
 

 

  
 
 
Voorwoord 
 
In het voorjaar van 2019 is de kerkenraad begonnen om het beleidsplan dat er lag (van 2015-
2019) kritisch te bekijken.  Je ontdekt allereerst hoeveel er in 5 jaar verandert. 
Zo waren er ontwikkelingen die we bij het opstellen van het beleidsplan, niet konden 
voorzien.  
Tegelijk ontdekten we ook dat het nadenken over  visie en missie en het formuleren van 
doelen, ons werk als kerkenraad positief hebben beïnvloed, ook al lag het beleidsplan lang 
niet bij elke vergadering op tafel.  
Van verschillende voornemens die beschreven stonden konden we tot onze dankbaarheid , 
nu constateren dat ze al volop in werking zijn en hun vruchten afdragen. 
Van anderen onderwerpen zagen we dat het niet zo was gegaan als we hadden gehoopt en 
dat plannen moesten worden bijgesteld.  Soms kon een niet-voorziene ontwikkeling die je 
negatief zou kunnen duiden, toch ook positieve aspecten opleveren.  
 
Een beleidsplan schrijven voor 5 jaren is in deze tijd een kwetsbare aangelegenheid. 
Niet alleen de ontwikkelingen in de samenleving veranderen in snel tempo, 
ook hoe de landelijke kerk daarop reageert met maatregelen (o.a. wijzigingen in de 
kerkorde)  bepaalt  het hoe en wat van een plaatselijke gemeente.   
Maar dat neemt niet weg dat je op een moment met elkaar vast legt  wat je verlangens en 
voornemens zijn.  Wat wij zien als onze roeping om gemeente te zijn te midden van ons dorp 
in Friesland. 
Dat allemaal in het vertrouwen dat kerk-zijn ten diepste niet van ons afhangt.  
Wij zijn kerk van Jezus Christus en Hij is gisteren en heden dezelfde.  
We zijn een kleine plattelandsgemeente.  Maar onze kracht wordt niet bepaald door 
aantallen, 
door omstandigheden, maar door de mate waarin wij ons vertrouwen stellen op de Heer van 
de kerk.  
 
                                                                                                              Mei 2019  
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VISIE EN MISSIE 

WIE WE ZIJN EN WAT WE WILLEN 
 
WIE WE ZIJN: 
Wij zijn gemeente van Jezus Christus; door zijn verlossingswerk mogen wij ons kinderen van 
God weten. Het is Zijn Geest door wie wij kunnen geloven en met Hem leven.   
 
WAT IS ONS DOEL 
Omdat  Gods liefde  alle mensen geldt, is het onze opdracht die liefde met daad en woord 
bekend te maken. 
 
DAT WILLEN WE BEREIKEN DOOR: 

- Onze liefde tot God vraagt dat wij tijd nemen voor Hem en leven uit Zijn Woord. 
 

- Als leerlingen van Christus willen we een gemeenschap vormen waar mensen tijd 
hebben voor elkaar en waar mensen kunnen groeien in hun geloof, in hun liefde voor 
God en de naaste. 

 
- Wij leven toe naar het Koninkrijk van God, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

Het is Zijn werk en tegelijk vraagt Hij ons hier en nu al te leven naar de maatstaven 
van dat Koninkrijk. 

             Daarom willen we mensen dienen met Gods liefde, helpen wie in nood zijn, dichtbij  
             en ver weg. Wij willen een gemeenschap zijn waar mensen zich welkom weten en  
             meeleven met de mensen in ons dorp. 
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ORGANISATIE  
 
Uitgangspunt 
 
De kerk is geen menselijke instelling.  De kerk is van de Heer.  Waar Hij is, waar mensen in 
Hem geloven, daar is de kerk.  De kerk is dus veel meer dan wat wij ervan zien, meer dan een 
gebouw, meer dan een activiteit, meer dan een organisatie.  De kerk is  ‘het lichaam van 
Jezus’ op aarde, de mensen die door hun geloof zich met Hem verbinden en Hem volgen. 
Dat betekent dat de inhoud, het evangelie van Gods liefde, belangrijker is dan de vorm. 
Maar om de inhoud te bewaren en uit te dragen is wel een (organisatie-)vorm nodig. 
 
Stand van zaken 
 
De kerkenraad is het leidinggevende orgaan van onze gemeente.  Dat leiding geven zien we 
allereerst als een geestelijke taak. Dat betekent dat we in wat we doen en organiseren ons 
willen laten leiden door  Gods doel met onze gemeente.  
Vervolgens is de kerkenraad verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeente en 
worden de taken verdeeld over een aantal colleges.    
De kerkenraad wordt gevormd door alle wijkouderlingen (sinds kort van 6 terug naar 4), 
jeugdouderlingen (2), ouderling-kerkrentmeesters (3) en diakenen (6), en de plaatselijke 
predikant (1ft).  
De kerkenraad vergadert 1 keer per maand, en dat wordt voorbereid door het moderamen. 
Het moderamen bestaat uit één ouderling, één diaken, één ouderlingkerkrentmeester én de 
predikant.  
De ouderlingen komen een aantal keren per jaar samen in de pastorale raad. 
De diakenen en de kerkrentmeesters vergaderen één keer per maand afzonderlijk.  
Daarnaast zijn er een aantal commissies voor allerlei werkzaamheden: 
De Commissie Zending,  Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking, de 
Jeugdraad en de Liturgiecommissie. 
We houden ons aan de nieuwe wetgeving betreffende bescherming persoonsgegevens.  
 
