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Inleiding
Dit plan is opgesteld voor de komende vijf jaar, als beleid voor de PKN-gemeente ‘Kerk 
tussen de Dijken’. Dit enerzijds om te voldoen aan de ANBI ( Algemeen nut beogende 
instellingen) voorwaarden en anderzijds om de richtlijnen voor de  komende vijf jaar vast te 
stellen. Waar staan we voor, wat willen we de komende periode bereiken en wat is een ieders 
taak binnen de gemeente.

1. Visie
Het geloof en vertrouwen in God, geloven en dus vertrouwen op God, komt op de eerste 
plaats. Aan het geloof in God dankt onze de kerk haar bestaan. Door het geloof vertrouwen 
we erop dat de gemeente in stand gehouden wordt. We  ontmoeten God in de dienst. De 
verkondiging staat centraal. Daarnaast vinden we het samenzijn in de naam van de Heer zeer 
belangrijk.
Dat we de diensten mogen beleven als een ontmoeting met God danken we aan de werking 
van de Heilige Geest. 

.

2. Missie en doelstellingen
De kerkenraad van de PKN – gemeente Kerk tussen de Dijken te Oude en Nieuwe Bildtdijk 
en Nij Altoenae heeft de volgende missie vastgesteld:
De PKN – gemeente is een pluriforme, naar buiten gerichte geloofsgemeenschap met 
aandacht voor alle levensfasen. Zij staat midden in de samenleving, zowel plaatselijk, 
landelijk als wereldwijd. Hierbij zijn eredienst, pastoraat en diaconaat, gericht op elkaar 
respecterende individuen en groepen, de belangrijkste activiteiten. We dienen als gemeente, te
allen tijde liefdevol met elkaar om te gaan. Natuurlijk willen we iets bereiken, maar dat mag 
niet ten koste gaan van de goede sfeer.
We durven het imago van de kerk te laten bepalen door het beeld (het imago) van
een gekruisigde en opgestane Messias!  
We staan open voor het gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen om het evangelie 
uit te dragen.

3.  Gemeenteopbouw
Om de missie te kunnen uitdragen is een goede samenwerking in de gemeente belangrijk. 
De opbouw van de gemeente geschiedt door bijbelkennis en structuur. De kerk als instituut is 
de organisatie. De (groot)huisbezoeken, groeigroepen, catechesegroep, jeugdwerk en 
gebedsgroepen zijn onderdeel van onze kerk. De vier basisprincipes bij gemeenteopbouw 
zijn: eenheid, verscheidenheid, instituut en gemeenschap. Zo geven we inhoud aan: 

 De vierende gemeente; de kerk behoort cultureel en maatschappelijk betrokken te zijn 
zonder de gezonde bijbelse leer prijs te geven. Jongeren krijgen ruimte om binnen de 
kerk te zoeken naar eigentijdse vormgeving van de verkondiging van de boodschap 
van Jezus Christus.
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 De lerende gemeente; Aan de roeping van elk christen om te zoeken naar geestelijke 
groei moet gehoor worden gegeven. Continueren van de groeigroepen is daartoe een 
middel. Een gezamenlijke start en afsluiting van de groeigroepen zou fijn zijn.
Catechese dient aan te sluiten bij de belevingswereld van de jongeren.

 De pastorale gemeente; Omzien naar elkaar. Ouderlingen krijgen ondersteuning van 
de pastoraal werker op zijn initiatief. Het boekje `Help ik wordt ambstdrager’ van 
Nynke Dijkstra-Algra wordt aan nieuwe ambstdragers doorgegeven. Dit kan ook als 
ondersteuning dienen.

      De getuigende gemeente; We belijden ons geloof zowel binnen als buiten onze kerk.
 De dienende gemeente; Bij dienend helpen gaat het er om, er te zijn in woord en daad 

voor onze medemens in nood.  

Kringwerk
Er zijn diverse mensen binnen de gemeente die hebben aangegeven meer toerusting te willen 
krijgen als het gaat om het persoonlijk geloof maar ook om zaken als geloofsopvoeding en 
praktisch christenzijn.

Beleidsvoornemen; De pastoraal werker onderzoekt voorjaar 2015 of dit te realiseren is. Dat 
doet hij door middel van persoonlijke benadering en communicatie via het kerkblad. Voor de 
zomer van 2015 is er een evaluatie binnen de kerkenraad of dit een vervolg krijgt door middel
van een aantal bijeenkomsten per seizoen of dat er andere wegen gegaan worden.

