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Inleiding 

In het beleidsplan 2022-207 beschrijven we waar we voor staan. Wat we willen 

bereiken en wat we daarvoor moeten doen. 

1. Visie 

Onze gemeente deelt de overtuiging van het Protestantisme; alleen door geloof, 

alleen door genade, alleen door Christus, alleen door de Bijbel en aan God alle eer. 

Steeds getuigt de gemeente van een opgestane Heer. Die getuigenis vindt plaats in 

het persoonlijk leven van de gelovigen en draagt de gemeente uit aan de wereld. 

Onze gemeente verlangt naar de wederkomst van Jezus Christus, waar eenieder die 

Jezus aanneemt als Redder en Zaligmaker deel mag uitmaken van Zijn Koninkrijk.   

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 van een 

gekruisigde en opgestane Messias!   

We staan open voor het gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen om het 

evangelie uit te dragen. 

We dienen als gemeente, te allen tijde liefdevol en respectvol met elkaar om te gaan, 

we zijn verbonden met elkaar door onze visie en door wat de Bijbel ons leert en we 

mogen elkaar stimuleren, corrigeren en motiveren. 

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 
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krijgen ruimte om binnen de kerk te zoeken naar eigentijdse vormgeving van 

de verkondiging van de boodschap van Jezus Christus. 

• 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; Onze gemeente is erop gericht dat we omzien naar 

elkaar en dat alle gemeenteleden hier een verantwoordelijkheid in hebben. 

Daarnaast hebben de wijkouderlingen en de pastoraal werker een bijzondere 

taak. 

• 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. 

Bovenstaande punten dragen bij aan de opbouw van onze gemeente. 

Onze gemeente heeft een aantal commissies. Ieder verantwoordelijk voor zijn eigen 

taak binnen de gemeente. 

4. De commissies 

4.1. Pastoraat                   

Pastoraat betekent herderlijke zorg. Het beeld is uit de Bijbel afkomstig. In Ezechiël 

34 wordt het volk vergeleken met een kudde schapen. We lezen daar dat de leiders 

van Israël tot taak hebben om: 

• De schapen te weiden en ze een rustplaats geven 

• Het verlorene te zoeken en het afgedwaalde terugbrengen  

• Het gewonde te verbinden en het zieke te versterken 

In navolging hiervan schrijft de evangelist Mattheus (9;36) over Jezus; “Toen Hij de 

menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid 

en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben”. In de Bijbel leren wij 

zo een juiste pastorale houding.  

Deze pastorale taak is voor de gehele gemeente bedoeld en wordt uitgevoerd door 

de ambtsdragers, de kerkelijk werker en alle gemeente leden. Het is de kerkenraad 

die coördineert en stimuleert. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn;  

• Alle gemeenteleden moeten ‘een omzien naar elkaar’ kunnen ervaren. 
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• We willen een gastvrije gemeente zijn. 

• Er is bijzondere aandacht voor de zieken, ouderen en eenzamen. 

• De kerkgemeenschap heeft oog voor wat er in het dorp gebeurt.  

De kerkenraad draagt zorg voor een regelmatig bezoek voor hen die dat nodig 

hebben, stimuleert de gemeenteleden om naar elkaar om te zien en organiseert 

jaarlijks een groothuisbezoek. Na het groothuisbezoek dient de kerkenraad deze te 

evalueren en de gesprekspunten te bespreken. Zo nu en dan neemt de kerkenraad 

tijd voor bezinning over de taak van pastoraat in de gemeente. 

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: 

• Zingen op verzoek;  

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 

De commissie organiseert diensten waarin meer aandacht is voor interactieve 

momenten. 

De commissie kan ook wandelingen of stille tochten organiseren 

De commissie kan themadiensten organiseren met eventueel een gast of 

spreker erbij. 

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:  
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• 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 

als wel 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 Elisabethbode, Vandaar en dagboekjes en kalenders ten 

bate van de zending. Men kan lid worden van de Elisabethbode en men kan 

scheurkalenders bestellen via de commissie. 

• 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. 

• Tentdienst één keer in de twee jaar 

• Met Kerst en/of Pinksteren huis-aan-huis verspreiden van de Elisabethbode of 

de Pinksterkrant. 

• Organiseren van de spaardoosactie in de 40-dagentijd. 

 

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 en jeugdclub. 

4.5.1 Catechese 

 

In Matheus 28 krijgen de volgelingen van Jezus mee om ook de volken te 
onderwijzen. Hiermee is voor de gemeente een taak weggelegd om ook de eigen 
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gemeenteleden te onderwijzen, in het bijzonder de jongeren.  
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.  
De catechese wordt verzorgd door de kerkelijk werker. Terugkoppeling naar 
ouders, gemeenteleden is hierbij essentieel en zal gebeuren door artikelen in het 
kerkblad en open catechesebijeenkomsten. Tevens willen we de jongeren 
stimuleren om betrokken te raken bij de eredienst en mogelijk ook hun zelf een 
dienst te laten organiseren. 

 

 

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, voor de 

Schriftlezingen en komen voor de collecte weer terug in de dienst. Er wordt 

gewerkt met de methode `Kind op Zondag`. De 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: 

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

o Samenwerken met de voorganger en/of pastoraal werker.  
o Toerusting RDC of centrum voor Levensbeschouwing; we hebben meer 

materiaal nodig ter voorbereiding op de vieringen van het Heilig 

Avondmaal.  
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4.5.3  Jeugdraad – oudercommissie 
 

Doelstelling: 

Het aansturen, begeleiden en coördineren van de jeugdclub. 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. 

 

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. 

 

5. Kerkblad 

 

De gemeente heeft een eigen kerkblad wat maandelijks verschijnt. Dit kerkblad heeft 

een eigen redactie. Daarnaast heeft de gemeente ook een website met een 

beheerder en gemeenteleden die meedenken. 

6. 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 predikant of kerkelijk werker en de koster/ beheerder en 

organisten. 

Eveneens onderhoudt zij de kerkelijke bezittingen, zowel onroerende als roerende 

zaken. Zij voert een financiële boekhouding en draagt zorg voor jaaroverzicht, 

exploitatierekening en 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: 

• 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 
• Aansturen en contact onderhouden met vrijwilligers werkzaam binnen de kerk.  

• Duurzaamheid kerkgebouw en duurzaam kerkzijn. 
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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 met een 

open oog en oor naar de gemeente. De kerkenraad heeft 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 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 zich minder betrokken voelen bij de kerk en 

proberen deze doelgroep te betrekken bij kerkelijke activiteiten. 

•  

8.      Veiligheid en geborgenheid. 

• Volgens de kerkorde van de Protestantse kerk wordt er van alle ambtsdragers 

gevraagd of zij willen geheimhouden wat hun in vertrouwen is medegedeeld.     

• Ook valt onze gemeente onder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Daarmee wil onze gemeente bewust en 

zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en 

bezoekers. Daarom is het belangrijk dat iedereen die binnen de kerk met 

persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende 

regelgeving houdt. 

• Binnen de landelijke Protestantse kerk bestaan protocollen voor ongewenst 

gedrag welke van toepassing kunnen zijn op onze gemeente. In ieder geval 

zijn we alert op grensoverschrijdend gedrag.   