Ontwikkeling en voornemens 
 
Sinds een aantal jaren is een moment van bezinning een onderdeel van belang geworden. 
We zoeken allereerst het gesprek, met God en met elkaar.  De communicatie staat voorop.  
Elke vergadering beginnen we met een moment van bezinning en met aandacht voor elkaar. 
Dan komen de agendapunten aan bod. Verder nemen we regelmatig tijd voor bezinning op 
een belangrijk onderwerp of voor de vraag ‘waar gaat het eigenlijk om en zijn we daar goed 
mee bezig?  
We merken in de praktijk hoe gemakkelijk deze  bezinning in het gedrang komt. 
Daarom willen we het met klem noemen bij onze voornemens!  
 
Om het werk goed te kunnen doen is het van groot belang dat er een goede sfeer is in de 
kerkenraad ( en andere kerkelijke vergaderingen) en dat we met respect, open en liefdevol 
met elkaar omgaan.  De praktijk wijst uit dat zoiets niet vanzelf gaat en daarom willen we er 
nadrukkelijk aan werken. 
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Deze vernieuwde aanpak willen we ook stimuleren bij de colleges en werkgroepen. 
We merken dat de behoefte aan het inhoudelijke geloofsgesprek toeneemt en zien  ook met 
vreugde dat de landelijke kerk ons daarin stimuleert . Zo is kerk(-enwerk) niet een last,  maar 
ook een plek van rust en inspiratie. 
 
We herkennen de landelijke trend dat het kerkenraadswerk onder druk staat. We nemen 
daarom de adviezen ter harte; een kleinere kerkenraad  is ook mogelijk door meer 
medewerkers te betrekken bij de verschillende werkzaamheden.  Zo hebben  wij onlangs het 
pastorale werk geherstructureerd: minder ouderlingen  die ondersteund worden door 
omtinkers (Zie verder onder Pastoraat)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     6 



 

 

EREDIENST 
 
Uitgangspunt: 
De eredienst vormt het hart van ons gemeente-zijn. Daar mogen we samen God en elkaar 
ontmoeten. In die erediensten willen we doen waar we vóór alles toe geroepen zijn: onze 
God groot maken, met onze liederen, onze gebeden en getuigenissen. En door de Bijbel en 
de uitleg daarbij worden we opgebouwd in ons geloof en aangemoedigd ons geloof in 
praktijk te brengen. 
Daarnaast is het belangrijk dat we elkaar ontmoeten en bemoedigen. 
 
Stand van zaken: 
Elke zondagmorgen is er een kerkdienst in de Johanneskerk. Doorgaans beginnen de 
diensten om 9.30 uur. Twee keer in de maand  (de 1e en de 3e zondag van september t/m 
mei) is er ook een avonddienst, om 19.30 uur, die door een kleine groep gemeenteleden 
wordt bezocht. Het is kostbaar maar ook kwetsbaar.   
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het organiseren en de leiding van de kerkdiensten.   
Voor de allerjongsten kinderen is er oppas (bij bijzondere diensten) en voor de 
basisschoolkinderen is er kindernevendienst.  Daarnaast is er zes keer per jaar een 
tienerdienst. 
 
In de erediensten wordt meestal gebruik gemaakt van een beamer.  
We kunnen daardoor behalve  het Liedboek van 2013 ook gebruik maken van liederen uit 
andere bundels.  We zingen graag de bekende liederen, maar willen ook de nieuwe liederen 
in een rustig tempo ons eigen maken.  Ook zingen we graag ander-soortige liederen zoals  de 
liederen van Sela, of uit de Opwekkingsbundel.  We blijven ook zingen uit het Evangelische 
Liedbundel.  
 
Af en toe houden we een laagdrempelige dienst. Die wordt bij voorkeur in het dorpshuis ‘de 
Moeting’ gehouden.   Deze diensten zijn met name gericht op jonge gezinnen en zijn beter 
toegankelijk voor mensen die minder vertrouwd (meer) zijn met de kerkgang. 
We werken aan een ongedwongen sfeer en interactieve verkondiging.  
 
Omdat het in elke eredienst gaat om de ontmoeting met de Heer maar óók met elkaar, 
drinken we in ieder geval op elke zondag van de maandag met elkaar koffie. Soms is het na 
de dienst, en soms ook vooraf.   
 
Sinds kort is er een Liturgiecommissie 
Deze commissie heeft als taak:  

- Nadenken over en meewerken aan de invulling van de erediensten in het algemeen 
- De kerkelijke feestdagen en andere bijzondere diensten worden door deze 

commissie zorgvuldig voorbereid.  
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      Ontwikkelingen en voornemens: 

 

1. Een kerkdienst wint aan waarde wanneer meerdere gemeenteleden bij het organiseren 
en uitvoeren ervan actief betrokken zijn.  We willen met regelmaat gemeenteleden van 
allerlei leeftijden bij de invulling van erediensten betrekken 

2. Zingen is een mooie manier om je geloof uit te dragen. Zingend getuigen en bidden heeft 
een krachtige uitwerking. We willen daarom meer zangdiensten gaan houden. 

3. Sinds kort houden we af en toe een laagdrempelige dienst. Deze diensten worden 
gehouden in dorpshuis de Moeting  en hebben een interactieve invulling.  Zo willen we 
mensen op een frisse en ongedwongen manier met elkaar en de Bijbel in contact 
brengen.    
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PASTORAAT 
 
Uitgangspunt :    
De gemeente van Jezus Christus wordt gevormd door mensen die in Zijn naam naar elkaar 
omzien, in navolging van Jezus Christus de Goede Herder (=pastor) .  
Pastoraat is daarmee een taak die de hele gemeente aangaat. 
Samen met de predikant hebben de ouderlingen een bijzondere taak . 
 
