kerkenraad. Deze bespreekt jaarlijks de 

jaarverslagen en plannen van de werkgroepen en de bijbehorende financiële onderbouwing. Jaarlijks 

in mei wordt een jaargesprek gevoerd tussen een afvaardiging van de kerkenraad en de predikant 

zoals vastgelegd in Ordinantie 4-8-6a (25 april 2013 ingegaan):  

'Met het oog op de kwaliteit van het kerkenraadswerk maakt de kerkenraad een regeling voor de wijze 

waarop en met wie jaargesprekken worden gehouden, onder wie in elk geval de predikanten die in de 

gemeente werkzaam zijn en ook de kerkelijk werkers die in het ambt zijn bevestigd. In de jaargesprekken 

komt aan de orde de kwaliteit van het werk van de kerkenraad als geheel en van de betrokkenen in het 

bijzonder als ook het welbevinden van alle betrokkenen. De gelijkwaardigheid van de ambten bepaalt het 

karakter van de jaargesprekken.' 

Beleidsbeslissingen kunnen alleen genomen worden door de kerkenraad. 
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DE WERKGROEP PASTORAAT 
 
Visie 
God zorgt als een Herder voor zijn volk. Hij is naar ons toegekomen in Jezus Christus, de goede 
Herder. Het Latijnse woord voor ‘herder’ is ‘pastor’. Daarvan is het woord ‘pastoraat’ afgeleid. 
Pastoraat is herderswerk. Zoals de goede Herder vol liefde zorgt voor zijn kudde, zo wil de 
werkgroep pastoraat het naar elkaar omzien en helpen stimuleren. 
 
Missie 
De werkgroep stimuleert de gemeenteleden om voor elkaar en voor anderen, die God op hun weg 
brengt, als een herder te zijn. Door naar hen te luisteren en te bemoedigen. Deze zorg krijgt ook vorm 
door het organiseren van activiteiten waarbij gemeenteleden elkaar in groepsverband kunnen 
ontmoeten. Verder draagt de werkgroep mee de verantwoordelijkheid voor de kerkdiensten en 
andere vieringen.  
 
Taakomschrijving 

 Ontmoetingsplaats van en klankbord voor de verschillende werkers in het pastoraat om 
gezamenlijke vragen te bespreken en ervaringen uit te wisselen. 

 Het opzetten van de wijkteams en zorgen dat zij voldoende bemenst zijn met een  
 ouderling, diaken, contactpersonen en andere vrijwilligers  

 Bezinning op inhoud en vorm van het pastoraat 

 Het organiseren van de jaarlijkse ontmoetingsbijeenkomsten, koffieochtenden voor ouderen en 
alleenstaanden en andere activiteiten waarbij gemeenteleden de gelegenheid krijgen elkaar te 
ontmoeten en te bemoedigen. Daarbij zoeken naar nieuwe vormen, die ook de jongere 
gemeenteleden kunnen aanspreken, zoals: samen eten, een pelgrimstocht, een uitstapje enz. 

 De Pastorale Raad maakt een verslag en een besluitenlijst van de vergaderingen. 

 In maart/april: een jaarplan maken voor het volgende seizoen, dat loopt van september tot 
 juli. 

 Ieder jaar in mei/juni aan de kerkenraad een kort jaarverslag van het voorbije seizoen 
       presenteren met de plannen voor het nieuwe seizoen en een begroting 
 
Werkwijze 
De gemeente is onderverdeeld in een aantal wijkteams. Het eigenlijke pastorale werk vindt binnen de 
wijkteams plaats. Elke wijk heeft één ouderling en een aantal bezoekdames/heren. De werkgroep 
pastoraat bestaat uit al deze leden (predikant, wijkouderlingen, bezoekmedewerkers, ouderlingen met 
een speciale opdracht, bijvoorbeeld een jeugdouderling of een ouderling voor het 
bejaardenpastoraat). De ouderlingen sturen het werk in hun eigen wijkteam aan. Zij plannen zelf de 
bijeenkomsten met hun eigen wijkteam. Zij zorgen ervoor dat gemeenteleden bezocht worden bij 
ziekte, overlijden van een dierbare, geboorte van een kind, bij verjaardagen vanaf 75 jaar, 
huwelijksjubileum en op andere momenten dat een bezoekje welkom kan zijn. Zij kunnen dit werk 
afstemmen met het wijkteam. Bij kroonjaren 70+ wordt een boeket en bezoek gebracht door een 
negental vrijwilligers uit de gemeente. 
 
