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1. Inleiding
1.1.

Waarom een beleidsplan?

De kerkorde van de PKN schrijft voor dat elk jaar, voor 15 december, een beleidsplan
dient te worden voorgelegd aan het Regionaal College voor de Behandeling van
Beheerszaken (RCBB), als bijlage bij de begroting voor het komende kalenderjaar.
Het plan geeft richting en verheldert voor gemeenteleden waar de accenten voor de
komende tijd komen te liggen. Het scherpt ons gemeente –zijn. In een beleidsplan zet de
gemeente op een rij wat zij in de nabije toekomst - van vier jaar - wil bereiken.
Aan bod komen daarbij:
• de bronnen waaruit de gemeente wordt geïnspireerd
• het profiel van de gemeente
• visie en missie
• doelen en prioriteiten

1.2

Terreinen van beleid

Dit document is in grote lijnen gelijk aan het vorige beleidsplan. Het is door de diverse
geledingen doorgenomen en er is gekeken of het klopt met de huidige gang van zaken.
Tegelijkertijd is die “gang van zaken” behoorlijk in beweging (zie.1.4). Dat betekent dat de
huidige stand beschreven is, maar dat tegelijkertijd aan het veranderen is door een aantal
beleidsvoornemens. Die beleidsvoornemens moeten ook leiden tot een bijstelling van de
verschillende onderdelen waardoor een volgend document er mogelijk (heel) anders uit
gaat zien.

1.3

Werkwijze

In het jaar 2014 heeft de gemeente van St.-Annaparochie een aantal besluiten genomen
die van invloed zullen zijn op het document zoals het hier voorligt. Er is op een aantal
terreinen duidelijk richting gekozen (zie 1.4), er zijn plannen gemaakt die in de komende
tijd uitgewerkt gaan worden en verankerd in een toekomstig beleidsplan. Dat betekent
dat in de komende jaren de verschillende groepen zich ook concreet moeten buigen over
wat in dit beleidsplan staat en dat gaan aanpassen.
Dit beleidsplan geeft een richting, maar die richting wordt beïnvloed door de
beldispunten die de kerkenraad eind 2014 heeft geformuleerd.
Een beleidsplan moet worden vertaald naar activiteitenprogramma / beleidsvoornemen
(zie hoofdstuk 6), deze dient te worden opgesteld per seizoen en moet zo concreet
mogelijk zijn.
De werkgroepen/geledingen blijven primair verantwoordelijk zijn voor het opstellen,
uitvoeren en evalueren van het activiteitenprogramma / beleidsvoornemen.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het integrale beleidsplan en bepaalt een
werkwijze waarop zij dit plan elke vier jaar wil opstellen en / of elk jaar wil bijstellen.
In de bijlagen zijn de beleidsplannen en werkwijze van de werkgroepen afzonderlijk
opgenomen.
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1.4

Beleidspunten 2015-2018.

In het najaar van 2014 heeft de kerkenraad de volgende beleidsvoornemens geformuleerd
en aangenomen. In samenspraak met de gemeente zullen ze in de komende tijd worden
uitgevoerd en t.z.t. terecht komen in een volgend beleidsplan:
a. Er komt een andere gemeente-indeling: van 13 wijken gaan we naar 5. De taak
van de wijkouderlingen veranderd.
b. Er komt een andere vergaderstructuur waarbij wordt uitgegaan van een pastoraal
team, een diaconaal team, een jeugdteam, een team eredienst en een college van
kerkrentmeesters.
c. Er komt een andere wijze van vergaderen van de kerkenraad: gewerkt gaat
worden met een grote en een kleine kerkenraad waarbij de laatste meer
bevoegdheden krijgt dan nu het moderamen heeft.
d. Er zal worden gestreefd naar erediensten waarbij alle leeftijdsgroepen iets
meekrijgen en meer (met elkaar) aanwezig zullen zijn dan nu het geval is.
e. Er wordt onderzocht of een vernieuwing van de kerkzaal tot de (financiële)
mogelijkheden behoort. Een werkgroep is hiermee al een poos bezig en
binnenkort hoopt de kerkenraad een definitief besluit te kunnen nemen.
f. Er liggen een aantal inhoudelijke voorstellen waar het gaat om het betrekken van
de jeugd en jong-volwassenen/jonge ouders. Ook deze voorstellen zullen in de
komende jaren worden uitgeprobeerd en waar mogelijk ingevoerd.
g. Er is een website die verbetering behoeft. Daarvoor is een werkgroep in het leven
geroepen.
Zoals eerder gezegd, al deze beleidsvoornemens – m.u.v. het onderzoek naar vernieuwing
kerkzaal – zijn in een pril stadium. Te vers om verwerkt cq verwoord te zijn in de
documenten die volgen. Maar het betekent wel dat de diverse geledingen ook hun
aandeel in dit beleidsplan de komende tijd onder de loep moeten nemen om e.e.a. aan te
vullen, te veranderen of anderszins.

2. Profiel van de Gemeente.
2.1.

Beschrijving van de gemeente

St.-Annaparochie ligt in de burgerlijke gemeente het Bildt, in het noorden van Friesland.
Het Bildt heeft een eigen (inpoldering)geschiedenis met een eigen taal en karakter.
St.-Annaparochie is het hoofddorp van de gemeente en is de laatste jaren door
nieuwbouw en de komst van het AZC behoorlijk gegroeid.
Als gevolg van de secularisatie kan er ondanks deze groei niet gesproken worden van een
“kerkelijke groei”.
Onze gemeenschap vindt haar oorsprong in de agrarische sector en daarnaast is er lichte
industrie en een ruime middenstand. Ook zijn er goede onderwijs- (BaO en VO) en
zorgvoorzieningen. De meeste mensen hebben echter hun werkkring elders.

2.2.

Historische plaatsbepaling en structuur van onze gemeente

De Protestantse Gemeente van St.-Annaparochie bestaat sinds januari 2005.
Voorheen omvatte de Nederlandse Hervormde Gemeente het dorp St.-Annaparochie en
Oude- en NieuweBildtdijk. De Gereformeerde Kerk omvatte de dorpen St.-Annaparochie
en Vrouwenparochie. (zie bijlage 10 voor verdere informatie)
Beleidsplan Protestantse gemeente St.-Annaparochie 2015 2-18
Pagina 5 van 55

De Gemeente heeft de beschikking over een kerkgebouw: de Gideonkerk. Deze kerk
beschikt tevens over een multifunctionele ruimte: de Bining. Daarnaast wordt – met
name in de zomermaanden – gebruik gemaakt van de
Naast de Protestantse Gemeente kent ons dorp ook nog een Rooms Katholieke Kerk en
een Doopsgezinde Gemeente. De contacten met de R.K. Kerk lopen via de oecumenische
commissie, de Doopsgezinde Gemeente doet daarin vanwege haar geringe aantal niet
meer mee.

2.3.

Leden

De Protestantse Gemeente St.-Annaparochie heeft op 1 januari 2010:
752 belijdende leden en 561 doopleden .
Naast deze leden omvat de Gemeente enkele niet-gedoopte leden van gemeenteleden en
diegenen die blijk geven van de verbondenheid met de gemeente.

2.4

Missie

Geïnspireerd door de Bijbel wil de Protestantse Gemeente te St.-Annaparochie bouwen
aan een gemeenschap van gelovigen, die met respect voor elkaars geloofsbeleving de
ontmoeting met God en met elkaar vieren en uitdragen.

2.5

Visie/beleid

Aan de bovenstaande missie ligt de onderstaande visie op “gemeente-zijn” en “omzien
naar elkaar” ten grondslag:
Een kerkelijke gemeente hoort een gemeenschap van gelovigen te zijn die:
a. levend uit Gods genade in Jezus Christus de opdracht vervult het Woord te horen
en te verkondigen
b. de Heilige Schrift als enige bron en norm ziet van de kerkelijke verkondiging en
dienst en die de drie-enige God (Vader, Zoon en Heilige Geest) belijdt
c. gehoor geeft aan haar roeping door onder leiding van de kerkenraad de
samenhang in haar belijden, leven en werken te bevorderen, gericht op de
lofprijzing van de Naam des Heren en op de dienst in de wereld
d. verschillen in geloofsbeleving en verscheidenheid aan geloofsuitingen als
uitdaging ziet om elkaar te ontmoeten, te verrijken en te versterken, waardoor de
gemeente verder wordt opgebouwd
e. doop, belijdenis, avondmaal en huwelijk ziet als verantwoordelijkheid naar elkaar
toe en dit in besluit vorm heeft gegeven
f. de zorg en de aandacht voor de medemens hoog in het vaandel heeft staan,
g. helder communiceert tussen de gemeente en de kerkelijke organen en geledingen
h. gemaakte fouten ziet als ‘leermomenten’

2.6

Doelstellingen

Vanuit deze visie streeft de Protestantse Gemeente te St.-Annaparochie de volgende
doelstellingen na:
De Protestantse Gemeente te St.-Annaparochie wil:
a. een pluriforme gemeente zijn
Pluriform betekent: verscheidenheid bij geestelijke eenheid, die ruimte en
mogelijkheden biedt voor verscheidenheid aan geloofsbeleving, geloofsuiting en
viering bij een gemeenschappelijk belijden
b. open staan voor kerkelijke vernieuwing en initiatieven stimuleren tot bloei van de
gemeente
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c. veel aandacht en zorg besteden aan alle mensen, binnen, “aan de rand van” en
buiten de kerk en daarom initiatieven ontplooien en acties ondernemen ten
behoeve van pastoraat, diaconaat, missie en vorming en toerusting
d. jongeren aandacht geven en hen ruimte bieden voor eigen initiatieven en hen
enthousiast maken en uitdagen een bijdrage aan de gemeente te leveren
e. samenkomsten, vieringen en kerkdiensten niet alleen volgens de bestaande
liturgieën houden, maar ook andere invullingen hieraan geven, om de
verscheidenheid in geloofsuitingen tot haar recht te laten komen
f. een werkgroepenstructuur hanteren die:
 de betrokkenheid van de gemeenteleden vergroot
 de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de geledingen duidelijk
afbakent
 flexibel kan inspelen op aangedragen initiatieven uit de gemeente
 mensen de kans biedt om veel met praktisch gemeentewerk bezig te zijn
en de vergadertijd doet afnemen
g. de financiën efficiënt gebruiken om de hiervoor genoemde doelen te bereiken
h. informatiekanalen als het kerkblad, en andere verslaglegging benutten om de
gemeente zo goed mogelijk te informeren over wat er leeft en gebeurt in de kerk.

Samenvattend:
Wij willen een levende, aantrekkelijke en vitale gemeente van Christus zijn. Een gemeente
waar ruimte is voor verschillende geloofsopvattingen, veranderingen en experimenten.
Waar wel eens “wat anders kan en mag”. Een gemeente die dat ook graag wil uitstralen
naar buiten de kerkmuren. Kortom een gemeente waarin een heleboel mensen op
verschillende terreinen bezig zijn om te proberen iets van die gemeente van Christus
waar te maken.
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3a. Samenstelling kerkgeledingen in organogram
KERKENRAAD
voorzitter, scriba, algemeen adjunct,
diakenen, pastores, wijkouderlingen, jeugdouderlingen en ouderlingen kerkrentmeesters
MODERAMEN
voorzitter, scriba, algemeen adjunct,
afgevaardigden van:
diaconie, pastores, wijkouderlingen,
jeugdouderlingen en kerkrentmeesters

diaconaal

pastores

ouderlingen

jeugd-

werkgroep

commissie

redactie

college van

overleg

overleg

beraad

platform

zending en

eredienst

Kerkemet

kerkrentmeesters

evangelisatie

Samen Vieren

wijkteam

kerkelijk bureau

oecumenische

kosters

commissie

organisten
de Bining
archief
administratie
werkgroep
open deuren'
Van Harenskerk

3b. Toekomstige samenstelling kerkgeledingen in organogram
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4. Geledingen
De genoemde geledingen hebben de werkwijze vastgelegd in hoofdstuk 1.3.
Het betreffende aangeboden beleidsplan is toegevoegd als bijlage.

4.1.

Diaconaat

4.1.1. Wat verstaan we onder diaconaat en waarom doen we aan diaconaat?
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 de
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. Barmhartigheid is het diep innerlijk geraakt worden door de
ontmoeting met de naaste in nood. Met het oog daarop zullen de diakenen de leden van
onze gemeente stimuleren om op te komen voor hen die geen helper hebben. Dienend
helpen is daarbij het motto. Niet alleen van de eigen kerkelijke leden, maar van alle
mensen in nood.
Belangrijke woorden in het diaconaat zijn:
 nodigen
 barmhartig zijn
 welzijn bevorderen
 gerechtigheid doen

4.2.