Stand van zaken 
 
PASTORALE  OUDERLINGEN 
De wijkouderling heeft een spilfunctie in de pastorale zorg voor gemeenteleden in zijn of 
haar wijk. 
Er worden  bezoeken gebracht in tijden van vreugde of zorg. 
Elke wijkouderling nodigt gemeenteleden uit voor het jaarlijkse (groot)huisbezoek. 
 
In geval van een ziekenhuisopname is het de taak van de predikant het gemeentelid daar te 
bezoeken. Het is de bedoeling dat predikant en wijkouderling elkaar onderling op de hoogte 
houden. 
Het spreekt vanzelf dat we zorg dragen voor onze gemeenteleden, maar we willen ook 
meeleven met onze dorpsgenoten in vreugde of verdriet  (zie missie). 
 
De gemeente is ingedeeld in 4 wijken, waarvan één wijk voornamelijk bestaat uit bewoners 
van verzorgingshuis Martenahiem. Elke wijk heeft een wijkouderling.  In elke wijk zijn ook 
een aantal ‘omtinkers’ die met de wijkouderling ervoor zorgen dat er aandacht is voor 
mensen waar dat nodig en welkom is.  
Er is één ouderling  voor het ouderenpastoraat. 
Dit vindt vooral plaats in Martenahiem. 
Behalve het bezoekwerk is er ook aandacht voor groepsgesprekken, overleg met vrijwilligers, 
en het mee mogelijk maken  van de tweewekelijkse weeksluiting op vrijdag in Martenahiem. 
Er zijn twee jeugdouderlingen die omzien naar de jonge gemeenteleden van 0-25 jaar. 
Naast het leiding geven aan het jeugdwerk in het algemeen,(zie verder onder jeugdwerk)  
hebben zij ook een pastorale taak. 
 
Het onderlinge omzien naar  elkaar is onmisbaar in ons gemeente-zijn (zie missie) . 
Ziekenhuisopnames,  jubilea, overlijden, geboortes worden  in overleg met betrokkenen 
genoemd op de wekelijks nieuwsbrief,  om het meeleven vanuit de gemeente mogelijk te 
maken. 
Ook willen we mensen stimuleren om deel te nemen aan activiteiten waar gemeenteleden 
elkaar treffen, zoals in gesprekgroepen, cursussen of bijbelstudiegroepen. 
 
Sinds twee jaar houden we maandelijks een Inloop-Koffie-Ochtend voor het hele dorp. 
De ouderlingen sturen een groep vrijwilligers aan die om de beurt gastvrouw zijn op een 
morgen.   
De nadruk ligt op de onderlinge ontmoeting.  
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PASTORALE RAAD 
Minimaal vier keer per jaar komen de ouderlingen bij elkaar voor overleg. 
Gebruikelijke agendapunten zijn: 

- Algemene (pastorale) onderwerpen i.v.m. het kerkenraadswerk 
- Onderwerp en organisatie jaarlijks (groot)huisbezoek 
- Toerusting met het oog op pastoraal werk. 

        
De wijkouderlingen nodigen een aantal keren per jaar hun ‘omtinkers’ uit om met elkaar de 
taken in de wijk te bespreken en te verdelen.   
 
Ontwikkelingen en voornemens 
In de komende tijd willen we het onderlinge omzien  een stimulans geven door vaker voor of 
na de zondagse kerkdienst koffie aan te bieden.  Juist omdat de groep gemeenteleden die 
actief betrokken is  kleiner wordt is het werken aan de onderlinge verbondenheid des te 
belangrijker. 
 
Een punt van zorg en aandacht is de toenemende eenzaamheid. We denken na welke 
vormen en gelegenheden we kunnen  bieden om mensen met elkaar in contact te brengen.  
De inloop-koffieochtend functioneert goed maar  deelname uit het dorp is er weinig. 
We hopen dat het enthousiasme van de vaste deelnemers aan deze koffieochtenden nog 
verder doorwerkt in het dorp. 
 
Gezien de gemiddelde leeftijd van de huidige wijkouderlingen is het goed om tijdig na te 
denken over de voortgang van dit werk.   Er wordt nagedacht over het houden van een 
voorlichtingsavond door een deskundige kerkenwerker om vragen en drempels die er 
kunnen zijn bij gemeenteleden zo veel mogelijk weg te nemen.   
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Beleidsplan College van Diakenen  

Doelstelling: 
 

Diaconaat kun je zien als het maatschappelijk werk van de kerk. 
Diakenen staan naast mensen die in de problemen zitten. 
Binnen of buiten de kerk, plaatselijk, in Nederland in de wereld. 
 
 
Diaconaat plaatselijk 
 

* Het signaleren van knelsituaties in de plaatselijke samenleving. 
 
* Het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan hen die dat nodig hebben    
             al dan niet in samenspraak met instanties zoals het gebiedsteam-Ido- 
             schudhulpmaatje     

 
* Het stimuleren van betrokkenheid bij diaconale initiatieven op plaatselijk terrein. 
 
* Geeft leiding aan het diaconale leven van de gemeente om samen dienstbaar te zijn. 
 
 
Diaconaat in Nederland 
 
* Het verlenen van financiële bijstand middels het inzamelen van gaven voor acties welke 
 worden aangereikt door o.a. Kerkelijke organisaties (b.v. Kerk in Actie).  
 
* Het schenken van giften uit de algemene middelen aan organisaties die vanuit hun 
 christelijke opdracht direct of indirect de nood van anderen helpen te verlichten.   
 
* Het verstrekken van informatie omtrent knelpunten in de Nederlandse samenleving middels 
 voorlichting met of zonder hulp van aangereikt  materiaal. 
 