De predikant brengt een bezoek aan zieken, in crisissituaties en bij een overlijden, maar ook bij 
geboorte van een kind en bij huwelijksjubilea (25, 40, 45, 50, 55, 60, 65 jaar). Ook brengt de 
predikant een verjaardagsbezoek aan de gemeenteleden die 80 jaar of ouder worden.  
 
Predikant en ouderlingen vergaderen vier keer per jaar als pastorale raad en twee keer per jaar met 
de hele werkgroep. De vergaderingen van de hele werkgroep vinden plaats in september/oktober en 
in februari/maart. De verantwoordelijkheid voor de kerkdiensten en andere vieringen ligt met name bij 
de predikant en de ouderlingen. De diakenen en jeugdouderling worden alleen ingeschakeld wanneer 
dat nodig is. 
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Bouwstenen 2013/2014 

• Predikant en ouderlingen vergaderen één keer per 6 à 7 weken als pastorale raad en twee keer per 

jaar met de hele werkgroep. De vergaderingen van de hele werkgroep vinden plaats in 

september/oktober en in februari/maart. 

• Twee Ontmoetingsbijeenkomsten; okt/nov 2013 en feb/mrt 2014. De bijeenkomsten worden tijdig,  

duidelijk, en meerdere keren aangekondigd. Aan de Gemeenteleden wordt gevraagd zich aan te 

melden.  

• Samen eten. 

• Een plan maken voor het ‘kerk-zijn met en voor Dertigers’.  
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DE WERKGROEP VORMING EN TOERUSTING  
 

 
Visie 
Abraham, de vader van alle gelovigen, werd door God geroepen om op weg te gaan. Gaandeweg 
leerde hij God steeds beter kennen. Ook de Emmaüsgangers leerden pas gaandeweg Wie hun Heer 
was. Gaandeweg ontdekten zij Wie God voor hen was en wat Hij van hen vroeg. Zo hopen ook wij 
gaandeweg te ontdekken wie God voor ons is en wat Hij op dat moment van ons vraagt. Daarbij 
hebben wij elkaar nodig. De geloofsweg is een zoektocht. Ouderen kunnen daarbij jongeren de weg 
wijzen, maar jongeren kunnen ook ouderen de weg wijzen. De weg van het geloof is een weg van een 
leven lang samen luisteren en leren. 
 
Missie 
De werkgroep Vorming en Toerusting wil gemeenteleden en andere belangstellenden van alle 
leeftijden toerusten bij hun zoektocht van geloven. Ook zorgt zij voor de toerusting van ambtsdragers 
en anderen die een specifieke taak in de gemeente vervullen. We hebben speciale aandacht voor 
ouders met opgroeiende kinderen. 
 
Taakomschrijving 

 De werkgroep peilt voortdurend bij de gemeenteleden en andere belangstellenden aan welke 
vorming en toerusting behoefte is.  

 Daarna geeft zij haar missie vorm door het opzetten van gespreksgroepen, Bijbelkringen, 
avonden over geloofsopvoeding, thema-avonden, het organiseren van cursussen voor 
ambtsdragers, gemeenteavonden, excursies, het organiseren van een musical, enz.  

 Steeds zal daarbij onderzocht worden of activiteiten samen met buurgemeenten opgezet 
kunnen worden. 

 De catechese, die in principe ook onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep valt, is 
gedelegeerd naar de werkgroep Jeugd en Jongeren, omdat deze werkgroep de jongeren 
beter kent. 