Pastoraat

4.2.1. Visie
Als uitwerking van de algemene visie (par. 2.5) kan het pastoraat samengevat worden als
‘omzien naar elkaar zoals Christus naar ons heeft omgezien’.
In eerste instantie is pastoraat (herderlijke zorg) een zaak van de hele gemeente en van
alle gemeenteleden onderling. Naar elkaar omzien kan op heel veel verschillende
manieren gebeuren en om veel verschillende redenen. Pastoraat is als cement tussen de
stenen, het is het verbindende werk tussen de leden van de gemeente. Pastoraat is er
niet alleen voor de leden van de gemeente maar houdt de belangeloze aandacht in voor
een ieder die God op onze weg brengt. Het is daarmee een uitgesproken manier voor de
kerk om aanwezig te zijn in de wereld.
4.2.2. Doelstelling
Door middel van belangstelling en een luisterend oor contacten in de gemeente
onderhouden en daarbij het heil van God gestalte geven. Er is aandacht en
verantwoordelijkheid voor elkaar en naar buiten toe. Dit betekent maatschappelijk
betrokken zijn omdat wij allen gelijkwaardige kinderen van God zijn.
4.2.3. Pastoraat als wijkwerk
In onze gemeente is het algemene pastoraat in het bijzonder een taak van het wijkteam,
waarbij de pastores zich met name richten op pastoraat op kernmomenten van het leven
en in crisissituaties en op de toerusting.
Met de wijkteams heeft het pastoraat in onze gemeente zijn uitwerking gekregen als
wijkwerk. Dit wijkwerk is een georganiseerde vorm van onderling meeleven en onderlinge
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zorg. Het motto ‘omzien naar elkaar’ wordt gekenmerkt door de trefwoorden
belangstelling voor de ander, luisteren, opmerken en doorgeven.
Onze gemeente kent dertien wijken. Iedere wijk heeft een wijkteam, dat bestaat uit een
wijkouderling, een aantal contactpersonen, een wijkdiaken en een wijkpastor. Het
wijkteam zorgt ervoor dat:
a. de leden in hun wijk de aandacht krijgen die ze nodig hebben
b. er naar vermogen wordt gesignaleerd wanneer er zorg en aandacht nodig is en dat
dit onderling wordt gecommuniceerd.

4.3.

Pastores

De predikant/pastor als begeleider en stimulator van de vierende, dienende en lerende
gemeente.
Wij willen als pastores werken aan een gemeente :
a. waarin de woorden mondigheid, wederzijds vertrouwen, openheid en gastvrijheid
uitgangspunten zijn voor de omgang van mensen met elkaar
b. waarin de viering van de eredienst en de uitleg van de bijbel een centrale plaats
innemen.
c. die probeert te leven met woord en daad vanuit het belijden dat Jezus Heer is
d. die een duidelijke plaats wil inruimen voor kinderen en jongeren op allerlei
terreinen van het gemeenteleven
e. die de werkzaamheden onderling verdeelt en waarin de predikant/pastor de
functie heeft van begeleider en stimulator
f. die de vragen van de samenleving beschouwt als haar eigen vragen en met die
samenleving daarover wil nadenken en werken aan mogelijkheden om daarop in
te spelen

4.4.

Jeugdplatform

4.4.1. Visie
De basis voor ons leven is dat we geloven in God. Als Protestantse gemeente van St.Annaparochie willen we samen met de jeugd optrekken en openstaan voor hun
geloofsbeleving en hun ervaringen in het dagelijkse leven. We willen hen begeleiden naar
een zelfstandige keuze in hun geloofsleven. De ouderen dragen hun geloofsvisie over op
de jeugd en zijn bereid te leren van de geloofsvisie van de jeugd. Hierdoor ontstaat
binding en saamhorigheid. Belangrijk is dat de jeugd zich thuis voelt binnen het
gemeenteleven en in de kerkdiensten en dat zij een eigen plaats heeft binnen onze
gemeente.
De visie van ons beleidsplan is samen te vatten met de woorden: begeleiding, binding en
betrokkenheid. Of te wel de 3B’s.
4.4.2. Doelstelling
Met elkaar en vanuit ons geloof en naar vermogen de jeugd vertrouwd maken met het
woord van God, hen daarin ondersteunen en begeleiden.

4.5.

College van kerkrentmeesters

4.5.1. Doelstelling
Volgens ordinantie 11 van de kerkenorde vertrouwt de kerkenraad de verzorging van
vermogenrechtelijke aangelegenheden van niet diaconale aard toe aan het College van
Kerkrentmeesters. Het College heeft tot hoofdtaak: het in overleg met en in
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verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van materiële en
financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente van nu en in de
toekomst. Uitgangspunt daarbij is een sluitende (meerjaren) begroting.
Er moeten in de toekomst voldoende gelden beschikbaar zijn om de geplande jaarlijkse
activiteiten, vervangingsinvesteringen, nieuwe investeringen, groot onderhoud etc. uit te
kunnen voeren. Slechts tijdelijk of in een bijzondere situatie mag ingeteerd worden op het
eigen vermogen.

4.6.

Commissie eredienst

4.6.1. Doelstelling
De commissie heeft als doel om volgens traditie en vernieuwing ondersteuning en
informatie te geven bij het vormgeven van de viering van de liturgie in de eredienst.
4.6.2. Werkwijze
De commissie vergaart kennis en ervaringen op het gebied van de liturgie en komt met
initiatieven voor de vieringen. De commissie werkt in opdracht van de kerkenraad.
Daarnaast kan zij ook opdrachten vragen, voorstellen doen en adviezen geven. Verder
staat zij open voor vragen en inbreng van gemeenteleden en mensen in het dorp, zowel
kerkelijk als niet kerkelijk.

4.7.

Werkgroep zending en evangelisatie

4.7.1. Visie
Zending: Onder zending verstaan wij de opdracht van de gemeente om het evangelie
door te geven aan hen die het evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, dichtbij
en ver. Het is de opdracht om mensen te laten delen in de liefde van God en hen te laten
ervaren wat de betekenis daarvan is voor het samenleven van mensen.
Evangelisatie: het delen van de boodschap van Gods verhaal en geschiedenis met mens
en wereld en ingaan op de vragen die daarbij gesteld worden. Dat betekent in gesprek
gaan met anderen en andersdenkenden, in dialoog en wederkerigheid. Leven en geloof
bij elkaar brengen in woord en daad.
Presentie van de kerk in de samenleving, het naar buiten toe presenteren van de kerk, het
aanwezig zijn in de eigen omgeving, in de ontmoeting met mensen ruimte geven voor de
eigen identiteit.
4.7.2. Doelstelling
Het is een directe opdracht van Jezus Christus om het evangelie onder de mensen te
verspreiden. Wij willen als Protestantse Gemeente van St.-Annaparochie daar ons
steentje ook aan bijdragen. Veel van ons werk wordt landelijk overgenomen door “Kerk in
Actie”. Het is onze taak om voor deze organisatie geld in te zamelen, zodat zij hun werk
kunnen blijven doen. Daarnaast proberen wij ook eigen initiatieven te ontwikkelen om
aan onze opdracht te voldoen.

4.8.

Redactie Kerkemet

Kerkemet is het kerkblad van de Protestantse Gemeente van St. -Annaparochie.
4.8.1. Doelstelling
Kerkemet stelt zich ten doel:
a. de gemeente informeren over de eigen gemeente
b. het bevorderen van de saamhorigheid binnen de gemeente
c. het toerusten van de gemeente
d. bevorderen van het geestelijk leven van de gemeente
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4.8.2. Beleid
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van Kerkemet. De
uitvoering is in handen gegeven van de redactie. De redactie bestaat uit gemeenteleden
die Kerkemet daadwerkelijk maken en de eindredacteur. De eindredacteur is lid van het
Moderamen en meestal scriba. Voordat Kerkemet gemaakt wordt controleert de
eindredacteur de binnengekomen kopij op tekstfouten en beoordeelt of de inhoud in
overeenstemming is met het beleid van de kerkenraad.
De eindredacteur is vrij om artikelen in te (laten) korten of te (laten) veranderen. Dit
gebeurt in overleg met degene die de bewuste kopij heeft ingeleverd.
De eindredacteur heeft het recht kopij te weigeren. Dit gebeurt alleen na overleg met de
kerkenraad.

4.9.

Oecumenische commissie

4.10.1 Visie, motivatie en concrete situatie (van versie 2009)
Oecumene staat voor de eenheid van kerken, een eenheid in veelkleurigheid. Zij zoekt de

gemeenschap en de samenwerking met andere kerken van Jezus Christus. Het is Jezus
Christus zelf die ons oproept elkaar lief te hebben en dat wij elkaar zoeken. We vinden
dat in Johannes 17 : 22, Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt,
opdat zij één zijn zoals wij en in Johannes 15 :12, Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad.
In St.-Annaparochie werken de katholieke kerk, de doopsgezinde- en de protestantse
gemeente samen.
Als gemeente zijn we ook vertegenwoordigd in de Raad van Kerken het Bildt. Alle
kerkgenootschappen op het Bildt zijn lid van deze raad.
De commissie heeft op dit moment geen leden van de doopsgezinde gemeente, maar zij
wordt wel op de hoogte gehouden en nemen actief deel aan de diensten.
In de samenkomsten op tweede Kerstdag, in de week van gebed voor de eenheid van de
christenen, tweede Paasdag en de openluchtdienst in de zomer wordt vorm gegeven aan
de oecumene. Er liggen plannen om contact te zoeken met de vrij evangelische gemeente
om hen te betrekken bij de oecumene, gespreksgroepen te organiseren en elkanders
erediensten te bezoeken.

5. Tenslotte
Bij het samenstellen van het integrale beleidsplan worden geledingen niet genoemd.
Veelal zijn deze ondergebracht in de werkgroepen en dus niet zodanig vermeld. Hierbij
kan men denken aan groeigroepen, verjaardagfonds en kerkvervoer van hen die moeilijk
ter been zijn. Dit neemt niet weg dat zij ondanks het niet expliciet noemen een gelijke
belangrijke plek in onze gemeente innemen.
Dit beleidsplan heeft nog eens duidelijk gemaakt wat voor een grote bijdrage de
gemeenteleden vrijwillig leveren aan het reilen en zeilen van de Protestantse gemeente
te St.-Annaparochie.
Zonder hun inzet zou de kerk niet kunnen bestaan in deze vorm.
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6.

Activiteitenprogramma /Beleidsvoornemen voor 2015-2016
Taakgroep


Kerkenraad





Diaconaat

Pastoraat
Pastores
Jeugdplatform

College van kerkrentmeesters

Commissie eredienst
Werkgroep zending en
evangelisatie
Redactie Kerkemet
Oecumenische commissie

Bemensing, zowel bestuurlijk als pastoraal
Structuur en wijkindeling aanpassen
Besluitvormingsproces aanpassen
Website






WMO activiteiten nader vorm geven
Jeugddiaconaat structuur/taken bekijken
AZC/vluchtelingenwerk ondersteuning structureren



Werken aan contacten tussen generaties



Wijkteam en Pastoraal team: uitwerken en organiseren.



Uitwerking plan erediensten



Team eredienst: uitwerken en organiseren
Jeugdpastoraat

















Diaconaal team: uitwerken en organiseren.

Team jeugd: uitwerken en organiseren
Onderhoud orgel Gideonkerk
Onderhoud goten Bining en Gideonkerk
Veel onderhoud in eigen beheer verrichten
Adviseren m.b.t. vernieuwing kerkzaal
Bemensing
Opzetten paascyclus, kerstnachtdienst en andere diensten
Team eredienst: uitwerken en organiseren.
Project Oekraïne
Team diaconie: uitwerken en organiseren

Bemensing plakkers




BIJLAGE 1.
BELEID DIACONIE
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HOOFDSTUK 1.
Wat verstaan we onder diaconaat en waarom doen we aan diaconaat?
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 de toestanden in de
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maatschappij, die dit veroorzaken of nog verergeren.
Een opdracht van de diakenen is, te bevorderen dat mensen elkaars bondgenoot zijn, vanuit
barmhartigheid. Barmhartigheid is het diep innerlijk geraakt worden door de ontmoeting met de
naaste in nood. Met het oog daarop zullen de diakenen de leden van onze gemeente stimuleren
om op te komen voor hen die geen helper hebben. Dienend helpen is daarbij het motto. Niet
alleen van de eigen kerkelijke leden, maar van alle mensen in nood.
Belangrijke woorden in het diaconaat zijn:
nodigen; gastvrij zijn, ruimte scheppen voor wie geen huis, geen veiligheid, geen helper
heeft.
barmhartig zijn; bewogenheid met hen die lijden en de keuze voor wie geen "stem" heeft.
welzijn bevorderen; vanuit de christelijke identiteit en traditie werken aan de kwaliteit van
de samenleving.
gerechtigheid doen; het opsporen, het verzet tegen en het veranderen van situaties
waarin verdrukking, armoede, achterstelling en een niet-menswaardige scheefgroei
ontstaat.
Als we om ons heen kijken, televisie, radio en kranten volgen en luisteren naar de mensen waar
we mee in contact komen lijkt het wel alsof iedereen in zijn of haar omgeving te maken heeft met
mensen die in de knel komen. Velen zijn werkeloos en moeten van een minimum rond komen.
Veel mensen worden getroffen door bezuinigingen en hogere lasten. Veel ouderen dreigen in een
sociaal isolement te geraken.
In ons dorp speelt, door de aanwezigheid van het AZC, de asiel problematiek.
Wereldwijd zijn er ook veel zorgen, zoals oorlog, verdrukkingen, armoede, gezondheidsproblemen, rampen en hongersnood.
In de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland (artikel 8) is de taak van de diaconieën beschreven:
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en
gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de
gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.
Met het oog op de vervulling van haar roeping maakt de gemeente in haar relatie van wederkerigheid dankbaar
gebruik van de inzichten en ervaringen die haar worden aangereikt door de gemeente waarvan de leden uit andere
culturen afkomstig zijn.
Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen vertrouwd:
de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten
de dienst aan de Tafel van de Heer
het mede voorbereiden van de voorheden
het inzamelen en besteden van de liefdegaven
het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping
het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven
het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn
het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het
aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande
het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat
en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.