Bovenstaande punten dragen bij aan de opbouw van onze gemeente.

In de praktijk werkt de gemeente door middel van diverse commissies. Ieder verantwoordelijk
voor zijn eigen taak binnen de gemeente.

4. De commissies

4.1 Pastoraat
In de kerkenraad wordt de gang van zaken rond huisbezoeken, groothuisbezoeken, eventuele 
wijkavonden en andere pastorale activiteiten voorbereid en gecoördineerd. Na de 
groothuisbezoeken dient terugkoppeling plaats te vinden over de gesprekspunten.
Belangrijke uitgangspunten:

  Aan `omzien naar elkaar`wordt  gestalte gegeven. We zijn een gastvrije gemeente, 
iedereen moet zich er thuis kunnen voelen. We hebben met name aandacht voor 
zieken, ouderen en eenzamen zowel binnen onze gemeente, als in onze 
dorpsgemeenschap. Het boekje `Help, ik ben ambtsdrager `ondersteund de 
ambtsdragers om hun ambtstaak uit te voeren. Het boekje komt zo nu en dan aan de 
orde tijdens het ouderlingenberaad.

 Naast de huisbezoeken verzorgt dhr. Leo Blees het pastoraat. 

4.2 Commissie erediensten
Deze commissie houdt zich in het bijzonder bezig met de vormgeving van de kerkdiensten in 
onze gemeente en specifieke onderdelen daarvan. Dat kan zowel op verzoek van de 
kerkenraad gebeuren als op eigen initiatief van de commissie. 
De volgende activiteiten worden in ieder geval door de commissie erediensten georganiseerd:
- Thema avond; met elkaar eten en een spreker uitnodigen
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- Zingen op verzoek; op een zondagmiddag 
- De dienst van 2e kerstdag invullen; het ene jaar doen we het zelf, het andere jaar nodigen we
  een zanggroep uit
- Organiseren van de start- en slotzondag

4.3       Diaconaat
Algemene taken van het College als geheel:

 Aanwezig zijn tijdens de kerkdiensten van onze gemeente en bij rouw- en 
trouwdiensten, die onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad worden gehouden. 

 De dienst aan de Tafel van de Heer (voorbereiden, delen en opruimen).

 Het inzamelen van de gaven.

 Diaconaal werk in eigen gemeente.

 Diaconaat ten behoeve van de samenleving/regio en wereldwijd.

Diaconaat is een roeping van de christelijke gemeente om oog en oor te hebben voor vergeten 
of veronachtzaamde mensen die in de knel geraakt zijn en ook voor toestanden in de 
maatschappij, die dit veroorzaken of nog verergeren. Een opdracht van de diakenen is te 
bevorderen dat mensen elkaars bondgenoot zijn vanuit barmhartigheid, voor de naaste in 
nood, in de gemeente, provinciaal, landelijk en mondiaal.

Huidige situatie: 
 voorbereiden Heilig Avondmaal
 verzorgen broodmaaltijd rond de kerst voor ouderen en alleenstaanden
 bloemen zondag, uitdelen van bloemen aan ouderen en zieken
 meewerken aan de inzamelingsactie voor Dorcas
 meewerken aan de “kerstactie minima op het Bildt”
 meewerken met inzameling voor voedselbank in de regio
 geldwerving voor diaconale doelen in binnen- en buitenland, bij acute nood alswel 

voor continuering van bestaande projecten 

4.4 Zending en evangelisatie
De Zending- en Evangelisatiecommissie verzorgt evangelisatie in eigen omgeving en zending 
in samenwerking met classis Franeker.
Taken:

 Verspreiden van de Elisabeth, Vandaar en dagboekjes en kalenders ten bate van de 
zending.

 Gelden beschikbaar stellen voor goede doelen betreffende de zending en Kerkinactie; 
deelname Interactief met de classis Franeker. Dit betreft een 4-jarig project.