 De belijdeniscatechese valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep Vorming en 
Toerusting. 

 In maart/april wordt een jaarplan gemaakt voor het volgende seizoen, dat loopt van 
september tot juli. 

 De werkgroep zorgt ervoor, dat er in september een winterwerkformulier bij de 
gemeenteleden wordt bezorgd en opgehaald. Op dit formulier kunnen de gemeenteleden 
aangeven aan welke activiteit zij mee willen doen. 

 De werkgroep verzorgt de publiciteit in het kerkblad de website en/of via de mail. Wanneer 
een activiteit ook voor niet-gemeenteleden interessant is, verzorgt zij de publiciteit in de 
andere bladen. 

 Van de bijeenkomsten wordt een verslag en een besluitenlijst gemaakt. 

 Ieder jaar in mei/juni wordt aan de kerkenraad een kort verslag gegeven van de activiteiten 
van het voorbij seizoen en de plannen voor het nieuwe seizoen, voorzien van een begroting. 

 De werkgroep vergadert drie keer per jaar, in de maanden september, januari en april. 
 
Leden 
De werkgroep bestaat uit de predikant, een ouderling en een aantal vrijwilligers uit de gemeente met 
talent voor het werk van vorming en toerusting. 
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Plannen voor het seizoen 2013-2014: 

 Enquête voor het winterwerk verspreiden met de Bân en Bining van september en via de mail. 

Inleveren op centrale punten in de gemeente en via de mail.  

 Eventueel een ambtsdragercursus regelen. 

 Ideeën aandragen voor ‘kerkzijn met en voor dertigers’: o.a. het Kofferproject en een picknick. 

Daarbij mensen uit de doelgroep zelf inschakelen, zodat zij hun eigen netwerken kunnen 

uitnodigen. 

 Een excursie organiseren naar Nijkleaster in Jorwert. 

 Een onderwerp bedenken voor de gemeenteavond van november. 

 Cursus Rouwverwerking standaard ieder jaar aanbieden. Leiding: predikanten uit de Ring, bij 

toerbeurt. 

 Een avond ‘Oud en wijs genoeg’  (over het boek Prediker) voor de oudere mannen uit onze 

gemeente. Leiding: ds. Ype Bekker uit IJlst. 
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WERKGROEP EREDIENST 
 
Visie 
De eredienst is het hart van het gemeente-zijn. Hier is de gemeente herkenbaar aanwezig en komt zij 
samen voor de lezing van de Bijbel en de verkondiging van het Evangelie, lofprijzing, gebed, 
versterking van haar geloof, viering van de sacramenten, dienstbetoon en onderlinge ontmoeting. 
 
Missie 
Het doel van de werkgroep is: zorg dragen voor de erediensten, waarbij de betrokkenheid en inbreng 
van gemeenteleden van alle leeftijden wordt gestimuleerd en vergroot. Daarbij het gebruik van 
nieuwe vormen en middelen bevorderen. En pogen, om af en toe ook niet-gemeenteleden te bereiken. 
Voorts het versterken van het gemeenschapsbesef in en rond de eredienst. 
 