* Het uitwisselen van ervaringen, kennis, middels het bezoeken van regionale of landelijke 
 samenwerkingsverbanden. 
 
 
Diaconaat in de Wereld 
 

* Informatie beschikbaar stellen over verschillende projecten. Bijv. het 
Werelddiaconaat.  

 
* Het onder de aandacht brengen van de nood in de wereld.  
 
* Het verlenen van financiële steun middels inzamelen van gaven welke zijn aangereikt  
            Door o.a. kerkelijke instanties. 
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Diaconie in vier stappen: Signaleren, melden, helpen en recht doen. 

Aandachtspunten van diaconaat en beleid  
 

Het college geeft haar opdracht (= missie) vorm in de eredienst, de gemeente, de 
samenleving en het Werelddiaconaat. Zij vormen voor ons de leidraad van het diaconaat. Op 
deze vier aandachtsvelden is ons werk gericht. 
 

Dat ik als diaken het avondmaal rond mag delen, dat raakt m’n hart. 

 
 

Als uitgangspunt voor ons beleid kiezen wij vijf groepen van taken die nu worden uitgevoerd.  
We denken dat deze vijf groepen in ieder geval de minimale taakinvulling van onze opdracht 
dekken en alle noodzakelijke taken hierbij inbegrepen zijn. 
 
Onze werkzaamheden kunnen we onderverdelen in de volgende groepen: steunverlening, 
dienstverlening, communicatie, beheer en ambtelijke taken. 
In onderstaand schema combineren we de onderwerpen waar we onze bijzondere aandacht 
aan willen besteden binnen het diaconaat en we geven grofweg een overzicht van 
bestaande werkzaamheden. 
 

 
 

 
Eredienst Gemeente Samenleving Werelddiaconaat 

 

Steunverlening 
 

 Stille hulp 
Ziekenzorg 

Plaatselijke 
activiteit(en) 

Kerk in actie  
Samenwerking ZWO 

Dienstverlening  World Servants 
Aktie schoenendoos 

Kerk in actie  

Communicatie  Kerkblad 
Nieuwsbrief 
Website 
Beamer 
 
 

Voorlichting 
Kerkblad 

Voorlichting 
Speciale dienst 

Beheer 
 

 Flessenbak Beheer 
Grafrecht(en) 

Oikocredit 

 
Ambtelijke 
taken 
 

Collecteren 
Heilig avondmaal 
Trouw-/rouwdienst 
Doopdienst 
Zorgcentrum Martenahiem 

Lid moderamen 
Lid kerkenraad 
Secretariaat 
Financieel 
beheer 

  

 

    

 Een jongere die bewust diaken wordt: Gods werk!  
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Samenvatting: 

Dit beleidsplan is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking van de leden van de 
Diaconie van de Protestantse Kerk te Tzum. 

 

We zijn helpers en doeners met een open oog voor kwetsbare mensen en voor mensen die 
onrechtvaardig behandeld worden. 

 

We hebben oog voor de nood in de naaste omgeving, de stille armoede en de plaatselijke 
zorg, maar helpen de mensen waar ook ter wereld. 

 

We zijn alert, houden het besef van hulpvaardigheid hoog maar kijken ook kritisch naar alle 
onrecht. 

 

 

Elke diaconale daad, hoe klein ook, verbetert de wereld 

 

Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 

Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad 
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ZWO – COMMISSIE 

 

Doel/opdracht 
De commissie Z.W.O. is ingesteld door de kerkenraad en werkt onder verantwoordelijkheid 
van het college van diakenen.  
Het voorzitterschap van de Z.W. O commissie wordt vervuld door een diaken. Minimaal 1 
keer per jaar is de voorzitter van de diaconie bij een vergadering aanwezig. 

 
De opdracht vanuit de kerkenraad aan de Z.W.O. commissie is de gemeente stimuleren zich 
actief in te zetten voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. 

 

Doelstelling van de ZWO  
Door middel van informatie proberen we gemeenteleden bewust te maken van de situatie in 
de wereld en te motiveren tot inzet voor medemensen in nood, materiaal, geestelijk en 
wereldwijd.  

Zending: delen van geloof. 
Het programma zending is gebaseerd op het uitgangspunt dat het evangelie van Jezus van 
cruciale betekenis is. Niet alleen voor de kerk en kerkleden maar in algemene zin voor mens 
en samenleving. Kerk in actie ondersteunt met het programma zending, het missionaire 
werk van haar partners wereldwijd. Zending is geen eenrichtingsverkeer, maar principieel 
een zaak van wederkerigheid. Bijv. uitwisselingsprogramma’s. 
      
Werelddiaconaat: recht doen aan mensen. 
Daar waar geen recht heerst, kunnen mensen geen toekomst opbouwen. Alleen in een 
samenleving waar recht heerst en veiligheid gegarandeerd is, is ontwikkeling mogelijk. 
Daarom willen we ons via het werelddiaconaat in de eerste plaats inzetten voor het recht 
van mensen. Centraal staat: het verbeteren van de levensomstandigheden om zodoende 
zicht te geven op de toekomst.  
In rampsituaties moet er acuut geholpen worden; noodhulp. Ook dat is werelddiaconaat. Er 
wordt nauw samengewerkt met kerken en partners wereldwijd. 
De nood ver weg heeft vaak te maken met bijvoorbeeld onrechtvaardige handelsstructuren 
en gevolgen van overmatig energieverbruik in het westen. Daarom hoort ook 
bewustwording en lobby in eigen land principieel bij het werelddiaconaat. 