HOOFDSTUK 2
Welke financiën staan ons ter beschikking?
Diaconale hulp kan niet zonder financiële middelen. We noemen dit diaconaal geld.
Het woord zegt eigenlijk al genoeg. We hebben niet met gewoon geld te maken, maar met
diaconaal geld. Er rust een bestemming op.
Het is onttrokken aan alle andere bestedingsmogelijkheden. Apart gezet geld dus.
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Het geld mag alleen worden aangewend voor diaconale taken. Het is gericht gegeven.
De diaconie zorgt dat het op de daarvoor bestemde plek terechtkomt.
In het diaconaat is geld geen doel op zichzelf maar niet meer dan een middel. Geld komt op de
tweede plaats, zowel in de werving als in de besteding.
Daarom zal in de werving nooit de doelstelling mogen worden ondergesneeuwd door de dwang
van een te bereiken streef bedrag. En zal in de besteding de financiële steun nooit de plaats
mogen innemen van de betrokkenheid.
Voor wie is de financiële steun? Via het Werelddiaconaat komen de diakenen in aanraking met de
wereldwijde armoe van hen die onmogelijk kunnen voorzien in eerste levensbehoeften zoals:
voeding, gezondheidszorg en huisvesting.
In eigen dorp doen zich situaties voor van mensen die tussen wal en schip van de sociale
voorzieningen blijken te vallen, of die om andere redenen in ernstige financiële problemen zijn
gekomen. Soms kan diaconaal geld dan helpen waar geen andere hulp is.
Zie hiervoor het bijgevoegde protocol: omgaan met diaconale hulpvragen. (bijlage 2)
In Nederland zijn tal van instellingen aan het werk op een manier die we als "diaconaal"
herkennen. Werk waarin wordt geprobeerd mensen tot hun recht te laten komen. Waar men
werkelijk omziet naar kansarmen, naar hen die in verdrukking dreigen te komen. Ook die
organisaties hebben de steun van diaconaal geld nodig.

Missionair en diaconaal aandeel
Iedere kerkelijke gemeente neemt op zich om jaarlijks een vooraf vastgestelde bijdrage bijeen te
brengen voor al het missionaire en diaconale werk van Kerk- in- actie.
Kernwoorden zijn: geloven - helpen - bouwen.
Het aandeel bestaat uit vier onderdelen: zending, werelddiaconaat, missionair werk en diaconaat
in Nederland.
Ook kan men voor eigen gekozen projecten kiezen die genoemd worden in het projectenboek
Geloof in uitvoering of zie de projecten op www.kerkinaktie.nl.
Alle gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de voortgang van dit werk.
De diaconie dient er voor te zorgen dat het diaconaal aandeel binnenkomt. Dit bestaat uit een
buitenlands (werelddiaconaat) en binnenlands aandeel (diaconaal Quotum).
Op de volgende pagina hebben wij schematisch de situatie aangegeven in de taakverdeling tussen
Z+E commissie en diaconie.

Missionair aandeel

binnenland

buitenland
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Diaconaal aandeel

binnenland

buitenland

Z+E

Z+E

DIAKONIE *

WERELDIACONAAT #

Diaconaal Quotum
Het quotum (zie * in schema hierboven) is bestemd voor het diaconaal kerkenwerk op provinciaal
en landelijk niveau. Het bedrag is gebaseerd op enerzijds het aantal belijdende leden (€ 1,55 per
belijdend lid), anderzijds op een percentage van 5,7 % op inkomsten uit levend geld, uit
onroerend goed en uit overig bezit. (cijfers eind 2009)

Werelddiaconaat.
Voor het werelddiaconaat ( zie # in schema hierboven) worden aparte collecten gehouden.

Hoe komen we aan voldoende middelen?






De eerste collecte in de zondagse kerkdienst is bestemd voor diaconaal werk.
We geven aandacht aan landelijke collecte momenten (Kerkinactie)
We houden speciale collecten voor Noodhulp, geïnitieerd vanuit Kerkinactie
Er komen zo af en toe giften en legaten binnen
Er komen inkomsten binnen uit bezittingen.

We kunnen ook extra acties organiseren zoals:
 Persoonlijk aanschrijven van gemeenteleden met een acceptgirokaart
 Vaste vrijwillige bijdrage vragen van gemeenteleden
 Eigen actie organiseren voor een bepaald project
 Spaardoosjes actie
 Enz.

Verantwoording diaconaal geld.
Maandelijks worden in Kerkemet de opbrengsten van de collecten vermeld.
Dit geldt ook voor giften.
Het doel van de zondagse collecten wordt kort beschreven in Kerkemet.
Tevens kan er een toelichting gegeven worden in de desbetreffende dienst.
Jaarlijks wordt een begroting samengesteld en een jaarrekening gepresenteerd aan de kerkenraad
en na goedkeuring voorgelegd aan de gemeente op een gemeente avond.
Ook wordt het collecterooster jaarlijks samengesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de
kerkenraad.

HOOFDSTUK 3.
Waar richten wij ons op als diaconie?
De volgende groepen hebben onze specifieke aandacht als bet gaat om dienend helpen.
De beschrijving van deze groepen lijkt een veralgemenisering, maar het gaat er om binnen deze
groepen mensen te helpen die van niemand anders hulp kunnen verwachten.
- mensen die financieel in de knel komen;
- verslaafden;
- asielzoekers;
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-

gehandicapten;
ouderen die in een sociaal isolement komen / dreigen te komen;
zieken;
inwoners van verpleeghuizen;
jongeren die in de knel dreigen te komen;
mensen die niet in staat zijn zelf op vakantie te gaan;
mensen die van niemand anders hulp kunnen verwachten.

In eigen dorp zullen de diakenen hun best moeten doen om probleemsituaties op te sporen. Deze
te signaleren en anderen zo ver te krijgen de problematiek op te pakken. Waar dat niet slaagt zal
de diaconie zelf hulp moeten bieden.
Het organiseren van netwerken en het zoeken van coalities is essentieel om de steeds groter
wordende hulpvraag aan te kunnen. De samenwerking met andere kerkelijke gemeenten,
bijvoorbeeld via de raad van kerken op het Bildt en de samenwerking met de burgerlijke
gemeente en organisaties in het veld is van levensbelang voor bet werk van de diaconie. Zo
participeert de diaconie in de Stichting Interzorg, een organisatie voor maatschappelijk werk en
zorg. Twee diakenen wonen de algemene ledenvergaderingen bij van deze Stichting.
Op landelijk en provinciaal niveau is de samenwerking aanwezig. Er zijn veel gezamenlijke
hulpacties en met regelmatig ontvangt de diaconie vragen om mee te werken aan deze acties. Via
het werelddiaconaat, hetgeen vanuit bet LDC (Landelijk Diensten Centrum) wordt aangestuurd,
steunt de diaconie veel projecten. Ook is bet mogelijk om zelfstandig een project op te pakken
zoals tot op heden door de Z+E commissie wordt gedaan.
De diaconieën in de classis organiseren halfjaarlijks de zogenaamde werkverbandvergaderingen
waarin onze diaconie participeert. De ontmoeting met andere diaconieën en de uitwisseling van
kennis staat centraal op deze bijeenkomsten.
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HOOFDSTUK 4.
Activiteitenoverzicht.
GEMEENTE
WERKZAAMHEDEN
DIACONIE
Registreren en signaleren
Van problemen en aankaarten
bij organisaties/burgerlijke
gemeente
Zoeken naar
samenwerking/coalities met
andere kerkelijke gemeenten,
burgerlijke gemeente en
organisaties
Kerstgroet voor zieken, bewoners Beuckelaer/Súdderhoog
en 80 plussers
Steun aan de minima
Laatste zondag van het
kerkelijk jaar voor hen die een
dierbare verloren hebben
Jeugddiaconaat
Condoleance
Kerkemet publicaties

Noodfonds

Begroting en jaarrekening
Collecterooster opmaken
Hulpvragen/hulpdienst

AZC
Seniorenmiddag
Wereldwinkel

BEWEEGREDENEN

IN SAMEN WERKING MET

Gerechtigheid doen

Wijkouderlingen,
gemeenteleden

Adequaat hulp kunnen
bieden

AANDACHTS
PUNTEN
Opzetten en
organiseren

Opzetten en
organiseren

Omzien naar ouderen

Raad van kerken HB

Iets extra’s
Aandacht

andere Bildtkerken

Diaconaat voor en door
jongeren gestalte geven
Medeleven
De mensen bewust
maken van omzien naar
de ander.
Verantwoording afleggen
van diaconaal beleid
Mensen in financiële
problemen proberen te
helpen
Verantwoording afleggen

Jeugdplatform

De gemeente bewust
maken van haar diaconale
taak en vraag en aanbod
van hulp bij elkaar
brengen
Omzien naar elkaar

Wijkdiaken

Kaars en gedicht

Duidelijke
afspraken maken

Predikant en of ouderling

Predikant en evt.
ouderling
Begroting opstellen
Rooster maken

Raad van kerken HB en
burgerlijke gemeente

Omzien naar ouderen en
onderling contact
Aandacht schenken aan
werkzaamheden
wereldwijd
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LANDELIJK, REGIONAAL EN PROVINCIAAL
WERKZAAMHEDEN
DIACONIE
Landelijke diaconale dag
Toerusting via diaconieën in
de classis
Vakantieweken voor
lichamelijk gehandicapten,
alleenstaanden en voor
mensen met financiële
problemen
Afdracht landelijke quota
Landelijke steunaanvragen
beoordelen en eventueel
honoreren
Participeren in Stichting
Interzorg
Lichtpunt Kollumerzwaag

BEWEEGREDENEN

IN SAMEN WERKING MET

Opdoen van inspiratie voor
diakenen
Met diakenen uit andere
gemeenten in gesprek
komen en van elkaar leren
Via kerkemet de gemeente
hiervan op de hoogte
brengen.
Zonodig deelnemers
steunen in de kosten
Steunen van landelijke
geselecteerde projecten
Diaconaal saldo hoort niet
te hoog te zijn

Diakenen uit geheel
Nederland
Diakenen uit
Friesland

Maatschappelijke
hulpverlening vanuit
christelijk perspectief
De medewerkers vragen
hulp bij ontmoeting en
maaltijd

AANDACHTS
PUNTEN

Bijwonen van
werkverband vergaderingen

Bijwonen van de
algemene
ledenvergadering

MONDIAAL
WERKZAAMHEDEN
DIACONIE
Werelddiaconaat

Schrijfacties:
Adventschrijfactie en
zomerschrijfactie

Paasgroetactie
Wereldwijd
steunaanvragen
beoordelen en evt.
honoreren

BEWEEGREDENEN

Niet alleen in eigen
gemeente maar ook
wereldwijd delen
Aandacht vragen voor
politieke gevangenen en
zij die vervolgd worden
om hun
geloofsovertuiging
Bemoedigende groet aan
politieke gevangenen
Diaconaal saldo behoort
niet te hoog te zijn
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IN SAMENWERKING MET

Gemeenteleden en Z+E

Gemeenteleden en Z+E

AANDACHTS
PUNTEN
Keuze maken uit
projecten van
Kerkinactie
Ook in samenwerking
met jeugddiaconaat

Ook in samenwerking
met jeugddiaconaat
Overleg met
werelddiakenen

EREDIENST
WERKZAAMHEDEN
DIACONIE
Welkomstteam

Avondmaal
Brood en wijn bij mensen
thuis brengen
Voorbereiden
Delen
Rouw en trouwdiensten

Indragen paaskaars
Kerkradio
Inzamelen gaven
Meewerken in bepaalde
diensten

BEWEEGREDENEN

IN SAMENWERKING MET

Begroeting kerkgangers
Contact en
gemeenschapszin
Delen met elkaar

Dienstdoende
ouderlingen

Bijstaan van mensen in
droevige en fleurige
momenten. Collecteren in
trouwdiensten
Diaconale taak
Mensen betrokken
houden bij de eredienst
Mensen bewust maken
van de noodzaak van
omzien naar elkaar

Wijkouderling

AANDACHTS
PUNTEN

Predikant

Gemeenteleden
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HOOFDSTUK 5.
SAMENSTELLING DIACONIE
De samenstelling van de diaconie sluit zo veel mogelijk aan op de pastorale opzet.
We streven naar 5 wijkdiakenen, waarvan minimaal 2 jeugddiaken zijn en 3 diakenen die een
specifieke functie hebben: nl. voorzitter, secretaris en penningmeester. In totaal komen we dan op
8 diakenen. In overleg met het wijkteam kan de diaken zijn of haar taak gaan vervullen, waarbij
uiteraard de diaken verantwoordelijk blijft voor zijn of haar specifieke taak . Naast de 8 diakenen
verricht een gemeentelid volgens afspraak de werkzaamheden als boekhouder.

TAAKOMSCHRIJVING DIAKENEN
Het woord diaken (diakonos) komt in het Nieuwe Testament vaak voor. Letterlijk betekent dat:
dienaar.
Later wordt met diaken ook de ambtsdrager aangeduid, als dienaar van God en van de gemeente.
In de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland wordt de taak van de diaken als volgt
beschreven (ordinantie 3, artikel 11).
Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen
toevertrouwd:
 De ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
 De dienst aan de Tafel van de Heer;
 Het mede voorbereiden van de voorbeden;
 Het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
 Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
 Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat nodig hebben;
 Het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het
maatschappelijk welzijn;
 Het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale
vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar
verantwoordelijkheid dienaangaande;
 Het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat;
 En zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.
Op basis van het bovenstaande uit de nieuwe kerkorde (ingangsdatum 1 mei 2004) is de
volgende taakomschrijving opgesteld voor de diakenen in de Protestantse Gemeente van
St.- Annaparochie. Deze taken worden uitgevoerd door een team van 8 diakenen.