Taakomschrijving 
• Een platform zijn, waarin allen, die een verantwoordelijkheid willen dragen voor de erediensten, 
vertegenwoordigd zijn. Het platform vergadert ongeveer vier keer per jaar 
• Bezinning op inhoud en vorm van alle erediensten 
• Zorg dragen voor een diversiteit aan vieringen in Oudega, Wolsum en Sandfirden met behulp van 
ad-hoc werkgroepjes 
• In overleg met de predikant het preekrooster samenstellen. De predikant maakt de eerste opzet 
van het rooster. Dit overleg vindt plaats vóór 1 april (voorafgaande aan het nieuwe jaar) 
• Het inroosteren van de erediensten: gewone diensten, Avondmaalsdiensten, Doopdiensten, 
Spiritdiensten, jeugddiensten, tentdienst, Kerk-school-gezinsdienst, vespers, zangdiensten, oecumenische 
dienst, enz.  
• De inbreng van gemeenteleden bij de kerkdienst stimuleren doordat zij bijvoorbeeld een 
schriftlezing verzorgen of een gedicht voorlezen, een dienst mee voorbereiden, enz. 
• Het inroosteren van muzikanten, koren, korps en andere muzikale medewerkers aan de diensten  
• Vaststellen wanneer er koffiedrinken is voor/tijdens/na een dienst 
• Erop toezien dat over de activiteiten, die vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
werkgroep, op tijd en goed gecommuniceerd wordt naar de kerkenraad, kosters en organist toe 
• Een verslag met een besluitenlijstje maken van de vergaderingen  
• Eenmaal per jaar verslag uitbrengen aan de kerkenraad en de plannen voor het nieuwe jaar 
presenteren  
• Het opstellen van een begroting van de kosten die voor het uitvoeren van de activiteiten rond de 
eredienst gemaakt moeten worden, en deze indienen bij de kerkenraad 
• Het maken van een brief voor gastpredikanten, waarin zij op de hoogte worden gesteld van de 
gang van zaken tijdens de erediensten  
• Zorg dragen voor de publiciteit over de diensten 
 
Samenstelling werkgroep 
- de predikant 
- een ouderling 
- een lid van de werkgroep Jeugd en Jongeren 
- de preekvoorziener  
- de organisten dhr. A. de Vries en mevr. P. de Jong-Reitsma  
- een vertegenwoordiger van de groep die de Spiritdiensten en jeugddiensten organiseert 
- en vertegenwoordiger van de leiding van de kindernevendienst 
- en vertegenwoordiger van de leiding van de 10+dienst 
- de dirigent van de zanggroep Nieuwe Liedboek 
- een vertegenwoordiger van de groep Symbolisch Bloemschikken 
- enkele gemeenteleden die geïnteresseerd zijn in het organiseren van kerkdiensten 
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Plannen voor het seizoen 2013-2014:  

 Aan de slag met het nieuwe Liedboek in kerkdiensten en bij andere gelegenheden. Het nieuwe  

Liedboek invoeren op de Startzondag. Thema van de Startzondag bijv.: ‘Een nieuw geluid’. 

 Voorstel aan de kerkenraad: najaars-gemeenteavond rond nieuwe Liedboek, met spreker die met 

ons gaat zingen. 

 Zanggroep vaste vorm geven en structureel inschakelen bij de kerkdiensten: bijvoorbeeld 1 keer 

per 14 dagen op woensdagavond instuderen van nieuwe liederen o.l.v. Hille. 

 Nog meer doen met diverse muziekinstrumenten en muzikale vormen in de kerkdiensten. 

 Basisschool vragen mee te doen aan het instuderen van liederen uit het nieuwe Liedboek. 

 Doorgaan met het organiseren van zangavonden. 

 Stille Weekviering 2014 organiseren, met weer korte bijeenkomsten op ma., di. en woe. en 

Paaswake met de jeugd. 

 Ook in het nieuwe seizoen gemeenteleden van alle leeftijden zoveel mogelijk 

betrekken/inschakelen bij de erediensten.  
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WERKGROEP JEUGD EN JONGEREN 
 
Visie 
God is liefde. Zijn liefde heeft een gezicht gekregen in Jezus, zijn Zoon. 
Gods liefde is er voor ons allemaal, voor oud en jong, binnen en buiten onze gemeente. 
God roept ons op te leven met geloof, hoop en liefde. 
Dat weten wij uit de Bijbel. 
 
Missie 
Deze boodschap willen wij doorgeven aan de jongeren op een creatieve manier, met oude en nieuwe, 
uitdagende vormen. 
 