 

Ontwikkelingssamenwerking: duurzaamheid en rechtvaardigheid. 
Bij ontwikkelingssamenwerking gaat het vooral om activiteiten vanuit Nederland die 
bijdragen aan een rechtvaardige verdeling van ontwikkeling. 
Bewustwordingswerk, met daaraan gekoppelde gedragsveranderingen en politieke lobby, 
zijn belangrijke speerpunten (bijv. Amnesty Internationaal). Er wordt aandacht gegeven aan 
de gevolgen van bijvoorbeeld klimaatsverandering voor de armen in de samenleving. Dit zijn 
veelal problemen die niet op zichzelf staan, maar vooral te maken hebben met het handelen 
van mensen in de westerse landen. Werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking zijn 
daarmee nauw verweven. 
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De ZWO richt zich bij het geven van financiële steun op vier thema’s: 
     

1. ZWO classis Friesland 

2. Groot project met langere looptijd 

3. Aansprekende projecten van Kerk In Actie 

4. Kleine lokale initiatieven 

 
Op dit moment heeft de ZWO jaar commitment gegeven aan het project Fryslân foar 

Rwanda (loopt tot 2022). Dit project richt zich op drie pijlers: 

• Opvang en scholing voor weeskinderen  
• Landbouwprogramma zendingsdiaconessen  
• Meer jongeren in de kerk  

 

 Activiteiten van de ZWO commissie zijn: 

• Optioneel: 1x per jaar, samen de predikant, een Zendingsdienst organiseren 

• Contactpersoon Nederlands Bijbelgenootschap 

• In het voor- en najaar een zendingscollecte organiseren  

• Gemeente informeren over Pinksterfeest Veenklooster 

• 1x per jaar een actie organiseren voor een goed doel  

• Indien aan de orde: ondersteunen van een uitgezonden medewerker via de classis 
Friesland 

• Bezoeken van de vergaderingen van de gezamenlijke Classis Friesland 

• Verspreiden  Elisabeth-bode  (abonnementen binnen de gemeente en kersteditie bij 
alle abonnees van het Tsjerklik Mêd) 

• Uitzendrooster omroep Eenhoorn bijhouden en standby zijn bij de uitzendingen in 
Tzum 

• Gemeente middels informatie in kerkblad infomeren over en betrekken bij 
project/acties 
 
 Diversen: 

• Bus met kaarten + postzegels legen en wegbrengen 

• Zendingsbussen legen 
 

Verantwoording: 
Tijdens de kerkenraadsvergaderingen wordt er door de vertegenwoordiger van de 
diaconieverslag gedaan van de werkzaamheden. Eventuele plannen worden aan de 
kerkenraad voorgelegd en vermeld in het kerkblad. 
 
Jaarlijks worden , bij het vaststellen van het collecterooster een aantal collectes aan de 
Z.W.O. commissie toegewezen. Tevens worden acties gevoerd waardoor er financiële 
middelen ter beschikking komen voor diverse doeleinden. 
De penningmeester van de Z.W.O. commissie stelt jaarlijks de jaarrekening op. 
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BELEIDSPLAN JEUGDWERK   

PROTESTANTSE GEMEENTE TE TZUM          
 

UITGANGSPUNT:  
 

Bij alles wat er wordt ondernomen in het jeugdwerk richten we ons op onderstaand doel: 
We willen de jongeren vertellen over Gods liefde en dat ze door de Here Jezus een kind van 
de Vader mogen zijn. We willen hen stimuleren te kiezen voor een leven met God.  
Daarvoor is het nodig dat ze de boodschap van de Bijbel leren kennen. 
We willen de jongeren begeleiden op deze weg en hen helpen hun plek in de gemeente te 
vinden en in te nemen.  
 

In het jeugdwerk gaat het niet alleen om wat er gebeurt. 
Het is minstens zo belangrijk hóe het gebeurt. 
Onderzoek naar kerkverlating onder jongeren laat zien “dat er allerlei redenen zijn waarom 
jongeren de kerk verlaten. Maar er zijn slechts twee redenen waarom ze blijven: dat ze er 
relaties hebben en dat ze van betekenis zijn”. 
Daarom vinden we het belangrijk dat kinderen en jongeren in onze gemeente zich thuis 
voelen, zich gewaardeerd weten, gedragen worden in meeleven en gebed en hun eigen plek 
innemen. 
 

STAND VAN ZAKEN  
 

ORGANISATIE 
Het jeugdwerk is gericht op gemeenteleden van 0 tot en met 25 jaar en wordt aangestuurd 
door twee jeugdouderlingen. 
De jeugdouderlingen maken deel uit van de kerkenraad en brengen daar verslag uit van het 
jeugdwerk.  Ook zijn zij , in samenwerking met de wijkouderlingen, pastoraal 
verantwoordelijk voor de jonge gemeenteleden . 
 

De jeugdouderlingen roepen een aantal keren in het jaar de jeugdraad bijeen. 
De jeugdraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle commissies die een deel van het 
jeugdwerk behartigen. Eén keer per jaar komen alle jeugdwerkers bij elkaar voor bezinning 
en overleg. 
ACTIVITEITEN: 

- Voor de allerkleinsten (0-4) is er op bijzondere zondagen oppas beschikbaar, voor 
andere zondagen is oppas op afroep beschikbaar.  
Tijdens de collecte kunnen ouders hun kinderen uit de oppas halen om samen als 
gezin de afsluiting van de dienst mee te maken. 
 

- Voor kinderen van 4 – 12  is er elke zondagmorgen kindernevendienst.  De leiding van 
de kindernevendienst komt regelmatig bij elkaar om de gang van zaken samen te 
behartigen. Met Pasen of met Kerst wordt er met een project gewerkt en hebben de 
kinderen een extra inbreng in de eredienst.  
 

