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1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan voor de periode 2015 – 2020. Dit plan is gemaakt op grond van de
ordinantie van de kerkorde van de P.K.N. Dit plan is een doorontwikkeling op het gebied van
beleid en op onderdelen aangepast voor de komende jaren naar de inzichten van nu. Wel
hebben we gezamenlijk invulling willen geven aan toekomstige ontwikkelingen en de
identiteit waar we als gemeenschap voor staan. Voor u ligt een plan wat ruimte biedt aan
mogelijkheden maar tevens handvaten geeft ten aanzien van de kaderstelling voor nu en de
nabije toekomst. Laat dit plan voor de komende periode een leidraad zijn en geen
belemmering voor het ontstaan van nieuwe ontwikkelingen of inzichten.
2. Missie - Visie
Missie van de Protestantse Gemeente in De Westereen
De P.K.N. gemeente te De Westereen wil - in gehoorzaamheid aan de Bijbel - een eigentijdse
vernieuwende kerk van Jezus Christus zijn:
 waarin mensen leven en leren vanuit de genade van God en zowel samen als
persoonlijk groeien in het geloof in Jezus Christus;
 waar door haar gastvrijheid jong en oud zich thuis voelen;
 waar de vrucht van de Geest zichtbaar wordt, waardoor er onderlinge liefde en
betrokkenheid is;
 waar ieder de gaven en talenten die hij van God gekregen heeft gebruikt, tot opbouw
van de gemeente, ten dienste van elkaar en de naasten. Onderweg naar Gods
Koninkrijk worden wij geleid en gesteund door de Heilige Geest.
Visie van de Protestantse Gemeente in De Westereen
Het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad, waardoor veel
mensen in aanraking komen met het geloof en ook de liefde van God en Jezus Christus mogen
ervaren. De P.K.N. gemeente te De Westereen wil in de toekomst alert zijn op
maatschappelijke ontwikkelingen om van daaruit op de eigen identiteit, te kunnen inspelen,
zoals:
 gericht zijn op de levensvragen van mensen om daarop aansluitend nieuwe activiteiten
te ontwikkelen;
 in het pastorale en diaconale werk aandacht besteden aan mensen die dit nodig
hebben;
 zorgdragend voor een transparante structuur en cultuur van bestuur en beheer om
dienstbaar te kunnen zijn aan de activiteiten van de gemeente;
 zorgdragend voor een inspirerende en motiverende begeleiding van allen die de
activiteiten van de gemeente mogelijk maken.
3. Beeld van de gemeente
De Protestantse Gemeente in De Westereen is tot stand gekomen in 2015 en maakt deel uit
van de Protestantse Kerken in Nederland. Onze P.K.N gemeente in De Westereen telt per 0105-2015: 547 belijdende leden en 512 doopleden. Zij aanvaardt de Bijbel als leidraad voor
leer en leven zoals die wordt beleden door de P.K.N. Wij zijn een doorsnee
plattelandsgemeente. Door onze verscheidenheid en diversiteit in geloofsbeleving zijn wij ook
een veelkleurige gemeente.
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Wij weten ons verbonden met en afhankelijk van de liefde van God, zoals deze zich door zijn
Woord heeft geopenbaard, door profeten en apostelen, maar bovenal door onze Heer Jezus
Christus. Uit betrokkenheid bij onze Heer kiezen wij voor Hem als antwoord op Zijn liefde
voor ons. Vanuit deze relatie werken wij met hoofd, hart en handen aan de opbouw van onze
gemeente.
Dit doen we door de zondagse vieringen, in lied, woord en sacrament, het organiseren en
bijwonen van (groot)huisbezoeken, bijbelstudiegroepen, gemeentegroeigroepen, diverse
verenigingen, catechese, jeugdwerk, cursussen enz. Gemeente-zijn houdt ook in,
betrokkenheid bij Gods werk in en voor de wereld. Wij proberen het goede nieuws van Gods
Liefde voor de wereld handen en voeten te geven door onze betrokkenheid dichtbij en veraf te
tonen. Wij willen kerk zijn in eenheid en verscheidenheid, door met elkaar in gesprek te gaan
en te blijven. Hoe verschillend wij ook zijn, het gaat in de veelkleurigheid van de kerk om de
belijdenis van de Naam boven alle namen, Jezus Christus. In deze relatie staan wij ook open
voor mensen met een andere geloofsovertuiging. Wij streven met elkaar naar één levende
gemeente met een hart dat wordt geïnspireerd door Gods liefde. Door deze liefde willen wij
ons laten leiden.