Als diaken ben je kerkenraadslid. Je bezoekt de kerkenraadsvergaderingen. Je denkt mee over
en geeft mede vorm aan de gemeente.
De wijken in de gemeente zijn verdeeld over 5 diakenen. Als wijkdiaken neem je
maatregelen als je via met name wijkouderling en/of contactpersonen mensen op het spoor
komt die hulp nodig hebben. Als wijkdiaken verleen en/of organiseer je steun voor deze
mensen.
Als diaken ben je bij toerbeurt (3 per dienst, volgens een vooraf opgesteld rooster) aanwezig
in de eredienst. Je collecteert in de dienst en verzorgt na afloop van de dienst de registratie
van de collecten. Voorafgaand aan de dienst heten 3 diakenen mensen welkom in de kerk.
Bij rouw - en trouwdiensten is er 1 dienstdoende diaken. Als wijkdiaken regel je dat er een
diaken op condoleance bezoek gaat. In een trouwdienst collecteer je in de dienst. In een
rouwdienst wordt niet gecollecteerd. Als diaken sluit je bij de gang naar het kerkhof als laatste
aan in de rouwstoet.
Als diaken heb je een dienende taak bij de viering van het avondmaal. Bij toerbeurt (volgens
een vooraf gemaakt rooster) help je mee bij de voorbereiding van het avondmaal. In de dienst
neem je plaats achter de avondmaal tafel (per dienst 5 diakenen) en deel je het brood en de
wijn uit.
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Eén van de diakenen is standaard belast met de organisatie van het avondmaal en is
verantwoordelijk voor de gang van zaken en de instructie en bemensing van de
avondmaalsploeg.
Op de zaterdag of donderdagmorgen van witte donderdag voorafgaande aan de viering
van het avondmaal worden brood en wijn door enkele diakenen (per toerbeurt volgens
rooster) bij gemeenteleden thuis bezorgd die dat wensen.
De werkzaamheden mbt het Werelddiakonaat worden behartigt door ZWO + E commissie
Elk jaar is er een zomerproject
De diaconie van een gemeente is rechtspersoon. Daar komen taken uit voort waarmee
vooral de penningmeester van de diaconie wordt belast, zoals het opstellen van een
begroting en een jaarrekening, het beheren van goederen, het werven van geld, en het
verzorgen van de landelijke financiële afdrachten.
Als jeugddiaken onderhoud je het contact met het jeugdplatform. Je bezoekt de
vergaderingen over het gemeentelijk jeugdwerk. Je denkt mee over de invulling van het
jeugddiaconaat. Je geeft voorlichting aan de jeugd over het diaconaat en bedenkt
projecten/activiteiten waarin de jeugd betrokken wordt bij het diaconale werk van de
gemeente. Je verleent steun en/of organiseert steun voor jongeren in knelsituaties.
Het sociaal diaconaat is ondergebracht bij de voorzitter, secretaris en penningmeester
van de diaconie. Als sociaal diaken neem je maatregelen als je via de wijkdiakenen
mensen op het spoor komt die hulp of steun nodig hebben. Deze maatregelen kunnen
variëren van directe praktische en/of financiële steun aan mensen tot het aankaarten van
problemen bij overheden of maatschappelijke organisaties en/of instanties. Als sociaal
diaken onderhoud je contacten met diverse overheden, organisaties en instanties. Je
signaleert problemen en treedt waar nodig op als klokkenluider. De wijkdiaken neemt
contact op met de sociaal diaken voor de organisatie van steun aan mensen. De
wijkdiaken beslist samen met de sociaal diakenen over het verlenen van steun. Zonder
naam – of toenaam wordt hiervan beknopt verslag gedaan in de diaconievergaderingen.
Als diaken heb je de taak om de gemeente toe te rusten. Zo organiseer je schrijfacties
voor hen die om hun geloofsovertuiging vervolgd worden. De secretaris schrijft af en toe
stukjes in Kerkemet over diaconale zaken.
De voorzitter en secretaris bereiden de maandelijkse diaconievergaderingen voor. De
voorzitter zit de diaconie vergaderingen voor. De secretaris zorgt voor de verslaglegging,
het op papier stellen van (beleidsmatige) zaken en de verspreiding van stukken.
Als voorzitter zit je namens de diaconie in het moderamen van de kerkenraad. Het
dagelijks bestuur van de gemeente.
Als secretaris ben je belast met het vakantiebureau. Je attendeert gemeenteleden en
andere belangstellenden op de mogelijkheid van vakantieweken in diaconale centra.
Twee diakenen wonen per toerbeurt de regionale werkverbandvergaderingen bij. Daar
wissel je diaconale zaken uit met andere diaconieën uit de regio. Je koppelt dit terug in de
eigen diaconievergadering.
Als diaken werk je mee aan diaconale activiteiten, zoals meehelpen in het Lichtpunt, het
klaarmaken en verspreiden van kerstattenties bij ouderen namens de Raad van kerken op
het Bildt, etc.
Elke diaken gaat af en toe naar een cursus of informatiebijeenkomst.

Protocol omgaan met diaconale hulpvragen
1. Uitgangspunten en doelstellingen.
Het motto van onze diaconie is Dienend helpen. Bij de hulpverlening zoals omschreven in het
beleidsplan gaat het om het oplossen van echte acute nood. Het gaat om helpen daar waar geen
andere helper is, om hulp in laatste instantie. Het kader voor het verstrekken van hulp is daarmee
in hoofdlijnen geschetst. In dit protocol worden de uitgangspunten puntsgewijs op papier gezet
als een checklist voor het behandelen van hulpaanvragen.
Uitgangspunten zijn:
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De hulpaanvrager beschikt over onvoldoende (financiële) middelen om te voorzien in
noodzakelijke (kosten van zijn/haar) eerste levensbehoeften.
De hulpaanvrager kan (tijdelijk even) geen of onvoldoende beroep doen op reguliere
voorzieningen en/of regelingen.
Er zijn geen andere instanties of organisaties die (tijdelijk even) hulp kunnen bieden.
De hulpaanvraag past binnen de (financiële) mogelijkheden van onze diaconie.
Er kan worden gerapporteerd over de hulpvraag (zonder naam en toenaam) naar andere
instanties, organisaties om duidelijk te maken waar knelpunten liggen, waar zij
verantwoordelijk voor zijn.

2. Procedure bij hulpaanvragen.


















De hulpvraag komt via de wijkdiaken binnen. Als de hulpvraag bij een ander lid van de
diaconie binnenkomt dan wordt de wijkdiaken er bij betrokken.
Minimaal twee leden van de diaconie zijn aanwezig bij het gesprek of de gesprekken met
de hulpvrager.
Het gesprek of de gesprekken met de hulpvrager vinden plaats in een neutrale/openbare
ruimte of bij de hulpvrager thuis. Nooit bij een diaconielid thuis.
In het eerste gesprek worden nooit toezeggingen gedaan.
Indien er een financiële hulpvraag wordt gedaan dan wordt ten allen tijde advies
gevraagd aan de penningmeester van de diaconie. Dit advies is bindend.
Als overleg noodzakelijk wordt geacht met andere instanties dan gebeurt dit alleen met
instemming van de hulpvrager.
Als een hulpvrager door ons wordt doorverwezen naar een andere instantie dan wordt
aan de hulpvrager gevraagd of hij/zij daarbij ondersteuning wil van een diaconielid.
Met de hulpvrager wordt besproken of nazorg gewenst is en als dit het geval is hoe dit
vorm krijgt.
Indien sprake is van financiële steun in de vorm van een lening dan worden de afspraken
daarover (bijvoorbeeld over een terugbetalingsregeling) schriftelijk vastgelegd en door de
hulpvrager(s) en twee diaconieleden ondertekend.
De hulpvraag wordt door de wijkdiaken schriftelijk geregistreerd. Zie onder punt 3,
registratie van hulpaanvragen.
Deze registratie van hulpaanvragen wordt door de secretaris van de diaconie in een strikt
vertrouwelijk archief bewaard. Na vijf jaar wordt deze registratie vernietigd door de
secretaris.
Indien uit de hulpaanvraag blijkt dat er bij instanties, organisaties en/of overheden
knelpunten zijn dan worden deze besproken met de desbetreffende organisatie.
Eens in het half jaar worden de geanonimiseerde hulpaanvragen besproken in de
diaconie. De sociaal diaken bereidt deze bespreking voor. Er wordt dan gekeken naar
knelpunten, tendensen in de hulpaanvragen. Zo nodig wordt contact opgenomen met
andere instanties om deze knelpunten door te spreken.
Een keer per jaar wordt de gemeente geïnformeerd over de aard van hulpaanvragen .
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Registratie formulier diaconale hulpvragen.
Datum eerste gesprek:
Aanwezig bij gesprek:
Naam hulpvrager:
Adres:
Telefoonnummer:
Aantal personen waarvoor hulp wordt gevraagd:

Korte omschrijving hulpvraag:

Overleg met andere organisaties/instanties:
Contactpersoon
Instantie
+telefoonnummer

Financiële steun:
Bedrag

Datum van verstrekking

Datum
overleg

Afspraken met instantie

Afspraken met hulpvrager

Ingevuld door:
Datum:
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De pastor als begeleider en stimulator van de vierende, dienende
en lerende gemeente.
1. Wij willen als pastores werken aan een gemeente
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

waarin de woorden mondigheid, wederzijds vertrouwen, openheid en
gastvrijheid uitgangspunten zijn voor de omgang van mensen met elkaar.
waarin de viering van de eredienst en de uitleg van de bijbel een centrale plaats
innemen.
die probeert te leven met woord en daad vanuit het belijden dat Jezus Heer is.
die een duidelijke plaats wil inruimen voor kinderen en jongeren op allerlei terreinen
van het gemeenteleven.
die de werkzaamheden onderling verdeelt en waarin de predikant de functie heeft
van begeleider en stimulator.
die de vragen van de samenleving beschouwt als haar eigen vragen en met die
samenleving daarover wil nadenken en werken aan mogelijkheden om daarop in te
spelen.

2. De eredienst.
De eredienst is de ontmoeting van God met Zijn gemeente. Die ontmoeting is een gebeuren van
geroepen worden en aanroepen, van horen en antwoorden, lezingen, in liederen, gebeden,
prediking, gaven, viering van doop en avondmaal. In deze dienst wordt de Naam van God
geprezen vanwege Zijn daden en wordt de gemeente gesterkt in haar geloof en toegerust en
opgewekt tot haar dienst in de wereld waarin zij leeft.
De taak van de pastores is het voorgaan in de erediensten. Daarbij gaan wij bij voorkeur uit van
het Oecumenisch leesrooster en het Dienstboek deel 1 en 2.
Wij werken aan verdere opbouw van kennis van, en participatie van de gemeente aan de liturgie.
Een van de pastores begeleidt de commissie eredienst en een van de pastores begeleidt de
leiding van de kindernevendienst.

3. Pastoraat.
Pastoraat is omzien naar elkaar. Niet alleen binnen de grenzen van de gemeente, maar ook daar
buiten. Dit is allereerst een taak van de gemeente als geheel. Binnen dat geheel zijn ook de
pastores werkzaam. Iedere pastor heeft een bepaald deel van de gemeente als werkterrein,
waarin hij/zij samen met de ouderlingen en contactpersonen vorm geeft aan het omzien naar
elkaar.
De pastor verricht zijn/haar pastorale arbeid op verzoek, op aanwijzingen van de ouderlingen en
contactpersonen en op eigen initiatief. De taak van de pastor is vooral het begeleiden van mensen
in crisissituaties en op andere belangrijke momenten van het leven.
Daarnaast zorgen de pastores voor de begeleiding en toerusting van de ouderlingen en
contactpersonen.

4. Vorming en toerusting.
Tot de taak van de pastores behoort ook het begeleiden van mensen, binnen de protestantse kerk
in Nederland en daarbuiten, in het zoeken van een manier van geloven en leven, die bij hen past.
Wij zoeken daartoe ook mogelijkheden om in breed verband levensbeschouwelijke en
maatschappelijk relevante onderwerpen aan de orde te stellen.
De taken op het gebied van de jongerencatechese, de belijdeniscatechese en de volwassenencatechese, leerhuis, gespreksgroepen, worden onderling verdeeld naar werktijd en voorkeur der
pastores.
Binnen de geledingen van de organisatie van de protestantse gemeente hebben de pastores ook
een ondersteunende en begeleidende rol.
Binnen het verband van de Bildtse pastores wordt er gewerkt aan een plan voor V&T voor heel
het Bildt, zodat je elkaar als Gemeenten op het Bildt hierin kunt ondersteunen en aanvullen.
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5. Wij vinden het als pastores belangrijk om te werken aan
gemeenschapszin
Daarmee bedoelen we dat we het belangrijk vinden dat de gemeente zich ervan bewust is dat ze
een pluriforme gemeente is, waarin het goed is, dat mensen, ook al zijn ze verschillend in hun
manier van geloven, om samen gestalte te geven aan de vierende, dienende en lerende
gemeente. Concreet willen we hier vorm aan geven, door te werken aan activiteiten van
doorlopende aard en door zo nu en dan bepaalde projecten voor heel de gemeente te
organiseren . Voorbeelden hiervan zijn : de activiteiten in de maand januari 2005 bij de fusie, het
project “Jacob” en “Ester”, het jaarthema “Leren leven van verwondering” en de
groothuisbezoeken.