- Voor de kinderen van groep 8 wordt er basiscatechese gegeven, als voorbereiding op 
deelname aan de huiscatechese. 
Ook is er aandacht voor de kinderen van groep 8 wanneer ze de basisschool verlaten 
en  daarmee ook hun kindernevendienstperiode afsluiten.   
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- Kinderen en jongeren mogen sinds een aantal jaren het avondmaal meevieren met 

de gemeente. De ouders ontvangen voor elke avondmaalsviering materiaal om zich 
daarmee als gezin voor te bereiden op deze viering.  
 

- Elke laatste week van de zomerschoolvakantie wordt er een VakantieBijbelWeek 
georganiseerd voor alle kinderen uit Tzum en omgeving in de leeftijd van 4-12 jaar.  

              Voor de jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan is er in deze week ook een   
activiteit. Deze VBW wordt afgesloten met een passende viering op de 
zondagmorgen  
in de Moeting.                       
                                                                     

- 2x per jaar houden wij Knutseltiid en Moetingstiid.  
Tijdens de knutseltiid horen kinderen een bijbelverhaal en wordt er gezongen. 
Vervolgens wordt het verhaal verwerkt in knutsel- of spelopdrachten. 
Eén keer per jaar houden we na de Knutseltiid een Moetingstiid, op zondagochtend 
in de Moeting . Kinderen, ouders en gemeenteleden komen daar bij elkaar voor een 
laagdrempelige en interactieve dienst.  
Eén keer per jaar wordt een Knutseltiid op deze zelfde middag afgesloten met een 
gezamenlijke activiteit waarbij de ouders/verzorgers worden uitgenodigd. 

 

- Voor de tieners is er één keer in de maand een tienerdienst o.l.v. een aantal 
gemeenteleden. De tieners komen, net als de kinderen, eerst in de kerk. Voor de 
bijbellezingen gaan zij naar hun eigen ruimte en sluiten daar ook met elkaar de 
bijeenkomst af. 
 

- Voor 12-16- jarigen is er huiscatechese. Er is een 4-jarige cyclus opgezet waarin de 
belangrijkste onderwerpen van het christelijk geloof op een creatieve manier met de 
jongeren besproken worden.  

 

- Voor jongeren van 17 jaar en ouder is er een jongerengespreksgroep onder leiding 
van de predikant. Voor jongeren die overwegen belijdenis te doen worden aparte 
avonden gehouden. 

 

- Af en toe gaat iemand met een World Servants project naar het buitenland en we 
geven veel ruimte om daarvan verslag uit te brengen om zo jongeren te stimuleren 
op een dergelijke manier ‘te bouwen aan je eigen geloof door te bouwen voor een 
ander’. 

   

ONTWIKKELINGEN EN VOORNEMENS 
 

We willen bij de VBW en Knutseltiid/Moetingstiid ook graag de peuters met hun ouders 
betrekken. 
 

We willen graag meer in contact komen met de ouders van kinderen/jongeren. Dit willen we 
bereiken doormiddel van meer gezamenlijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij de 
Knutseltiid. 
 

We zijn voornemend om 2x per jaar een tieneravond te organiseren. Hierbij valt te denken 
aan bijvoorbeeld een filmavond. Deze filmavond kan uitgebreid worden met een maaltijd 
vooraf of een gezellige quiz. 
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MISSIONAIR GEMEENTE-ZIJN 

Uitgangspunt 
De gemeente is in al haar aspecten gericht op het uitdragen van de boodschap van Gods 
liefde zoals we die kennen in Jezus Christus. “Want Jezus Christus is geen privébezit van 
christenen” (visienota blz. 24).  Bij alles wat we doen en organiseren willen we ons laten 
leiden door deze roeping. 

 
Stand van zaken 
Gelet op ons uitgangspunt zijn er geen specifieke missionaire activiteiten. 
Wel zijn we ons er van bewust  dat een aantal activiteiten geschikt zijn voor 
belangstellenden 
om aan mee te doen.  
Bij de verschillende taakvelden zijn ze ook genoemd, 
zoals laagdrempelige diensten, koffieochtenden voor de onderlinge ontmoeting voor het 
dorp. 
Daarnaast wordt het kerkblad twee keer per jaar,  voor de Paasdagen en voor de 
Kerstdagen, op alle adressen in het dorp bezorgd. 
Er wordt door de jeugdouderlingen nauw contact onderhouden met de leiding van de 
christelijke basisschool om te zien waar en hoe we activiteiten onder de aandacht kunnen 
brengen. 
Maar ook om te bespreken wat er mogelijk gezamenlijk gedaan kan worden.  
 
Ontwikkelingen en voornemens 
We zien dat de ontkerkelijking nog  steeds doorzet.  
Mensen komen niet zomaar naar de kerk.  
We zullen ons moeten bezinnen op hoe en waar je mensen (opnieuw) 
kunt laten kennis maken met de betekenis van het evangelie.  
Maar wat nog belangrijker is dan welke activiteit ook zijn de onderlinge ontmoetingen op 
straat, voetbalveld, in buurtverenigingen. In het dagelijkse contact liggen kansen om te delen 
wat leven met God voor ons inhoudt.   
Om je van die roeping bewust te zijn, zullen we er voortdurend mee bezig moeten zijn.  
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VORMING EN TOERUSTING 
 
Uitgangspunt 
“Waar twee of drie in Zijn naam samenkomen, daar is de Heer zelf in hun midden, daar is 
kerk”. Dat betekent dat er, naast de zondagse erediensten ook andere waardevolle 
momenten zijn waar mensen elkaar en de Heer kunnen ontmoeten. Het gesprek in de kleine 
kring, waar mensen terecht kunnen met hun vragen en ervaringen, is in deze tijd van grote 
waarde. 
We willen gemeenteleden stimuleren om deel te nemen aan één van de die activiteiten en 
anderen er toe aan te sporen. 
 