Toekomstige ontwikkelingen Protestantse Gemeente in De Westereen
 Fusie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente;
 Nieuwe structuur kerkenraad;
 Uitstroom leden aantal
 Individualisering
Uitstroom leden aantal
De afgelopen jaren is er veel uitstroom geweest binnen onze kerken. Door het instellen van
een nieuwe structuur en werkwijze, waaronder doelgroepenpastoraat zullen we inspelen op
een betere aansluiting met de verschillende doelgroepen door gerichte activiteiten te
ondernemen die aansluiten bij de doelgroep.
Daarnaast betekent dat uitstroom van leden samen gaat met minder financiële middelen en
minder beschikbare vrijwilligers, Als kerk zullen we ons moeten beraden welke invloed deze
ontwikkelingen hebben op het functioneren van het kerk zijn.
Individualisering
Mensen verlaten de kerk niet omdat ze onder de indruk zijn gekomen van het atheïsme of van
de moderne wetenschap, maar omdat zij ruimte willen vinden voor de eigen zelfontplooiing.
Als kerk willen we inspelen op individualisering en het binden van mensen aan de eigen
kerkelijke gemeente. In de komende jaren zullen we beleid ontwikkelen hoe we hier mee om
moeten gaan en welke consequenties dit heeft.
4. Kerkenraad (Huidige situatie)
De kerkenraad is de leidinggevende en ambtelijke vergadering in de P.K.N gemeente. Zij
bepaalt het algemene beleid op geestelijk en financieel terrein. In de regel krijgt dit vorm door
het vaststellen van een beleidsplan, de begroting en de jaarrekening. De
eindverantwoordelijkheid ligt bij de kerkenraad. Het beheer van de kerkelijke goederen is
eveneens een geestelijke zaak. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen het college van
kerkrentmeesters en de kerkenraad. Dit vraagt om eenheid in beleid en beheer.
De kerkenraad bestaat uit:
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-

de predikant(en) (die geen voorzitter is van de kerkenraad),
een aantal ouderlingen, die per wijk(en) zijn ingedeeld. De Protestantse Gemeente in
De Westereen kent 9 wijken. Elke wijk wordt aangestuurd door ten minste 1
wijkouderling.
- ten minste 1 ouderling-scriba,
- 4 ouderlingen-kerkrentmeesters. De ouderling-kerkrentmeesters laten zich hierbij
ondersteunen door twee kerkrentmeesters en een commissie ter ondersteuning van de
kerkrentmeesters.
- 6 jeugdouderlingen en
- 12 diakenen.
De ouderlingen en diakenen zijn belijdende leden van de Protestantse Gemeente in De
Westereen.
Zij worden verkozen dan wel gevraagd vanuit de kerkelijke gemeente.
De procedure (plan van aanpak) voor het benoemen van ouderlingen en diakenen start telkens
in de maand november. De bevestiging van nieuwe ouderlingen en diakenen alsmede het
uittreden uit de kerkenraad vindt plaats op de eerste zondag van de maand mei.
De zittingsduur van een ouderling of diaken is ten minste 4 jaren maar kan voor één of
meerdere jaren worden verlengd.
De vervulling van de taak van ambtsdrager mag in voorkomende gevallen ook als deeltaak
door maximaal twee personen worden uitgevoerd. (b.v. een echtpaar)
De kerkenraad beslist over beleidszaken en goederen. Belangrijke zaken die de kerkelijke
gemeente als geheel aangaat moeten eerst in een vergadering aan de gemeente worden
voorgelegd, voordat de kerkenraad definitief een besluit kan nemen.
Uit haar midden benoemt de kerkenraad het moderamen dat gevormd wordt door:
- de predikant(en), als adviseur(s)
- Een of meer ouderling-scriba’s,
- Tenminste een wijkouderling,
- Tenminste een ouderling-kerkrentmeester en
- Tenminste een jeugdouderling.
Het moderamen behandelt de lopende zaken, maar neemt geen beslissingen. Het moderamen
is verantwoordelijk voor de voorbereiding en organisatie van de kerkenraadsvergaderingen.