Werkwijze 
- de werkgroep richt zich op de leeftijdscategorie van 0 tot ongeveer 40 jaar 
- de werkgroep onderzoekt welke vragen en behoeften het jongere deel van onze gemeenteleden 
heeft op het gebied van het geloof en van het gemeenteleven. 
- de werkgroep probeert daarnaast aansprekende activiteiten te organiseren voor de verschillende 
leeftijdsgroepen (0-12, 12-18, 18-25, 25-40), zodat zij ook daar kunnen ontdekken dat God liefde is 
en dat wij die mogen voelen en doorgeven aan elkaar. 
- de werkgroep doet niet alles zelf. Waar mogelijk schakelt zij andere gemeenteleden in bij de opzet 
en uitvoering van de activiteiten. Dit vindt zij belangrijk, omdat daarmee de betrokkenheid en het 
draagvlak voor de activiteiten wordt vergroot. Ook kan samenwerking met andere gemeenten hierbij 
worden gezocht. 
- de werkgroep vergadert 4 keer per jaar. 
 
Onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep vallen in elk geval: 
- het clubwerk (jeugd van groep 7 & 8 basisschool en jeugd van het voortgezet onderwijs (12 – 16 jr.) 
- de catechese 
- de kindernevendienst, tienerdienst, kinderkerk en vakantiekerk 
- de kinderoppas 
- de Spiritdiensten en jeugd- en andere jongerendiensten in ruggespraak met de werkgroep Eredienst 
- de publiciteit over de activiteiten die deze leeftijdscategorie betreffen 
 
Leden van de werkgroep 
- de predikant 
- de jeugdouderling(en) 
- de jeugddiaken(en) 
- een aantal jongeren uit de verschillende leeftijdsgroepen 
- een ouder gemeentelid, dat ‘feeling’ heeft met de jongeren 
 
Doelstellingen werkgroep Jeugd & Jongeren 2014- 2018: 

 

 Doorgaan op de ingeslagen weg. De eerder genoemde werkwijze handhaven.  De kinderen en 

jeugd bereiken met de kindernevendienst, tienerdienst en interessante club activiteiten en natuurlijk 

de catechese.  

 Om ook een betrokken groep jeugd van 16 – 25 jaar binnen onze gemeente te krijgen.  

 Samenwerking zoeken met het jeugdwerk van ons omringende gemeenten.  

 Naar de jeugd toe gaan, hen ontmoeten in hun vertrouwde omgeving. Dus zorgen voor een goede 

samenwerking met het team onderwijzers van de basisschool Klaver Trije.  Maar ook op deze 

manier aansluiting zoeken met de oudere jeugd. Dit proberen handen en voeten te geven. 
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Werkgroep Diaconaat 

Opdracht 

Het is de taak van de diaconie om richting en uitvoering te geven aan de diaconale opdracht die ons in 

de Bijbel wordt gegeven. Een opdracht die we gestalte willen geven vanuit Gods woord, door 

dienstbaar te zijn aan de minder bedeelde mensen in de directe omgeving, regionaal, landelijk en 

wereldwijd.  

Dit willen we bereiken door te geven vanuit de beschikbare middelen, dat zijn de opbrengsten van de 

eigendommen (rente en pacht) en de collectes. 

We gebruiken alleen de rente en de pacht van de eigendommen. Zo blijven de hectares en het 

vermogen in principe op hetzelfde niveau, dit om in de toekomst ook de mogelijkheden te hebben om 

pacht en rente als gift te gebruiken en zo uitvoering te kunnen blijven geven aan de diaconale 

opdracht.  

Het collecte rooster wordt in november gemaakt door de voorzitter en penningmeester van de diaconie 

en de penningmeester van de kerkrentmeesters. We collecteren volgens het collecte rooster van de 

Protestantse Kerk. De overige collectes zijn vastgesteld tussen diaconie, kerkrentmeesters en jeugdwerk 

(jeugddiensten). Er is 12 x per jaar een collecte voor de plaatselijke diaconie. 

Taken 

De diaken die dienst heeft zorgt er voor dat de dienst wordt opgenomen op een USB-stick en 

collecteert voor het collectedoel van die zondag. Tevens wordt er informatie verstrekt over diaconale 

doeleinden, door folders uit te delen die ons door de landelijke kerk zijn toegestuurd. In de dienst 

waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd hebben twee diakenen dienst aan de tafel.  