Stand van zaken 
Er zijn vier GemeenteGroeigroepen; dat zijn gespreksgroepen waar  men naar aanleiding van 
thema’s en bijbelgedeelten met elkaar in gesprek gaat. Ook het onderling omzien is een 
belangrijk aspect.  
Verder is er een gespreksgroep voor jonge mensen boven de 25 jaar en een 
Bijbelgespreksgroep die  4 keer per jaar bij elkaar komt  voor het bestuderen van een 
bijbelboek. 
 
Ontwikkelingen en voornemens 
De groep jonge ouders willen we graag meer ondersteuning geven. 
We willen  de komende jaren proberen om aan de laagdrempelige activiteiten voor gezinnen 
ook thema’s kunnen bespreken met de ouders die met geloof en opvoeding te maken 
hebben. 
Daarnaast willen we met regelmaat een alpha-cursus aanbieden of een andere 
vergelijkebare activiteit  waarin de inhoud en betekenis van het evangelie op een 
eenvoudige wijze wordt uitgelegd.  
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College van kerkrentmeesters 

Beleidsplan Financien en Beheer 2019/2024 

Algemeen 
Het college van kerkrentmeesters ( hierna college) in Tzum is belast met het beheer van de 
vermogensbestanddelen van de PKN gemeente in Tzum. 
De PKN gemeente heeft de beschikking over landerijen en twee gebouwen, t.w. de 
Johanneskerk, met zijn prominente toren ( hierna kerkgebouw) en de pastorie. Naast de 
inkomsten uit verhuur van landerijen en pastorie wordt middels vrijwillige bijdragen, 
opbrengst beleggingen en collectes getracht een sluitende begroting te realiseren. 
Naast deze bronnen van inkomsten beheert het college een begraafplaats. Deze biedt plaats 
aan 689 graven. Het streven van het college is dat er voor een ieder uit de 
dorpsgemeenschap een begraafplek ter beschikking kan zijn. 

Terugblik 

In het vorige beleidsplan is aangegeven dat het college streeft naar een sluitende begroting. 
Zij heeft dit weten te realiseren, maar heeft wel steeds meer moeite met de realisering 
hiervan. 
Omtrent de geschatte inkomsten hiervan het volgende: 
De huuropbrengsten van de pastorie staan in redelijke verhouding tot de waarde van het 
pand. 
De pachtopbrengsten van de landerijen zijn redelijk stabiel, waarbij er een tendens is tot een 
kleine verlaging. 
In het vorige beleidsplan is aangegeven dat het college de liggende gelden gaat beleggen in 
weinig risicovolle aandelen en obligaties. Dit proces heeft inmiddels plaats gevonden. Het 

blijkt een beter rendement op te leveren. Mede hierdoor heeft het college het beschikbaar 
kapitaal in stand kunnen houden. 
Zoals verwacht staat de opbrengst van collecten en vrijwillige bijdrage onder druk. 
De begraafplaats wordt in principe budget neutraal beheert, waarbij in de praktijk een klein 
positief saldo per jaar is gerealiseerd. Dit resultaat blijft toe bedeelt aan de begraafplaats. 

    
Toekomst 
 

Inkomsten 

 

Huuropbrengst landerijen 
De verwachting is dat de huuropbrengsten van de landerijen stabiel blijven. Wel is de 
tendens dat deze iets verlagen. De pachtsom wordt door externe partijen vastgesteld. Het 
college heeft hier geen invloed op. 

Huuropbrengst pastorie 

 

De huuropbrengst is afhankelijk van externe factoren en staat in redelijke verhouding tot de 
waarde van het pand.  
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Rendement obligaties/aandelen 
Zoals eerder aangegeven heeft het college liggende gelden belegd in obligaties en aandelen. 
Reden hiertoe is de geringe renteopbrengst van het kapitaal. Om toch een redelijke 
opbrengst van dit kapitaal te kunnen realiseren heeft het college deze gelden belegd in 
obligaties en aandelen. Het college heeft samen met een externe adviseur een 
beleggingsstatuut opgesteld. In dit statuut is opgenomen dat er belegd kan/mag worden in 
weinig risicovolle fondsen. 

Opbrengst vrijwillige bijdragen en collecten 
Deze opbrengsten zijn een aanzienlijk deel van de inkomsten. Deze opbrengsten vertonen 
een licht dalende tendens. Hiervoor zijn een aantal factoren te benoemen, t.w: 
Een kleiner wordende betrokken gemeente, waarbij de bereidheid tot het geven van een 
bijdrage bij de ouderen groter is dan bij de jongeren. We zullen moeten proberen de jeugd in 
het dorp meer bij de kerk te betrekken, waarbij het voor hen ook vanzelfsprekend moet zijn 
dat de kerk zonder financiële bijdrage niet optimaal kan functioneren. 
 
Uitgaven 
 
Pastoraat 
Een grote kostenpost in de begroting is het pastoraat. De meeste en de hoogste posten 
worden extern vastgesteld. Hierdoor is het moeilijk om de kosten onder deze post te 
drukken. Anderzijds is het ook niet wenselijk dat we kosten op deze post moeten drukken, 
Immers een goed functionerend pastoraat is als een goed functionerend hart in de mens, 
essentieel en van levensbelang. 
Wel voorziet het college dat bij een toekomstig beroep van een predikant deze mogelijk niet 
volledig in dienst kan worden genomen.  
 