Fusie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente;
Nieuwe structuur kerkenraad
Met de nieuwe organistiestructuur is het de bedoeling dat de P.K.N. gemeente meer een
eenheid mag zijn. Het doel is om de afstand tussen de kerkelijke gemeente en de kerkelijke
organisatie te verkleinen en de vaardigheden van gemeenteleden beter te benutten. De nieuwe
structuur kenmerkt zich o.m. door de verschillende taakgroepen en commissies die gevormd
moeten worden. Op dit moment zijn er veel mensen van de middengroep en jongeren die
afhaken. In de nieuwe opzet zal er meer aandacht voor deze groepen zijn. Daarom zal het
doelgroepen pastoraat worden ingevoerd om de specifieke gaven van gemeenteleden in te
zetten voor de juiste doelgroep, zodat een betere aansluiting wordt verkregen. In het
tijdsbestek van dit jaarplan zal het doelgroepen pastoraat met daarbij behorende activiteiten
verder worden ontwikkeld in de lijn van de missie. De taakgroepen krijgen jaarlijks een
kaderbrief van de kleine kerkenraad. De kaderbrief wordt gevormd uit het strategisch beleid
van de gemeente. Vanuit de kaderbrief wordt het jaarplan geschreven. Elke taakgroep stelt een
eigen jaarplan op voor de commissie waarvoor zij is aangesteld.
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5. De Erediensten
De Erediensten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en dienen plaats
te vinden binnen de kaders zoals vastgelegd in de visie en missie van de Protestantse
Gemeente in De Westereen.
Taken met betrekking tot de Erediensten kunnen door de Kerkenraad aan een of meer
commissie(s) worden opgedragen. We willen een kerkelijke gemeente zijn voor jong en oud
waarin iedereen zich thuis voelt. Bezinning over de vorm van de erediensten moet waar
mogelijk, leiden tot een veranderende inrichting en beleving die gedragen, wordt door onze
hele P.K.N. gemeente. De Protestantse Gemeente in De Westereen maakt hiervoor gebruik
van een door de kerkenraad ingestelde Liturgiecommissie. Deze Liturgiecommissie voert haar
taak uit binnen de kaders van een door de kerkenraad vastgestelde taakomschrijving.
Ook de gast-predikanten dienen zich te houden aan de beleidsregels van de plaatselijk P.K.N.Gemeente en kunnen daartoe aanwijzingen ontvangen van de kerkenraad.
6. De predikant(en) en eventuele kerkelijk werkers
De predikant(en) is/zijn de professionele medewerker(s) binnen de Protestantse Gemeente in
De Westereen. Aan hem/haar/hen zijn volgens de kerkorde opgedragen: de bediening van het
Woord en de Sacramenten, het leiden/doen leiden van begrafenissen, huwelijksdiensten, het
(laten) doen van (belijdenis-) catechese en het pastoraat, met name aan zieken en bejaarden.
Ook het crisispastoraat dient zijn aandacht te hebben evenals andere problemen waarbij zijn
of haar hulp wordt ingeroepen en/of hulp noodzakelijk is.
De predikant(en) en eventuele kerkelijk werkers/sters krijgt/krijgen ondersteuning bij het
pastorale werk door wijkteams.
Een wijkteam bestaat uit een of meer ouderling(en) (tevens coördinator), een of meer
diaken(en), een jeugdouderling en wijkassistenten en/of een kerkelijk werker.
Een belangrijk deel van de tijd van een predikant wordt besteed aan de voorbereiding van de
erediensten. De predikant/en hebben een belangrijke rol bij het aansturen van de kerkelijk
werker(s). De predikant(en) zorgt/zorgen voor een werkbare afstemming van de taken, zowel
in voorkomend geval onderling, als ook met de eventuele kerkelijk werker(s) en
wijkouderlingen. Bij de taken van de predikant(en) hoort ook het toerusten van de gemeente,
o.a. door het (doen) leiden en/of begeleiden van catechisaties, bijbelstudiegroepen,
gemeentegroei groepen, activiteiten voor jonge gezinnen en de wijkteams.
7. Pastoraat
De gemeente volbrengt haar pastorale taak in de herderlijke zorg aan de leden en anderen die deze
zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde.