6. Werkplan
Vanwege de hangende besluitvorming over de Combinatie PG St.-Annaparochie/
HG Vrouwenparochie/PG St.- Jacobiparochie blijft een werkplan van de pastores helaas
achterwege.

PASTORALE OPZET: OMZIEN NAAR ELKAAR
De Protestantse kerk van St.-Annaparochie heeft een pastorale opzet waarbij de nadruk ligt op
het wijkteam. Basisgedachte achter deze opzet is dat we als christenen en gemeenteleden
behoren om te zien naar elkaar. Dit proberen we te doen met een houding van belangstelling,
gericht op de ander, luisteren, opmerken en doorspelen.
De doelen van het wijkwerk zijn:
- dat niemand kan zeggen: “ik heb geen mens”. Anders gezegd, dat we als leden van onze
gemeente naar elkaar omzien, zoals Jezus naar de mensen omkeek
- groei in geloof, gemeenschap en dienst
Het onderhouden van het contact met de gemeenteleden staat voorop. Dit levert tegelijkertijd
een signaalfunctie op, waardoor predikant of wijkouderling pastorale aandacht kunnen geven.
Vanuit het contact kan ook in gewone tijden een pastoraal gesprek ontstaan waardoor de binding
tussen gemeentelid en de gemeente wordt versterkt.

1. Moderamen:
a. Voert dagelijks bestuur uit en legt daarvoor verantwoording af aan de kerkenraad. Het
moderamen doet dat via het verslag en door belangrijke zaken op de kerkenraadagenda
te plaatsen.
b. Komt met voorstellen aangaande beleidszaken; voor het maken van de voorstellen vraagt
het moderamen in principe het advies van dat deel van de kerkenraad dat met het
betreffende beleidsonderdeel te maken heeft of van de betreffende “externe” werkgroep
of commissie.
c. Voorstellen van geledingen van de kerkenraad worden bij het moderamen ingediend en
daar besproken en daarna – al dan niet met advies van het moderamen – aan de
kerkenraad voorgelegd.
Het moderamen bestaat uit preses, scriba, assessor en een vertegenwoordiger van de 5
geledingen van de kerkenraad.

2. Organisatie van het wijkwerk:
a. De gemeente is verdeeld in 13 wijken van ongeveer 60 adressen per wijk.
b. Een wijkteam bestaat in principe uit een pastor, 1 ouderling en een aantal
contactpersonen. Daarnaast heeft iedere wijk een diaken. Deze heeft meer dan 1 wijk
onder zich. Voor de jeugdouderlingen is heel de gemeente “één” wijk.
c. De wijkouderling draagt de eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van het
wijkteam en geeft daar leiding aan. Dit laat onverlet, dat ieder verantwoordelijk is voor
zijn/haar eigen taak en dat men samen de verantwoordelijkheid draagt voor het geheel.
De samenwerking binnen het wijkteam staat en valt met goede onderlinge verhoudingen.
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d. De wijkouderling fungeert als voorzitter van het wijkteam en leidt de vergaderingen.
e. De wijkouderling beheert het wijkboek, houdt de gegevens bij en zorgt dat mutaties
correct worden verwerkt.
f. De wijkouderling onderhoudt geregeld contact met de contactpersonen. Over en weer
informeert men elkaar over wat men te weten komt betreffende het wel en wee van de
leden van de wijk.
g. De wijkouderling is de eerstverantwoordelijke voor het invullen van de vacature wanneer
een contactpersoon met haar/zijn bezoekwerk stopt. De wijkouderling zorgt er ook voor
dat de vertrekkende contactpersoon wordt bedankt.
h. Zaken die een vertrouwelijk karakter of zeer persoonlijk karakter dragen, worden alleen
met de wijkouderling besproken.
i. Situaties waarin professionele zorg nodig is, worden doorgegeven aan de wijkpastor.

3. Taken van het wijkteam als geheel :
In de kern komt het erop neer dat het wijkteam ervoor zorgt dat
- de leden in hun wijk aandacht krijgen die ze nodig hebben;
- wanneer er probleemsituaties zijn, deze worden gesignaleerd en daar actie op volgt;
- zij die aandacht geven niet langs elkaar heen werken
De uitwerking hiervan is
a. Het onderhouden van contacten met de gemeenteleden door bezoeken en op andere
wijze. Afspraak is dat er met alle adressen tenminste één keer per jaar contact wordt
gezocht.
N.B.: Bij het groothuisbezoek kan gebruik gemaakt worden van een handleiding
(winterthema).
b. Bezoeken van de wijkleden van 75 jaar en ouder op of rond hun verjaardag.
c. Een wijkouderling krijgt van het Kerkelijk Bureau bericht wanneer er in zijn/haar wijk
iemand is ingekomen. Binnen 1 maand bezoekt de ouderling het "nieuwe adres". Het
Kerkelijk Bureau krijgt binnen een week na het bezoek van de wijkouderling bericht dat de
nieuwingekomene is bezocht. Het Kerkelijk Bureau informeert ook de College van
Kerkrentmeesters, de boekhouder en de pastor/predikant.
Het College van Kerkrentmeesters neemt contact op met de wijkouderling voordat men
zelf naar de nieuwingekomenen gaat.
- de wijkouderling bepaalt in o.m. het wijkteam welke contactpersoon de
nieuwingekomene krijgt. Dit geldt ook voor nieuwingekomenen uit andere
wijken.
- jongeren van 16 t/m 21+ worden doorgegeven aan de jeugdouderling
- de wijkouderling draagt er zorg voor dat de nieuwingekomene de
gemeentewijzer krijgt (verkrijgbaar bij de scriba).
d. Adreswijzigingen van wijkleden doorgeven aan het Kerkelijk Bureau en de betrokken
(predikant/pastor)
N.B. óók van jongeren die hier ingeschreven blijven, maar naar elders vertrekken in
verband met studie, opleiding, militaire dienst e.d., met het oog op de pastorale zorg in
hun nieuwe woonplaats.
e. Het doorgeven van alle mogelijke informatie die voor uw teamgenoten en/of de
wijkpredikant (pastor) van belang kan zijn zoals jubilea, geboorte, ziekte, ziekenhuisopname en –ontslag
f. Bij alles de nodige vertrouwelijkheid in acht nemen (ambtsgeheim).

4. Taken van de wijkouderlingen
(geldt deels ook voor kerkrentmeesters en “bestuurlijke”ouderlingen)
“om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van het
lichaam van Christus.”
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4.1. Algemeen
a. Het bijwonen van de kerkenraadvergaderingen en ouderlingenberaad. Bij verhindering
daarvan vooraf kennis geven aan de scriba.
b. Eventueel (waar nodig in overleg) uitvoeren van taken die voortvloeien uit de
kerkenraadverantwoordelijkheid, zoals zitting nemen in het moderamen, commissies,
catechesebezoek, vertegenwoordiging naar de classis of synode.
c. Ter vergadering brengen van zaken, die het interne en externe beleid van de kerk betreffen,
zowel op geestelijk als maatschappelijk terrein.
d. Het leiden van het wijkteam en het verantwoordelijk zijn voor het goede functioneren van dat
wijkteam (zie 3.2.)
e. Verantwoordelijk zijn als lid van de zittende ploeg ouderlingen voor erediensten en andere
diensten (zie 3.3.)
f. Bij (periodieke) aftreding dient de wijkouderling het wijkboek aan de opvolger over te dragen.
Voor een goede overdracht is de aftredende ambtsdrager verantwoordelijk. Deze bezoekt ook
de eerstvolgende wijkteamvergadering na zijn aftreden om alles zo goed mogelijk te laten
verlopen. Het wijkboek moet dan de juiste gegevens bevatten en volledig zijn bijgewerkt.
Bijzonderheden die de opvolger dient te weten om goed te functioneren moeten worden
doorgenomen in een persoonlijk gesprek, uiteraard met inachtneming van het ambtsgeheim.
g. Indien er in de wijk een ouderlingvacature is, dient het betreffende wijkboek bewaard te
worden bij de plaatsvervanger en anders bij het Kerkelijk Bureau of de scriba.

4.2. In het wijkwerk
“Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij bezocht.”
De specifieke taken van de wijkouderling in de wijk zijn:
a. Zorg dragen voor een goed overleg met en samenspel binnen het wijkteam.
b. De contactpersoon vervangen c.q. bijstaan wanneer deze op probleemsituaties stuit
(zie ook 2i.)
c. Het bijstaan van de gemeenteleden in crisissituaties (zoals ziekte en rouw) of andere
geestelijke -, materiële - of relatieproblemen.
Bij overlijden geeft de wijkouderling dit door aan het Kerkelijk Bureau.
d. In geval van overlijden brengen de betrokken ouderling en diaken (en eventueel
contactpersoon) gezamenlijk een bezoek aan de nabestaanden.
e. Bij openbare geloofsbelijdenis voert de predikant (eventueel samen met iemand van
de kerkenraad) tevoren een motivatiegesprek met de betrokkenen.
f. Indien een lid in het huwelijk treedt zonder kerkelijke bevestiging dan zal de
wijkouderling alsnog een huwelijks-Bijbel aan het bruidspaar aanbieden (verkrijgbaar
bij de scriba).
g. Het doorspelen van signalen, meningen, kritiek en waardering vanuit de wijk naar
kerkenraad of moderamen ten behoeve van de beleidsvorming.
h. Indien een lid te kennen geeft uitgeschreven te willen worden, wordt hierover met
betrokkene een gesprek aangegaan.
Pas na het op de hoogte stellen van de kerkenraad de uitschrijving regelen.
De brief is verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau. (zie 3.4.4.)

4.3. In de eredienst
a. Ouderlingen en diakenen hebben volgens rooster dienst en dienen een half uur voor de
dienst aanwezig te zijn.
In geval van afwezigheid tijdig zorg dragen voor een plaatsvervanger uit de reservegroep,
zodat de groep volledig is.
b. In de tweede dienst hebben twee ouderlingen dienst volgens de nummering op het
rooster of onderlinge afspraak.
c. Denkt u om de diensten in Zorgcentrum het Bildt, ’s zondags om 19.00uur (zie
ouderlingenrooster)
d. Bij de avondmaalsdiensten zit de avondmaalsgroep.
Beleidsplan Protestantse Gemeente te St.-Annaparochie 2015-2018
Pagina 30 van 55

e. Volgens het daarvoor opgestelde rooster fungeren als ouderling van dienst (zie elders in
deze map bij Rooster van Zitten).
f. Het lezen van de afkondigingen gebeurt op vrijwillige basis en volgens rooster.
g. Indien de voorganger het onverhoopt op het laatste moment laat afweten, kan een
beroep gedaan worden op de vaste preeklezers en desnoods is er nog een orde van dienst
met een preek aanwezig in de kast bij de kerkenraadkamer. De ouderling van dienst
neemt hiertoe het initiatief.
h. Het bezorgen van de bloemen als dat vanuit de gemeente niet wordt aangegeven.
i. Bij rouw- en trouwdiensten moeten in ieder geval één ouderling en één diaken aanwezig
zijn. De betreffende wijkouderling dient dit te regelen.
De wijkouderling gaat vóór deze diensten in de kerkenraadkamer voor in gebed.
Bij een overlijden zorgt de wijkouderling in overleg met de voorganger en de familie voor
een lied en/of gepaste stilte op de eerstvolgende zondag na het overlijden. Dit gedenken
moet worden doorgegeven aan de scriba.
j. Diensten in Zorgcentrum het Bildt: de ouderlingen doen daarbij dienst volgens het
betreffende rooster.
Bij verhindering zorgen voor een plaatsvervanger.

4.4. Protocol bij taakomschrijving wijkouderlingen
4.4.1. ROOSTER VAN ZITTEN
a. Wie verhinderd is zorgt voor vervanging uit de reservegroep.
b. De zittende groep dient volledig te zijn.
c. In tweede diensten hebben twee ouderlingen dienst, volgens de nummering op het
rooster of onderlinge afspraak.
d. Bij de avondmaaldiensten zit de avondmaalsgroep

4.4.2. ORDE VAN DIENST
a. Morgendienst
 in de consistoriekamer worden de afkondigingen voorgelezen.
 om even voor 9.30 uur wordt het consistoriegebed gehouden door de ouderling van
dienst, waarna de kerkenraad naar binnen gaat.
 de voorganger neemt plaats in de ouderlingenbank.
 de ouderling van dienst geeft de organist het sein om te stoppen.
 de afkondigingen worden voorgelezen waarna het aanvangslied wordt ingezet dat
staande wordt gezongen.
 hierna brengt de ouderling van dienst de voorganger naar tafel of preekstoel, “geeft
de hand” en gaat terug naar de ouderlingenbank. Na het aanvangslied gaat de
gemeente zitten.
 de ouderling van dienst waarschuwt tijdens de collecte de leiding van de
kindernevendienst wanneer de kinderen weer in de kerk worden verwacht.
 na de dienst wordt staande het "Amen" gezongen.
 na “het geven van de hand” verlaat de kerkenraad de kerk waarna het orgel inzet.
 bij afkondiging van een overlijden geeft de voorganger een lied op dat staande wordt
gezongen. Dit gebeurt aan het begin of op een nader door de predikant te bepalen
moment in de dienst. Vraag aan de predikant of de organist(e) op de hoogte is van het
lied dat gezongen wordt. Na het lied gaat de gemeente zitten.
Bij overlijden kan eventueel ook een gepaste stilte plaatsvinden.
 het Wilhelmus wordt gezongen op / na 31 januari en op 5 mei.
 een gastpredikant wordt door de ouderling van dienst op de hoogte gebracht van de
orde van de dienst. Bij overlijden van een gemeentelid dit doorgeven aan de
voorganger i.v.m. voorbede. Ook het te zingen lied / gedenken doorgeven.
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b. Tweede diensten.
Eén keer per jaar een schooldienst, een jeugdouderlingendienst en twee keer per jaar is er
jeugdkerk. De liturgische regels hiervoor worden in overleg met de voorganger of
voorbereidingsgroep opgesteld.