 Verzorgen van één evangelisatiedienst en één zendingsdienst per jaar.
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 Tentdienst één keer in de twee jaar
 Met Kerst en/of Pinksteren huis-aan-huis verspreiden van de Elisabeth of de 

Pinksterkrant.
 Organiseren van de spaardoosactie in de 40-dagentijd.
 Jeugdleden  hebben een eigen wijk, waarbij zij met zendingsbusjes geld inzamelen. De

commissie regelt dat er voldoende jeugdleden zijn en verzorgt de financiele 
afhandeling.

4.5 Jeugd – en jongerenwerk
We vinden het als gemeente heel belangrijk, dat jeugdleden zich thuis voelen in onze 
kerkgemeenschap. Het betekent dat we rekening houden met de beleving van en de 
ervaringen van jongeren in hun dagelijks leven. De jeugdouderling onderhoudt het contact 
met de jongeren en maakt wensen en behoeften bespreekbaar binnen de kerkenraad. Het gaat 
om meer dan het overdragen van een geloofsvisie; het gaat ook om levensbeschouwelijke 
vorming. We willen dit terugzien bij de catechese, de kindernevendienst, de clubs en de JV. 
De ouders hebben een belangrijke taak en eigen verantwoordelijkheid om hun kinderen te 
motiveren om deel te nemen aan catechese, kerkdiensten, jeugdclub en GJV.

4.5.1 Catechese
Catecheet: Leo Blees. Het doel van de catechese is werken aan kennis – en geloofsoverdracht 
om de jongeren van de gemeente te stimuleren zelf te kiezen voor een leven met God. Het 
gaat om onderricht als een functie van de lerende gemeente, de gemeenschap van gelovigen, 
met een eigen inhoud en gevoelswaarde. Bij de te behandelen leefthema`s gaat het veelal om 
een manier van leven, namelijk met God, in verbondenheid met medegelovigen, in 
dienstbaarheid aan de wereld. 
Door gesprek, studie en eigentijdse werkvormen mag de jeugd ontdekken hoe wij vandaag als
volgelingen van Jezus kunnen leven.
Er is momenteel één groep van 12 t/m 15 jaar. Hier doen 8 jongeren aan mee. Het seizoen 
2015-2016 gaan we proberen om ook een groep te starten voor 16 jaar en ouder. Deze groep 
heeft onderdak bij het GJV maar als kerk gaan we proberen om deze groep ook catechese aan 
te bieden. Terugkoppeling naar ouders, gemeenteleden is hierbij essentieel en zal gebeuren 
door artikelen in het kerkblad en open catechesebijeenkomsten.

Jongeren verzorgen zelfstandig of met medewerking van de pastoraal werker Leo Blees één of
twee avonddiensten per jaar met behulp van een beamer.

4.5.2      Kindernevendienst
De kinderen verlaten de kerk na het gebed om de zegen over de dienst - ook wel het gebed om
de verlichting door de Heilige Geest genoemd – dus voor de Schriftlezingen en komen voor 
de collecte weer terug in de dienst. Er wordt gewerkt met de methode `Kind op Zondag`. De
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groep wordt, afhankelijk van de opkomst van de kinderen, samengevoegd of juist gesplitst in 
2 groepen (groep 1-4 en 5-8). De thema`s lopen niet parallel met wat in de kerk behandeld 
wordt, omdat wij geen vaste predikant/ voorganger hebben. Voorafgaand aan de 
kindernevendienst wordt in de kerk een korte inleiding gedaan door de leiding over de inhoud 
van de kindernevendienst. Op deze manier wordt de gemeente betrokken bij de 
kindernevendienst. Aansluitend aan de inleiding zingen we samen met de gemeente "samen in
het licht". Het licht wat meegaat naar de kindernevendienst wordt aangestoken aan de 
Paaskaars in de kerk. 
Activiteiten:

 Advent – en Veertigdagenproject en medewerking aan de Paas- en Kerstdienst  

 Voorbereiden en deelnemen aan de viering van het Heilig Avondmaal. De kinderen 
(2) hebben bij de viering van het lopend Avondmaal een actieve rol door te assisteren 
bij het uitdelen van het brood en de wijn. 

Gewenste situatie;

 Samenwerken met de voorganger en/of pastoraal werker. 

 Toerusting RDC of centrum voor Levensbeschouwing; we hebben meer materiaal 
nodig ter voorbereiding op de vieringen van het Heilig Avondmaal. 