Op de zaterdag er voorafgaande, worden voor de viering aan tafels, deze met behulp van 

vrijwilligers klaargezet. Bij het lopend Avondmaal blijft de tafel in het koor staan. De diakenen dragen 

zorg voor brood, wijn en druivensap en de witte tafellakens. Overige taken binnen de diaconie:   

* Elke week USB-stick dubbelen en brengen en halen bij zieken en bejaarden. 

* Eénmaal per maand brengt de penningmeester het collectegeld naar de bank. 

* Het bijwonen van de diaconie – en kerkenraadsvergaderingen. Tevens woont één van de diakenen 

de vergadering van het Moderamen bij en tweemaal per jaar gaan twee diakenen naar de 

vergadering van het Regionaal Werkverband.  

* Er is één diaken aanwezig bij rouw- en trouwdiensten (deze dienst wordt ook opgenomen).  

* Het verzorgen van de berichtgeving van de diaconie voor ons kerkblad Bân en Bining. 

Bijzondere acties / projecten 

In november wordt de collecte bestemd voor  de voedselbank . Sinds enige tijd heeft de Diaconie een 

stukje grond op de volkstuin waarop groente wordt verbouwd voor “de Schuilplaats”, een organisatie 

die zich bekommert om daklozen in Sneek. In overleg met de beheerders van “de Schuilplaats” wordt 

bekeken wat ze nodig hebben. Het zaaien, planten, onderhoud en rooien is in handen van vrijwilligers.  
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In december organiseert de Diaconie in samenwerking met de Soos en de CPV een kerstbroodmaaltijd 

in het Joo. Deze avond is bedoeld voor alle mensen in onze gemeente boven de 55 en wordt goed 

bezocht. Verder krijgen alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder, alleenstaanden en zieken in onze 

gemeente een kerstattentie. Mensen die woonachtig zijn in zorgcentrum “Teatskehûs” krijgen eveneens 

een kerstattentie en fruit. 

Met  Pasen bestellen we het blad de “Open Deur”. Deze worden huis aan huis verspreid. In de tijd voor 

Pasen bestellen we Paasgroet kaarten. Deze liggen achter in de kerk en kunnen naar gevangenen in 

binnen – en buitenland gestuurd worden. 

In december worden de giftaanvragen behandeld, wat overblijft is voor het Werelddiaconaat. De 

betalingen en de boekhouding worden verzorgd door een gemeentelid buiten het college. Zij maakt in 

november de begroting en in het voorjaar het financieel jaarverslag. 

 

In het winterseizoen worden een vijftal breimiddagen georganiseerd in het It Beaken voor een 

kindertehuis in Rusland. 

Landzaken worden geregeld door rentmeester E. Oostra te Ysbrechtum. 
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WERKGROEP KERKRENTMEESTERS 

Opdracht   

Het college van kerkrentmeesters heeft als opdracht om de stoffelijke belangen te behartigen zodat 
het gemeentewerk in dienst van de Heer doorgang kan vinden. Zij onderhoudt daartoe de zakelijke 
contacten met de predikant, coördineert de werkzaamheden voor het beheer van het kerkgebouw en It 
Beaken en stelt de organist(en) aan. Eveneens onderhoudt zij de kerkelijke bezittingen, zowel 
onroerende als roerende zaken en voert de ledenadministratie. 