Eredienst en nevenactiviteiten 
In een bloeiende en groeiende gemeente is het essentieel dat er diverse activiteiten worden 
ondernomen. Denk hierbij aan: 
Erediensten op zondag; 
Koffiedrinken; 
Ziekenbezoeken en 
Jeugdwerk. 
Hierbij zijn mogelijk nog meerdere activiteiten te benoemen. Ook hier geld dat de kosten 
hiervan moeilijk te drukken zijn. Wel dienen we kritisch op deze kostenposten toe te zien. 

 
Landelijke lasten 
Naast eerder genoemde lokale kosten zijn er ook landelijke kosten. Dit zijn verplichte 
bijdragen. We moeten erop toe zien dat deze beheersbaar blijven. 

Gebouwen 

De PKN gemeente Tzum heeft twee gebouwen in eigendom. Deze worden beheerd door het 
college. Het betreft de volgende gebouwen: 
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De Johannes kerk 
Dit is de kerk/ontmoetingsplaats van de PKN gemeente in Tzum.  
Het monumentale gebouw moet een tastbaar teken van en voor de kerkelijke gemeente in 
Tzum zijn.  
Goed onderhoud van het gebouw en het monumentale orgel is essentieel voor het 
functioneren van de zondagse eredienst en andere kerkelijk activiteiten in het gebouw. 
Zowel het exterieur als het interieur is door de overheid aangewezen als monument.   
Voor onderhoud en restauratie betekent dit dat de overheid subsidie verstrekt voor de 
kosten van deze werkzaamheden. Het kerkgebouw is goed onderhouden. Wel voorziet het 
college dat binnen enkele jaren het plafond gerestaureerd moet worden. De subsidie 
aanvraag bij de overheid is reeds in werking gesteld. 
 
Pastorie 
Het college heeft de pastorie in beheer.  
Deze is gebouwd in 1963. Wel is er goed onderhoud gepleegd, maar voldoet op een 
aantalpunten niet meer aan de actuele wooneisen.   
Een punt van zorg is de isolatie van het pand. Dit punt samen met andere zal in een plan van 
aanpak worden opgenomen.  
Voor zover hier niet benoemd zal het college dit vooraf met de kerkenraad bespreken. 
 

Tsjerklik med 
Tot voor kort werd het Tsjerklik med in Tzum huis aan huis bezorgd. 
 Mede naar aanleiding van de verscherpte privacy wetgeving kon bij dit beleid de volledige 
personalia van personen niet meer benoemd worden.  
Nu we het Med gericht, middels een abonnement, verspreiden kunnen de 
persoonsgegevens benoemd blijven.  
De verwachting is dat de kosten van het Tsjerklik Med op deze wijze aanzienlijk gedrukt 
kunnen worden. 
 
Arbo 

Bij de PKN gemeente in Tzum is een predikant en een aantal personen in (deeltijd)  dienst. 
Voor de predikant geld dat de arbo voorwaarden via landelijke PKN organisatie in Utrecht 
vastgesteld zijn en uitgevoerd worden.  
Voor de koster, organisten en andere vrijwilligers geld dat we goede/juiste arbo 
voorwaarden in acht moeten nemen. Denk hierbij aan correcte betaling, afdracht 
belastingen en sociale lasten en arbo verantwoorde arbeidsplekken en omstandigheden.  

 

Milieu paragraaf 
Zoals eerder aangegeven heeft het college twee gebouwen in beheer. Betreft het 
kerkgebouw en de pastorie. In deze twee gebouwen wordt energie gebruikt in de vorm van 
gas voor verwarming en elektriciteit voor verlichting. Het college streeft er naar om zo 
weinig mogelijk energie te gebruiken. Zo is er energiezuinige verlichting in de kerk 
aangebracht. In de pastorie zal onderzoek worden gedaan om daar het energieverbruik voor 
verwarming te verlagen. 
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Begraafplaats 
Het onderhoud van de begraafplaats, plaatsen van grafmonumenten e.d. wordt onder 
verantwoording van het college uitgevoerd. Ook de kosten en inkomsten hiervan worden 
door het college in een aparte staat van baten en lasten opgenomen. 

Stichting freonen fan de Tsjommer Toer en Tsjerke 
Deze stichting is indertijd opgericht in samenwerking met het toenmalig college van 
kerkvoogden. De bestuursleden worden door de stichting zelf aangezocht en benoemd. 

Middels de statuten heeft het college inbreng bij deze stichting voor zover het activiteiten 
betreft in en rondom de kerk. Betreft het niet benoemde activiteiten dan zal vooraf overleg 

plaats moeten vinden met het college. De medewerkers/bestuurders vallen als vrijwilliger 
onder het begrip van het kopje Arbo. Ook zijn voorzieningen aangebracht om de toezicht bij 
het beklimmen van de toren en verblijf op de omgang effectiever te maken. 

Verantwoording 

Door het college wordt jaarlijks vooraf een begroting opgemaakt en ingediend van de PKN 
gemeente Tzum en de hierbij behorende begraafplaats bij de kerkenraad/bevoegde 
kerkelijke autoriteiten en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd bij de gemeente.  
Jaarlijks wordt achteraf verantwoording afgelegd van de financiële baten en lasten van de 
PKN gemeente Tzum en de hierbij behorende begraafplaats aan de kerkenraad/ bevoegde 
kerkelijke autoriteiten en de gemeente. 

 

Overige zaken 
Dit beleidsplan is opgesteld op basis van de thans bekende actuele gegevens. 
Mocht in deze beleidsperiode onvoorziene zaken zich aandienen, die essentieel van belang 
zijn voor de uitvoering van dit beleidsplan, dan zal het college in overleg met de kerkenraad  

dit plan aanpassen. 
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