4.5.3 Jeugdraad, oudercommissie
Doelstelling:
Het aansturen, begeleiden en coördineren van de clubs. Het werken aan geloofsoverdracht 
door middel van een methode die aansluit bij de doelgroep, te weten jeugd van 12 t/m 16 jaar,
waarbij ruimte is voor doe – activiteiten en ontspanning. 
Er is een startactiviteit, een kamp en de afsluiting van het seizoen.
De Jeugdvereniging komt met elkaar in gesprek over geloof en alles wat daar mee 
samenhangt; ook maatschappelijke onderwerpen komen aan de orde. Doelgroep: 16 t/m 
ongeveer 25 jaar. 

5. Verjaardagsfonds

Al ruim dertig jaar wordt t.b.v. de Stichting Actie Calcutta ( SAC ) geld opgehaald bij de 
jarigen uit onze gemeente. In een kindertehuis krijgen jongeren intern een opleiding voor 
hostess in Calcutta. De opleiding wordt beëindigd, als ze de leeftijd van18 jaar hebben 
bereikt. We streven ernaar als gemeente deze actie nog lang vol te houden.

6. Het college van kerkrentmeesters

De algemene taak van het college van rentmeesters bestaat uit het behartigen van de 
stoffelijke belangen van onze kerkgemeente. Zij onderhoudt daartoe de zakelijke contacten 
met de toekomstig predikant of kerkelijk werker en de koster/ beheerder, organisten.

Eveneens onderhoudt zij de kerkelijke bezittingen, zowel onroerende als roerende zaken. Zij 
voert een financiële boekhouding en draagt zorg voor jaaroverzicht, exploitatierekening en 
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begroting onder toezicht en goedkeuring van een deskundige vanuit de gemeente en 
kerkenraad. 
Met de aangestelde functionarissen vindt periodiek overleg plaats over hun werksituatie 
(Arbo) en hun functioneren.
Het beleid voor de komende vier jaar:

 Zie beleidsvoornemen gebouwenbeleid
 Het bevorderen van een verantwoorde veiligheid voor de gebruikers van het kerkelijk 

gebouw en bijgebouw, zoals het lokaal volgens de regels van de Arbowetgeving
 Nieuwe leden  benaderen en dat geldt ook voor de  18 + - leden.
 Verzorgen van de actie kerkbalans

7. De kerkenraad
De kerkenraad, het overkoepelend orgaan van bovengenoemde commissies, draagt vanuit de 
collectieve verantwoordelijkheid zorg voor alle hiervoor genoemde taken en de geledingen 
afzonderlijk. Uiteindelijke besluitvorming vindt plaats tijdens vergaderingen van de 
kerkenraad. De kerkenraad ziet toe op de naleving van genomen besluiten.  De raad bereikt dit
door een `open` kerkenraad te zijn, enerzijds met geheimhouding van wat vertrouwelijk tot 
haar komt, anderzijds met een open oog en oor naar de gemeente. De kerkenraad heeft dan 
ook afgevaardigden in genoemde commissies. Voor alle functies binnen de kerkenraad is een 
taakomschrijving. Taken:

 Het houden van ten minste 10 vergaderingen per jaar om uitvoering van beleid en 
taken van de commissies op elkaar af te stemmen.

 Het verzorgen en uitgeven van een kerkblad in de gemeente.
 Het vertegenwoordigen van de gemeente naar buiten.
 Het vertegenwoordigen van de gemeente in hogere kerkelijke organen.
 Het vaststellen van de jaarrekeningen en het goedkeuren van de begrotingen van het 

college van rentmeesters en de diaconie.
 Beleggen van reguliere en bijzondere gemeenteavonden.
 De `open` kerkenraad kenmerkt zich ook door in het beleid het besprokene tijdens de 

groothuisbezoeken en gemeenteavonden terug te koppelen: goede voorganger 
aanstellen, jeugd betrekken bij activiteiten, saamhorigheid vasthouden, een open 
gemeente zijn in de gemeenschap, om blijven zien naar elkaar, het geloof is de basis 
van je leven en daarvan mag je best getuigen.

 Samenwerking nastreven met de overige Bildtkerken; vooral als het gaat om 
jeugddiensten, tienerdiensten.

  Benaderen van mensen die met één been in de kerk staan en proberen deze doelgroep 
te betrekken bij kerkelijke activiteiten.

Deze hernieuwde versie is vastgesteld in maart 2015,    de kerkenraad
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