4.4.3. EREDIENSTEN MET DOOP, AVONDMAAL EN HUWELIJK
a. Heilige doop.
In principe is er de eerste zondag van de maand gelegenheid tot bediening van de heilige
Doop. Voor het aanvragen van de Heilige Doop , kunt u zich richten tot de predikant/pastor
die in uw wijk werkzaam is. Ook doopleden kunnen hun kinderen laten dopen. Voor het
doopgesprek maken predikant en ouders een afspraak. Graag zien we, zo mogelijk, beide
doopouders. De bedoeling van deze bijeenkomst is met elkaar een gesprek te hebben over de
betekenis van de bediening van de Heilige Doop en het voorbereiden van de doopdienst.
b. Dienst van Schrift en Tafel
Ongeveer 8x per jaar is er in onze gemeente een dienst van Schrift en Tafel. Bij ons mogen
jong en oud mee doen aan de tafel van de Heer. Er worden verschillende vormen voor de
viering gehanteerd. Naast wijn is er ook druivensap voor wie dat wil gebruiken.
c. Huwelijksdiensten
Bevestiging en inzegening van uw huwelijk kunt u aanvragen via uw predikant/pastor. Die zal
dan een afspraak met u maken om één en ander vast te stellen en te regelen. Aanvragen van
huwelijksviering is mogelijk voor ieder van wie het huwelijk is gesloten door de ambtenaar
van de burgerlijke stand. Ook andere levensverbintenissen van twee personen kunnen als een
verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht gezegend worden.

4.4.4. WELKOMSTTEAM
De werkzaamheden omvatten de volgende punten:
a. De eerstgenoemde broeder of zuster op het rooster van zitten van de ouderlingen is per
maand verantwoordelijk voor de organisatie.
b. De diaconie levert twee broeders of zusters.
c. Het welkomstteam deelt liturgieën, het gele boekje of ander materiaal uit.
Wanneer er geen materiaal is, heet men de kerkgangers gewoon welkom.
d. Degene die vervangen wordt zorgt ervoor dat de zaken goed geregeld zijn.
e. Vanaf een half uur voor de dienst is bij elk van de ingangen een persoon aanwezig met
het te overhandigen materiaal.
f. De kerkbezoekers welkom heten met bijv. “goede morgen” of met het toewensen van
een “goede en gezegende dienst”.
g. Verdeel het uit te geven materiaal zo goed mogelijk. Er is niet altijd voor ieder een
exemplaar.
h. Vijf minuten voor de dienst gaat u naar de consistorie.
i. U laat op de aanwezige stoel het resterende materiaal achter, zodat dan nog
binnenkomende kerkbezoekers dit zelf mee kunnen nemen.
j. Het materiaal wordt na de dienst door de zittende ambtsdragers weer verzameld.
k. Bij drukbezochte diensten gasten wijzen op nog beschikbare plaatsen.

4.4.5. PROCEDURE UITSCHRIJVINGEN
Verzoek om uitschrijving wordt altijd via de kerkenraad afgehandeld, waarbij een grote mate van
zorgvuldigheid vereist is.
Een verzoek kan binnenkomen via een pastor, een ouderling, een diaken of een lid van het
College van Kerkrentmeesters .
Voordat tot uitschrijving wordt overgegaan vindt na overleg in bijv. het wijkteam nog een
pastoraal gesprek plaats.
Een mondeling verzoek of een eigen briefje van betrokkene is niet voldoende voor uitschrijving.
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Blijft men bij het verzoek dan wordt het College van Kerkrentmeesters ingelicht, via de wijkvertegenwoordiger van het College of rechtstreeks naar de voorzitter.
De voorzitter van het College haalt bij het Kerkelijk Bureau een formulierbrief waarop de
betreffende persoon zijn handtekening plaatst.
Dit formulier gaat ter ondertekening naar de voorzitter en de scriba en vervolgens weer naar het
Kerkelijk Bureau die het landelijk orgaan SMRA inlicht.
In principe vindt vermelding in Kerkemet plaats tenzij men dit niet wenst.

5. Taken van de contactpersonen
a. Het onderhouden van contacten met de adressen waarvoor de contactpersoon de
verantwoording op zich heeft genomen, door bezoeken en op andere wijze. Afspraak is
dat er met alle adressen tenminste één keer per jaar contact wordt gezocht.
b. Het aandacht geven aan iemand uit het adressenbestand bij een bijzondere gebeurtenis
bijv. geboorte of thuiskomst uit het ziekenhuis. Indien gewenst kan bij Boterhoek, De
Klaproos, de wereldwinkel of Albert Heijn een bloemetje of cadeautje worden “gehaald”
(t.w.v. maximaal € 6,- en op rekening kerk).
c. Bezoeken van de wijkleden van 75 jaar en ouder op of rond hun verjaardag.
d. Het doorgeven van informatie over haar/zijn adressen wanneer die van belang is voor
ouderling of pastor; het doorgeven van mutaties betreffende de adressen vanwege het
wijkboek tevens het doorspelen van signalen, meningen, kritiek en waardering ten
behoeve van de beleidsvorming door de kerkenraad.
e. Bij probleemsituaties kan de contactpersoon deze doorspelen aan wijkouderling of
wijkpastor. Zij/hij mag zich daarna “terugtrekken” (hoeft natuurlijk niet)
f. Zaken die een vertrouwelijk karakter of zeer persoonlijk karakter dragen, worden niet in
het wijkteam, maar rechtstreeks met de desbetreffende ambtsdrager besproken.
g. De verdeling van de adressen over de contactpersonen wordt vermeld in de
Gemeentewijzer.
h. Bijwonen van de wijkteamvergaderingen en waar nodig ook rechtstreekse onderlinge
contacten om alle informatie die voor uw teamgenoten van belang kan zijn door te geven
en uit te wisselen; denk aan jubilea, geboorte, ziekte, ziekenhuisopname en –ontslag, enz.
i. Het uitwisselen van zowel positieve als negatieve ervaringen, om van elkaar te leren,
elkaar te bemoedigen en zo nodig de helpende hand te reiken.
j. Waar nodig en mogelijk meedraaien in het wijkwerk door bijv. brengen en halen van een
uitnodiging voor groothuisbezoek of (op vrijwillige basis) meedoen aan een wijkavond.
k. Bij dit alles dient steeds de nodige vertrouwelijkheid in acht te worden genomen.

6. Diverse organisatorische zaken
1. Het Moderamen vergadert in de regel op de eerste maandag van de maand. De
kerkenraad op de derde maandag van de maand. Men ontvangt de agenda in de week
daaraan voorafgaand.
Een aantal keren per jaar is er ouderlingenberaad, dat voor alle ambtsdragers toegankelijk
is.
2. Alle besluiten en besprekingen die een vertrouwelijk karakter dragen, dienen
binnenkamers te blijven.
3. Afkondigingen moeten bij de scriba worden gemeld. Dit geldt ook voor de bestemming
van de bloemen.

7. Kerkradio
Via de kerkradio kan men luisteren naar de erediensten en de gemeentevergaderingen. Een
gemeentelid kan via de wijkdiaken een aanvraag indienen voor kerkradio. Een abonnement
bedraagt €10,-.
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Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen wanneer
een gemeentelid
voor korte tijd niet in staat is om naar de kerk te gaan. De kosten zijn dan wekelijks € 2,50.

8. Verjaardagsfonds
Eenmaal per jaar, in de maand september, ontvangen alle gezinnen en alleenstaanden een
felicitatie. Bij deze felicitatie is ook een vraag om per gezin/ alleenwonende een eenmalige
‘verjaardagsgift’ te storten.
De opbrengst van deze gift is bestemd voor de bloemen in de kerk, speelgoed en materiaal voor
de crèche, voor liturgische doeleinden, voor aankleding van de Gideonkerk en Bining en een deel
gaat naar het orgelfonds van de Van Harenskerk.

9. Website
De PKN-gemeente van St.-Annaparochie heeft een website:
www.pgsintannaparochie.nl. Deze
site is opgezet en wordt beheerd door een werkroep website. De website is onderdeel van de PR
van de gemeente. Op dit moment wordt er gedacht over en gewerkt aan een verbetering van dit
punt.

Beleidsplan jeugdwerk 2015-2018
Visie
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BIJLAGE 3.

De basis voor ons leven is dat we geloven in God. Als Protestantse gemeente van St.Annaparochie willen we samen met de jeugd optrekken en openstaan voor hun
geloofsbeleving en hun ervaringen in het dagelijkse leven. We willen hen begeleiden naar
een zelfstandige keuze in hun geloofsleven. De ouderen dragen hun geloofsvisie over op
de jeugd en zijn bereid te leren van de geloofsvisie van de jeugd. Hierdoor ontstaat
binding en saamhorigheid. Belangrijk is dat de jeugd zich thuis voelt binnen het
gemeenteleven en in de kerkdiensten en dat zij een eigen plaats heeft binnen onze
gemeente.

Doelstelling
Met elkaar en vanuit ons geloof en naar vermogen de jeugd vertrouwd maken met het
woord van God, hen daarin ondersteunen en begeleiden.

Speerpunten voor de komende jaren
-

-

-

-

Geloofsopvoeding: het overdragen van hun geloofsvisie is in de eerste plaats een
belangrijke taak voor de ouders, de gemeente wil ouders helpen en begeleiden bij
de geloofsopvoeding.
Inhoudelijk jeugdwerk: de gemeente wil de jeugd geloofskennis meegeven, zodat
jongeren weten waar het in de kerk om gaat, dit wordt vormgegeven door
activiteiten als basiscatechese en YouthAlpha.
Aansprekende diensten: de gemeente wil de erediensten zo invullen dat het een
dienst is voor jong en oud, zo willen we bouwen aan onderlinge verbondenheid.
Relaties: we willen als gemeente relaties opbouwen en van elkaar leren, daarom
creëren we momenten waarop jongeren en ouderen met elkaar in gesprek gaan
over hen bezighoudt en over het geloof.
Jeugddiaconaat: we willen met de jeugd concreet handen en voeten geven aan
ons geloof, door o.a. acties te houden voor goede doelen, maar ook concreet hulp
te bieden aan mensen in onze eigen omgeving.
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Financiën en Beheer

Beleidsplan 2014 - 2018

Doelstellingen
Volgens ordinantie 11 van de Kerkorde vertrouwt de kerkenraad de verzorging van
vermogenrechtelijke aangelegenheden van niet diaconale aard toe aan het College van
Kerkrentmeesters.
Het College heeft tot hoofdtaak: het in overleg met en in verantwoording aan de
kerkenraad scheppen en onderhouden van materiële en financiële voorwaarden voor het
leven en werken van de gemeente van nu en in de toekomst.
Uitgangspunt daarbij is een sluitende (meerjaren) begroting. In de toekomst dient
voldoende gelden beschikbaar voor de geplande jaarlijkse activiteiten, groot onderhoud,
vervangings- investeringen en nieuwe investeringen.
Slechts tijdelijk of in bijzondere situaties mag ingeteerd worden op het eigen vermogen.
Bij deze taak kunnen de volgende deeltaken worden onderscheiden:
- het meewerken aan de totstandkoming van een beleidsplan, begroting en
jaarrekening
- het zorgdragen voor geldwerving
- het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere
activiteiten van de gemeente
- het beheren van de goederen
- het verzorgen van het personeelsbeleid in beleidspan en begroting
- het zorgdragen voor arbeidsrechtelijke aangelegenheden
- het bijhouden van de registers
- het beheren van de archieven
- het beheren van de verzekeringen
- het College is vrij in handelen mits ze binnen de kaders van het beleidsplan en
begroting handelt
- voor overige beslissingen is vooraf toestemming van de kerkenraad nodig
- de kerkenraad neemt alleen in overleg met het College beslissingen op nietdiaconaal terrein waaraan voor de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn
en die niet bij vastgestelde begroting zijn voorzien
- in de novembervergadering van de kerkenraad wordt een conceptbegroting
aangeboden
- vóór 1 juni wordt een conceptjaarrekening aan de kerkenraad aangeboden.
A. Organisatie
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 4 personen en het streven is 5 personen.
Commissie voor Advies en Bijstand: bezetting alle wijken
Boekhouder: J.S. Bos
De ambtstermijn voor ouderling-kerkrentmeester is 4 jaar en kan met twee termijnen van
4 jaar verlengd worden.
De termijn van een advieslid is 4 jaar en kan ook twee termijnen van 4 jaar verlengd
worden.
Voor zowel het College als de Commissie voor Advies en Bijstand geldt een rooster van
aftreden.
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B. Pastorale bezetting
a) Gezien het aantal leden en de dalende opbrengsten van de vaste vrijwillige bijdragen
wordt gestreefd naar een maximale pastorale bezetting van 1,4 fte. Dit betekent een
fulltime predikant voor St. Annaparochie, aangevuld met een kerkelijk werker voor
maximaal 0,4.
De predikant wordt beroepen in de combinatie met St. Jacobiparochie en
Vrouwenparochie.
Met deze kerken wordt een vergoeding afgesproken voor de diensten die de predikant
van St. Annaparochie aan deze kerken verleent.
b) Per september 2014 ontstaat een vacature voor het huidige kostersechtpaar.
Het is de bedoeling om de nieuwe koster voor maximaal 25 uur per week te benoemen.
De hulpkoster stopt eveneens per september 2014. Het is de taak van het College om in
overleg met de nieuwe koster een nieuwe hulpkoster te zoeken.
C. Financiën
Vanaf 2011 dalen de opbrengsten van de vaste vrijwillige bijdragen.
De cijfers van 2013 waren iets gunstiger wat te maken had met de predikantsvacatures.
Het aantal leden liep tussen 2005 en 2014 terug van 1500 naar 1100 leden. Jaarlijks loopt
het ledental terug tussen de 30 en 40 leden. Het aantal geboorteleden, ongedoopte
kinderen van leden bedroeg op 1 januari 2014 120 personen.
De prognose voor de komende jaren wijst op een verdere daling van zowel het ledental
als de inkomsten. Bovendien zullen de lasten stijgen. Voortzetting van de actie Kerkbalans
is daarom noodzakelijk.
Het betekent ook dat er een ruime reserve moet zijn voor het onderhoud van de
gebouwen en vervanging van inventaris. De opbrengsten van de verkoop van de pastorie
aan de Nassaustraat dient aan de reserve te worden toegevoegd.
D. Onderhoud gebouwen
In 2012 is de Van Harenskerk overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken.
De Van Harenskerk wordt op grond van een 10-jarig huurcontract gebruikt voor minimaal
15 diensten zoals in de zomerperiode, bid- en dankstond, kerstnacht- en oudejaarsdienst
en eventuele andere diensten.
De normale erediensten en andere activiteiten vinden plaats in de Gideonkerk en de
Bining.
Aan de Gideonkerk is in 1983 de Bining gebouwd die o.a. geschikt is voor vergaderingen,
bruiloften en partijen, kindernevendiensten, oppaslokaal en koffiedrinken na de dienst.
Er is een apart jeugdgedeelte.
De benoeming van de nieuwe koster betekent de aanvraag van een nieuwe
gebruikersvergunning voor de Bining. De activiteiten worden op dezelfde basis
voortgezet.
De huur en de consumptieprijzen zijn marktconform. Er wordt voor rouw- en
trouwdiensten van eigen leden bij gebruik van de gebouwen geen huur in rekening
gebracht.
Beleidsvoornemens 2014 -2018
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1. Onderhoud orgel Gideonkerk
2. Onderhoud goten Bining en Gideonkerk.
3. Verrichten van onderhoud in eigen beheer voor zover mogelijk.
4. Wat de wens tot vernieuwing van de kerkzaal betreft dient nut en noodzaak te worden
aangetoond. Mogelijke plannen moeten financieel onderbouwd zijn en moeten er acties
op touw worden gezet om deze plannen te financieren.