Taken   

Financieel 
Beheren van de financiën van de gemeente 
Opstellen begroting en opstellen jaarrekening  
Opstellen en beheren treasury-statuut, vastleggen creditgelden  

Geldwerving 
Opzetten actie Kerkbalans, administratieve verwerking toegezegde en binnengekomen bijdragen 
Vaststellen collecterooster in samenwerking met diaconie 

Beschikbaar stellen van ruimten voor eredienst en andere activiteiten van de gemeente en het 
beheren van deze gebouwen  
Opstellen meerjarenplan voor onderhoud Ankertsjerke en Beaken  
Aanvragen beschikbare subsidies 
Uitvoeren van jaarlijks onderhoud aan gebouwen 
Opstellen rooster van beheer Beaken, zorgdragen voor tijdige vervanging 
Organiseren schoonmaakochtenden 
Opstellen dienstrooster koster 
Orgel herstel, verbetering kwaliteit ringleiding / geluidsinstallatie 
Onderhoud internet, beamer en camera-systemen in Beaken/Ankertsjerke 
Organiseren Open Kerk in zomermaanden en Tsjerkepaad  
Aanleveren besprekingspunten voor evaluatiegesprek predikant 
Zorgen voor passende woonruimte voor predikant 
Zorgen voor correcte vergoeding voor gastpredikanten en organisten  
Overleg met kosters Sandfirden en Oudega  

Begraafplaatsen  
Opstellen en aanpassen grafreglement  
Coördinatie facilitaire diensten bij begrafenissen  
Onderhoud en renovatie begraafplaatsen Oudega, Idzega en Sandfirden 

Beheren van roerende en onroerende zaken gemeente  
Fungeren als contactpersoon voor pacht landerijen 

Bijhouden van de registers van de gemeente  
Voeren van de ledenadministratie van de kerk in het LedenRegistratieProgramma 
Verschaffen van benodigde overzichten voor predikant en wijkcoördinatoren 

Overig 
Betrokken bij beheer en verbetering website  
Coördinatie van stencilwerk, overleg over keuze stencilmachine/kopieermachine 
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Communicatie over activiteiten kerkrentmeesters met gemeente in Bân en Bining en via presentaties op 
gemeente-avond 

Doelstellingen kerkrentmeesters voor 2014-2018  

Financieel  
Begroting en jaarrekening opstellen met een licht positief eindresultaat 
Voldoende rendement op de geldmiddelen realiseren  om toekomstige daling vrijwillige bijdragen op 
te kunnen vangen en een 80 % predikant te kunnen bekostigen 

Geldwerving 
Met behulp van Scipio Online gepersonaliseerde mailings versturen voor verschillende doelgroepen om 
zo vrijwillige bijdragen op minimaal gelijk niveau te houden  
Bij opstellen collecterooster rekening houden met diensten welke goed bezocht worden om terugloop 
collecte-opbrengsten tegen te gaan 

Beheer gebouwen  
Beheerders en kosters blijven motiveren om hun vrijwilligerswerk te blijven doen 
Onderhoud uitvoeren volgens meerjarenonderhoudsplan hetgeen in samenwerking is opgesteld met 
SBKG.  
Ontvangen van beschikking voor aangevraagde subsidie om e.e.a. in werk te kunnen zetten 
Opkrikken en restauratie orgel  
Formeren beamerteam voor medewerking aan speciale diensten 
Op internet plaatsen van beelden van bijzondere diensten (mbv gebruikersnaam/wachtwoord) 
Organisatie Open Kerk in bouwvakanties zomerperiode 

Medewerkersbeleid 
Jaarlijks overleg met organisten, kosters en beheerders  

Begraafplaatsen  
In gebruik nemen urnenveld op Idzega 
Opknappen begraafplaats Sandfirden en Oudega  
Gedigitaliseerde grafreglement op website 
Administratie begraafplaatsen digitaal beheren 
Uitvoeren opknapbeurt baarhokje Sandfirden i.o.m. Stichting Sânfurd 

Beheren roerende en onroerende zaken 
Beter inzicht verkrijgen in afloopdata, contracten etc. pacht landerijen 

Bijhouden van registers gemeente  
Beter inzicht door Scipio Online en gebruikersgemak, voeren van een correcte ledenadministratie 

Overig  
Vergroten van de kennis door volgen van cursussen en deelname aan bijeenkomsten  
Website verbeteren met o.a. plug in voor social media, meer interactie, verbeterde lay-out en 
actievere inbreng diverse colleges 
Transparante communicatie over activiteiten kerkrentmeesters via Bân en Bining 