BIJLAGE 5.
BELEID COMMISSIE EREDIENST
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Doelstelling en taakomschrijving commissie eredienst.
1. Doelstelling
De commissie heeft als doel om volgens traditie en vernieuwing ondersteuning en informatie te
geven bij het vormgeven van de viering van de liturgie in de eredienst.
2. Werkwijze
De commissie vergaart kennis en ervaringen op het gebied van de liturgie en komt met
initiatieven voor de vieringen.
De commissie werkt in opdracht van de kerkenraad. Daarnaast kan zij ook opdrachten vragen,
voorstellen doen en adviezen geven. Verder staat zij open voor vragen en inbreng van
gemeenteleden en mensen in het dorp, zowel kerkelijk als niet kerkelijk.
3. Taken
 Bezinning op de liturgie vanuit verschillende tradities
 Gemeenteleden informeren over de liturgie en de te houden vieringen
 In overleg met predikanten, pastor en preekvoorziening het jaarrooster opstellen. Dit wordt in
overleg met de commissie uitgevoerd door Baukje Lemstra.
 Het koffierooster samenstellen
 Na goedkeuring van eredienst- en koffierooster door de kerkenraad, en bij wijzigingen hierin,
deze verspreiden onder betrokkenen
 De groepen uitnodigen om medewerking te verlenen aan diensten
 Het (mede)organiseren en evalueren van de 2e diensten, diensten in de Paastijd en bijzondere
diensten
 Het (mede)organiseren en evalueren van bijzondere projecten die vorm geven aan gemeentezijn zoals b.v. de paasmaaltijd, startdienst
 Contacten onderhouden met personen en groepen die zijn betrokken bij de viering van de
liturgie
 Het bestellen van de Paas-, Paaswake-, huis- en doopkaarsen voor kerken, neven-diensten en
gemeenteleden
 Het bestellen van advent-en veertigdagenkalender
 Het opstellen van een werkjaarplan / actieplan

In overleg met de kerkenraad kunnen hier wijzigingen en/of aanvullingen in aangebracht worden.
4. Vergaderingen
De commissie vergadert minimaal 7 maal per jaar, en informeert/overlegt hierover (met) de
koster.
Groepsgewijs wordt vergaderd voor bepaalde projecten.
5. Samenstelling
De commissie bestaat uit minimaal 5 personen.
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Te weten voorzitter, secretaris, penningmeester, predikant en 1 algemeen lid.
De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid van een
herbenoeming van 2 jaar. De benoeming loopt via de kerkenraad
6. Taakverdeling
Voorzitter
 leiden vergadering
 ondersteuning en aanspreekpunt voor de groepen die vorm geven aan erediensten en
gemeente-zijn
 contacten met andere commissies
 aanspreekpunt van de kerkenraad
Secretaris
 opstellen agenda
 indien nodig overleg vóór de vergadering met voorzitter
 secretariaatwerk en notuleren
Penningmeester
 beheer budget
 opstellen van begroting en jaarrekening
 bestellen van kaarsen en advent-en veertigdagentijdkalender
 rekening van de Paaskaarsen en de kaarsen van de nevendiensten versturen naar de diaconie
 rekening van de doopkaarsen versturen naar het college van kerkrentmeesters
 rekening voldoen van de Paaswake- en huisPaaskaarsen (deze laatste worden door
gemeenteleden besteld en betaald aan de penningmeester)
Predikant
 voorbereiden toerusting
 overleg pastores
Leden
 groepsgewijs organiseren van erediensten en projecten die vorm geven aan het gemeentezijn
 verspreiden materiaal van de commissie
7. Middelen
 De commissie heeft de beschikking over een budget en is daarover jaarlijks verantwoording
verschuldigd aan het college van kerkrentmeesters.
 Roulatie van de leesmap met daarin o.a. tijdschriften en ingekomen post
 Bibliotheek

versie 27 november 2010

Beleidsplan Protestantse gemeente St.-Annaparochie 2015 2-18
Pagina 41 van 55

Jaarwerkplan commissie eredienst
Maand
Januari

Activiteit
 Voorbereiden/evalueren diensten


Februari

 Voorbereiden/evalueren diensten
 Bestellen paaskaarsen/poster huispaaskaars


Maart

 Voorbereiden/evalueren diensten
 Startdienst


April

 Voorbereiden/evalueren diensten
 Zoeken nieuwe leden


Mei

 Voorbereiden/evalueren diensten
 Contact met Slotschool over dienst School-kerk
 Beginnen met rooster erediensten volgend jaar


Juni

 Voorbereiden/evalueren diensten


Juli

 Voorbereiden/evalueren diensten


Augustus

 Voorbereiden/evalueren diensten


September

 Voorbereiden/evalueren diensten
 Opstellen en bespreken begroting


Oktober







November

 Voorbereiden/evalueren diensten
 Opstellen en bespreken begroting


December

 Voorbereiden/evalueren diensten
 Starten veertigdagentijdkalender

Voorbereiden/evalueren diensten
Toevoegen muziek/koffie aan rooster volgend jaar
Evalueren doelstellingen CED
Op-/bijstellen werkplan volgend jaar
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Beleidsplan Werkgroep Zending en Evangelisatie
Inleiding.
In het voor u liggende beleidsplan wordt beschreven wat verstaan wordt onder missie en
waarom we aan zending en evangelisatie doen (hoofdstuk 1).
Vervolgens wordt een schets gegeven van de gemeente waarin wij werken (hoofdstuk 2)
en de financiën die tot ons ter beschikking staan (hoofdstuk 3).
Hierna wordt verwoord waar wij ons als werkgroep op richten (hoofdstuk 4),wat de
taakomschrijving van de leden van de werkgroep is (hoofdstuk 5)
en een overzicht welke samenstelling en taakverdeling binnen de werkgroep bestaat
(hoofdstuk 6).
Het beleidsplan wordt afgesloten met een jaarplanning voor 2010 (hoofdstuk 7).

HOOFDSTUK 1.
Wat verstaan we onder Missie en waarom doen we hier iets aan?
Wat verstaan we onder missie?
Onder missionair werk verstaan wij evangelisatie en zending, waarbij wij ervan uitgaan dat
evangelisatie vooral gericht is op de situatie in eigen land en dat het werkterrein van de zending
grotendeels buiten de landsgrenzen ligt.
Evangelisatie: het delen van de boodschap van Gods verhaal en geschiedenis met mens en wereld
en ingaan op de vragen die daarbij gesteld worden. Dat betekent in gesprek gaan met anderen en
andersdenkenden, in dialoog en wederkerigheid. Leven en geloof bij elkaar brengen in woord en
daad.
Presentie van de kerk in de samenleving, het naar buiten toe presenteren van de kerk, het
aanwezig zijn in de eigen omgeving, in de ontmoeting met mensen ruimte geven voor de eigen
identiteit.
Zending: Onder zending verstaan wij de opdracht van de gemeente om het evangelie door te
geven aan hen die het evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, dichtbij en ver.
Het is de opdracht om mensen te laten delen in de liefde van God en hen te laten ervaren wat de
betekenis daarvan is voor het samenleven van mensen.

Waarom doen wij aan Missie?
Het is een directe opdracht van Jezus Christus om het evangelie onder de mensen te verspreiden.
Wij willen als Protestantse Gemeente van St.- Annaparochie daar ons steentje ook aan bijdragen.
Veel van ons werk wordt landelijk overgenomen door “Kerk in Actie”. Het is onze taak om voor
deze organisatie geld in te zamelen, zodat zij hun werk kunnen blijven doen. Daarnaast proberen
wij ook eigen initiatieven te ontwikkelen om aan onze opdracht te voldoen.

HOOFDSTUK 2.
Vanuit welke gemeente werkt de werkgroep?
De Protestantse Gemeente St.-Annaparochie heeft op 1 januari 2010
 752 belijdende leden
 561 doopleden
 11 geboorteleden
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Het dorp St.-Annaparochie waar wij kerkelijke gemeente zijn is het centrumdorp van de burgerlijke
gemeente Het Bildt, deze heeft een inwoneraantal van ruim 5000 personen.

HOOFDSTUK 3.
Welke financiën staan ons ter beschikking?
Missionaire hulp kan niet zonder financiële middelen. We noemen dit zendingsgeld.
Het woord zegt eigenlijk al genoeg. We hebben niet met gewoon geld te maken, maar met
zendingsgeld. Er rust een bestemming op.
Het is onttrokken aan alle andere bestedingsmogelijkheden. Apart gezet geld dus.
Het geld mag alleen worden aangewend voor zending en evangelisatie.
De werkgroep zending en evangelisatie zorgt dat het op de daarvoor bestemde plek terechtkomt.
Voor wie is de financiële steun?
Zending:geld is bestemd om overal ter wereld projecten te kunnen opzetten en onderhouden om
de leefsituatie van de mensen aldaar te verbeteren. Daarnaast wordt een gedeelte van het geld
gebruikt om mensen te sturen, die het evangelie door willen geven. Beide zaken worden door
kerk in actie verzorgd.
Evangelisatie: geld is bestemd om ondersteuning te geven aan plaatselijke evangelisatiegroepen,
verspreiden van de Elisabethbode, verspreiden van de Pinksterkrant e.d.

Missionair en diaconaal aandeel
Iedere kerkelijke gemeente neemt op zich om jaarlijks een vooraf vastgestelde bijdrage bijeen te
brengen voor al het missionaire en diaconale werk van kerk in actie.
Kernwoorden zijn: geloven – helpen – bouwen.
Het aandeel bestaat uit vier onderdelen: zending, werelddiaconaat, missionair werk en diaconaat
in Nederland.
Ook kan men voor eigen gekozen projecten kiezen die genoemd worden in de projectboeken
Omzien naar elkaar en Partners en projecten.
Alle gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de voortgang van dit werk.
De werkgroep zending en evangelisatie dient er voor te zorgen dat het missionair aandeel
binnenkomt. Dit bestaat uit een buitenlands (zending) en binnenlands aandeel (evangelisatie)
Hieronder hebben wij schematisch aangegeven
Missionair aandeel

binnenland

buitenland

Werkgroep
Zending en
Evangelisatie

Werkgroep
Zending en
Evangelisatie

Diaconaal aandeel

binnenland

DIACONIE

buitenland

DIACONIE
WERELDDIACONAAT

Opmerking:
In de classis zijn zending en werelddiaconaat gekoppeld.
De evangelisatie is daar een apart onderdeel.

Missionair aandeel
Het missionair aandeel is bestemd voor het ontwikkelen en in stand houden van projecten in de
hele wereld (kerk in actie)
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Hoe komen we aan voldoende middelen?
 We vragen iedereen om een toezegging te doen. Mensen betalen daarna automatisch of
krijgen 2 keer per jaar een acceptgiro. Mensen die geen toezegging doen, ontvangen per
jaar een acceptgiro met daarbij een begeleidende brief.
 Verkoop van zendingskalenders en dagboekjes.
 Collectes.

We kunnen ook extra acties organiseren zoals:
 Kerstkaartenverkoop.
 Zendingsacties.


Verantwoording missionair geld.
Jaarlijks wordt een jaarrekening gepresenteerd aan de kerkenraad en na goedkeuring voorgelegd
aan de gemeente op een gemeente avond.

HOOFDSTUK 4.
Waar richten wij ons op als werkgroep zending en evangelisatie?
1. In eigen dorp:
a. Lectuurverspreiding ( Elisabethbode, Pinksterkrant)
b. Verkoop zendingkalenders en dagboekjes
c. Boekenstand op de braderie
d. Bekend maken van goede doelen
e. 1 x per jaar meewerken aan een kerkdienst
f. Contact met de classis
g. Geld inzamelen voor projecten
h.
2. In Nederland:
a. Landelijke vergaderingen bezoeken
b. Gevangenispastoraat ( schrijfactie en collecte)
c. Kerk in actie steunen
d.
3. Andere landen:
a. Zending (geld inzamelen voor kerk in actie)
b. Concrete projecten met korte lijnen zoals b.v.
 Studiefonds Tanzania Tryntsje Beimers
 Jongerenproject Wayang
 Contact onderhouden met uitgezonden diaconaal werkster
 Terugkomst diensten bijwonen
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HOOFDSTUK 5.
Taakomschrijving van de leden van de werkgroep zending en
evangelisatie te St.-Annaparochie.
Algemene taken:








Geld inzamelen door het bezorgen van acceptgiro’s
Dagboekje en zendingskalenders te verkopen
Initiatieven ontwikkelen voor zending – en evangelisatie activiteiten
1 keer per maand de vergadering bijwonen
Wijzigingen binnen de eigen wijk bijhouden
Ieder jaar beleid en jaarplanning evalueren en aanbieden aan kerkenraad

Bijzondere taken:
voorzitter:
 Vergadering voorbereiden en voorzitten
 Aanspreekpunt voor andere geledingen

secretaris:
 Zorg dragen voor in en uitgaande post
 Schiften post voor posttas
 Agenda voor vergadering maken en rondbrengen


penningmeester:
 Bijhouden van de kas
 Rapporteren van de financiën
 Zorgen voor voldoende acceptgiro’s


notulist:
 Maken van notulen tijdens de vergadering
 Voorlezen notulen vorige vergadering


HOOFDSTUK 6.
Samenstelling en taakverdeling binnen de werkgroep.
NAAM
Yme Brinksma

TAAK
Voorzitter

Janke Bijlsma

Secretaris

Harmen Wijbenga

Penningmeester
Notulist

Jarig Visser
Hennie Spoelhof
Sippie Rosema
Joke Hoekstra
Christina Brouwer

Medelingen
Kerkemet

WIJK
wijk 5 en gedeelte van
wijk 4
wijk 10 en gedeelte van
wijk 7
wijk 11

Jaar aftreden
2018

wijk 1 en 2
wijk 5 en gedeelte van
wijk 7
wijk 13
wijk 8 en 12
wijk 3 en gedeelte van
wijk 4

2016
2015

2017
2017

2015
2016
2015
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HOOFDSTUK 7.
JAARPLANNING
WERKGROEP ZENDING EN EVANGELISATIE 2010
maand
januari
februari

dag

collecte

28
7

missionair werk
kerk in actie

28

kerk in actie

2

missionair werk

maart

april

mei

23

kerk in actie

22

kerk in actie

5
19

missionair werk
vredeswerk

juni
juli
augustus

september

oktober

november
7
december

kerk in actie

activiteit
verspreiding Elisabethbode
verspreiding Elisabethbode
start zendingsweek
verspreiding Elisabethbode
1e acceptgiro zending
bestelling voor Stannemet
totale werk
verspreiding Elisabethbode
bestelling Pinksterkranten
verspreiding Elisabethbode
acceptgiro Elisabethbode
Stannemet
Pinksterkranten
zending Eerste Pinksterdag
verspreiding Elisabethbode
verspreiding Elisabethbode
verspreiding Elisabethbode
bestelling kalender / boekjes / blokken
zending
verspreiding Elisabethbode
acceptgiro Elisabethbode

verspreiding Elisabethbode
2e acceptgiro zending
evalueren beleid en jaarplanning
verspreiding Elisabethbode
verkoop kalender / boekjes / blokken
zending
verspreiding Elisabethbode

In samenwerking met de diaconie en Amnesty International
het organiseren van de Paasgroet en de schrijfacties in de zomer en advent
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BIJLAGE 7.
BELEID REDACTIE KERKEMET
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Kerkemet
Vooraf
Kerkemet is het kerkblad van de Protestantse Gemeente van St. -Annaparochie.
Het blad verschijnt elf keer per jaar vóór de eerste zondag van de maand.

Visie
Kerkemet stelt zich ten doel:
a) de gemeente te informeren over de eigen gemeente
b) het bevorderen van de saamhorigheid binnen de gemeente
c) het toerusten van de gemeente
d) het bevorderen van het geestelijk leven van de gemeente

Beleid en Organisatie
Kerkemet kent twee onderdelen:
a) beleid
b) organisatie
ad a) Beleid
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van Kerkemet. De uitvoering is
in handen gegeven van de redactie. De redactie bestaat uit gemeenteleden die Kerkemet
daadwerkelijk maken en de eindredacteur. De eindredacteur is lid van het Moderamen en
meestal scriba. Voordat Kerkemet gemaakt wordt controleert de eindredacteur de
binnengekomen kopij op tekstfouten en beoordeelt of de inhoud in overeenstemming is met het
beleid van de kerkenraad.
De eindredacteur is vrij om artikelen in te (laten) korten of te (laten) veranderen. Dit gebeurt in
overleg met degene die de bewuste kopij heeft ingeleverd.
De eindredacteur heeft het recht kopij te weigeren. Dit gebeurt alleen na overleg met de
kerkenraad.
ad b) Organisatie
Voor het daadwerkelijk maken van Kerkemet zijn veel vrijwilligers betrokken.
Het gaat om de volgende onderdelen:

Redactieadres
De kopij wordt ’s maandags na de afkondiging op de zondag daarvoor ingeleverd bij Anneke
Ynema. De pastores hebben tot donderdag 12.00 uur de tijd om hun kopij in te leveren.
De kopij dient bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd. De verzamelde kopij gaat naar de
eindredacteur die de teksten controleert aan de hand van de beleidslijnen van de kerkenraad.

Artikelen
Voor het schrijven van het hoofdartikel worden gemeenteleden gevraagd waarvoor een
jaarrooster wordt opgesteld.
Alle kerkelijke groepen kunnen kopij inleveren.

Eindredactie
De eindredacteur controleert en beoordeelt de kopij. De eindredacteur brengt de kopij vóór
vrijdagmorgen 12.00 uur bij één van de lay-out medewerkers.

Lay-out medewerkers
De medewerker maakt Kerkemet op en brengt deze vóór maandag 12.00 uur bij het
redactieadres.
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Verspreiding
De 730 kerkbladen worden door Elsje Hiemstra opgehaald en verdeeld onder de bezorgers in de
wijken.
De adressen voor verspreiding worden aangeleverd door het Kerkelijk Bureau.
Elsje Hiemstra zoekt ook naar nieuwe bezorgers als er uitval is.
De kerkbladen dienen vóór zaterdag van de betreffende week te zijn rondgebracht.
Er wordt een aantal exemplaren verstuurd naar bijv. omliggende kerken, de Eenhoorn en oudpredikanten. Alleen het exemplaar voor de Eenhoorn is gratis. Dit gebeurt door Anneke Ynema.

Financiën
Het abonnement bedraagt € 11,- per jaar. De hoogte van het abonnement wordt na advies van
het College van Kerkrentmeesters vastgesteld door de kerkenraad.
De inning van het abonnement gebeurt eens per jaar middels acceptgirokaarten wat uitgevoerd
wordt door het Kerkelijk Bureau.
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BIJLAGE 8.
BELEID OECUMENISCHE COMMISSIE
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Beleidsplan Oecumenische Commissie november 2009
Visie, motivatie en concrete situatie
Oecumene staat voor de eenheid van kerken, een eenheid in veelkleurigheid. Zij zoekt de
gemeenschap en de samenwerking met andere kerken van Jezus Christus. Het is Jezus Christus
zelf die ons oproept elkaar lief te hebben en dat wij elkaar zoeken. We vinden dat in Johannes
17:22, ‘Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij”.
En in Johannes 15:12, ‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. In Sint
Annaparochie werken de Katholieke Kerk en de Protestantse Gemeente samen. De Doopsgezinde
Gemeente staat niet afwijzend tegenover oecumenische activiteiten. De commissie heeft op dit
moment geen leden van de doopsgezinde gemeente, maar zij wordt wel op de hoogte gehouden
van oecumenische activiteiten.
In de samenkomsten op Tweede Kerstdag, in de week van gebed voor de eenheid van de
Christenen, Tweede Paasdag en de openluchtdienst in de zomer wordt vorm gegeven aan de
oecumene. Het is de wens van de oecumenische commissie om de oecumenische betrokkenheid
te stimuleren richting Doopsgezinde Gemeente en de Vrij Evangelische Gemeente.

Geschiedenis van de oecumenische commissie
In 1976 is gestart met het organiseren van interkerkelijke diensten op de ijsbaan bij mooi
weer. Was het weer slecht (alleen in 1981) dan werd de dienst gehouden in de
gereformeerde kerk. Dit heeft stand gehouden tot en met 1982.
In 1983 is besloten om een werkgroep te vormen en in 1985 werd dit een permanente
werkgroep.
De werkgroep bereidde de volgende diensten voor
*
*
*
*
*
*
*
*

Avondgebed:
2003 noodklok vluchtelingenbeleid
Avondgebeden
2006-heden voor de eenheid van de christenen
Dienst voor de eenheid van de christenen: 1987, 1988, 2003, 2006- tot heden
Tweede Paasdag:
1984 – tot heden
5 mei 1985
Tweede Pinksterdag 1979-1987
Openluchtdiensten
1987- tot heden
Tweede Kerstdag
1978- tot heden

Van 1986 tot en met 1988 bezocht men elkanders diensten

Samenstelling
De medewerkers waren van 1976 – 2001 vertegenwoordigers van de Rooms Katholieke
kerk, de Hervormde gemeente, de Doopsgezinde gemeente en de Gereformeerde kerk.
Vanaf 2002 was het voor de doopgezinde gemeente niet meer mogelijk om een
vertegenwoordiger in de werkgroep te plaatsen. Zij wordt wel op de hoogte gebracht van
de activiteiten.
Marjan Wewerinke
George Rolf
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Janna van der Molen

Aandachtspunten
Benaderen groepen
Benaderen Vrij Evangelische Gemeente
Bezoeken van elkanders kerken
Ingaan op actualiteit
Een thema-avond/lezing organiseren met levensbeschouwelijk onderwerp

Financiële ondersteuning
De tweede collecte in een eredienst is voor de onkosten van de werkgroep.
Een vast bedrag van de Protestantse Gemeente.
De Rooms Katholieke Kerk en de Doopsgezinde Gemeente vraagt geen kosten voor de
voorganger en het gebruik van het kerkgebouw.
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BIJLAGE 9.
Combinatie.
In 1997 vormden de Hervormde Gemeenten op het Bildt een combinatie.
Aan deze combinatie werd ds. H. Altelaar als predikant verbonden. De kosten verbonden
aan één predikant-fte werden op de volgende wijze verdeeld:
Hervormde Gemeente
St.-Annaparochie 55%,
Vrouwenparochie 35% en
St.-Jacobiparochie/Wier 10%.
Bij de fusie in januari 2005 van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk te
St.-Annaparochie werd niets vermeld in de fusieakte over het bestaan van deze
combinatie. (zie model fusieakte / niet bij dit beleidsplan gevoegd).
In 2008 werd bovenstaande verdeling op verzoek van de Hervormde Gemeente
Vrouwenparochie als volgt gewijzigd:
Protestantse Gemeente St.-Annaparochie 55%
Hervormde Gemeente Vrouwenparochie 25% en
Hervormde Gemeente St.-Jacobiparochie/Wier 20%.
In verband met de voorgenomen fusie Gereformeerde Kerk St.-Jacobiparochie en
Hervormde Gemeente St.-Jacobiparochie/Wier verzocht de Gereformeerde Kerk van
St.-Jacobiparochie in 2007 om ondersteuning van ds. R. Silvis, die voor 60% verbonden
was aan de Protestantse Gemeente St.-Annaparochie. Zijn werktijd werd tot de fusie
(september 2009) uitgebreid tot 70% waarvan een detachering naar de Gereformeerde
Kerk St.-Jacobiparochie voor 10%.
Op aandringen van het Breed Moderamen van de classis Franeker, de kerkenraad van de
Hervormde Gemeente Vrouwenparochie, de kerkenraad van de Protestantse Gemeente
St.-Jacobiparochie en de predikanten van de Protestantse Gemeente St.-Annaparochie is
de bestaande overeenkomst (1997) met ingang van 1 januari 2011 aangepast aan de
veranderde omstandigheden (kerkorde PKN en fusie Gemeenten/Kerken).
Voor de combinatie zijn de volgende voorzieningen getroffen:
Aan de combinatie is één predikant-fte verbonden. Deze worden vervuld door:
 Ds. H. Altelaar voor 70 % van de werktijd (St.-Annaparochie 45% en Vrouwenparochie 25%)
 Ds. R. Silvis voor 30% van de werktijd (St.-Jacobiparochie 30%).
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