We willen naar elkaar omzien, zoals de Goede Herder omziet naar Zijn schapen. Het omvat vooral het
(doen) bezoeken van zieken, zowel thuis als in het ziekenhuis, het bezoeken van ouderen en van al
diegenen waarvoor passende hulp en bijstand nodig of gewenst is.
Het pastoraat zien we als een taak voor de gehele gemeente. Het is niet alleen een dienstverlening, en
ieder lid draagt een verantwoordelijkheid voor het goed functioneren ervan.
Het pastoraat wordt deels verzorgd door de predikant en/of kerkelijk werkers, dit in samen werking
met de wijkouderlingen en de wijkassistenten; tezamen vormen zij het Pastoraal Beraad. Het Pastoraal
beraad is verantwoordelijk voor het voorbereiden van het Pastoraal beleid, dat de uitwerking krijgt in

het jaarlijkse werkplan Pastoraat. De kerkenraad stelt het werkplan vast.
De uitvoering van het attentiebeleid zoals dat is vastgesteld ligt ook bij het Pastoraal beraad
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8. Diaconaat
a) Werkterreinen;
Conform de ordonnanties van de kerkorde van de P.K.N. geeft de diaconie hieraan invulling
via de volgende werkterreinen:
- Gemeentediaconaat; onderlinge hulpverlening en dienstbetoon, het stimuleren van diaconaal besef, signaleren van noden, telefonische hulpdiensten en coördinatie van diaconaal
gerichte activiteiten.
- Binnenlands- en Werelddiaconaat , het bestrijden van de noden in de wereld veraf en
dichtbij.
- Diaconaat en welzijnswerk; contacten met o.a. stichtingen voor maatschappelijk werk,
gezinsverzorging, instellingen voor bejaardenzorg, gehandicaptenzorg en ziekenzorg.
- Taken in de erediensten.
- Ervoor zorg dragen dat de diaconale visie wordt ingebracht in alle activiteiten en geledingen van de kerk; de kerkenraad, evangelisatiecommissie, zendingscommissie, wijkteams,
e.d.
- Het omzien naar elkaar.
b) Plannen en de verwezenlijking daarvan;
- Verdieping en diaconale bewustwording. Via bezinning, informatie, ondersteuning van
diaconale projecten (b.v. KerkinActie e.d.)
- Invulling geven aan het credo “omzien naar elkaar”. Meer gebruik maken van het cursusaanbod van de P.K.N./P.D.C., voedselacties (o.a. Dorcas Hulp Nederland)
- Diaconie meer betrekken bij het wijkwerk.
- Kerkavonden Bejaardencentrum Brugchelencamp bijwonen, attenties verspreiden met
kerst en aan het begin van het kerkelijk seizoen.
- Armoedeproblematiek in eigen gemeente beter in kaart brengen. Kennis omtrent de sociale wetgeving vermeerderen, het eventueel op weg helpen van hulpbehoevenden via de
juiste instanties. (WMO loket/ Centrum voor Jeugd en Gezin – Gem. Dantumadiel)
- Kennisnemen van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning o.a. door het bezoeken
van bijeenkomsten over dit onderwerp.
- Gemeenteleden informeren middels het kerkblad "De Ferbining" en de wekelijkse
nieuwsbrief.
- Jeugd meer betrekken bij de diaconale roeping door middel van verdieping van het onderwerp, halfjaarlijks overleg met jeugdouderlingen en een vertegenwoordiger van de kinderkerk.

9. Het college van kerkrentmeesters
a) Samenstelling
Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente in De Westereen bestaat uit 4
ouderling-kerkrentmeesters en 2 kerkrentmeesters (waaronder de voorzitter, de secretaris en
boekhouder/penningmeester. Het college van Kerkrentmeesters maakt daarnaast gebruik van
een commissie ter ondersteuning van het college van kerkrentmeesters. Deze commissie
bestaat uit tenminste een aantal leden dat gelijk is aan het aantal wijken van de Protestantse
Gemeente in De Westereen. Daarnaast kent het college van kerkrentmeesters enkele
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specifieke taken. (o.a. onderhoud/schilderwerk gebouwen, onderhoud en beheer van de
begraafplaats en de ledenadministratie van de PKN in De Westereen).
Het college van kerkrentmeesters evalueert jaarlijks de plannen van hun werkzaamheden met
de kerkenraad.
b) Tot de werkzaamheden/verantwoordelijkheden van de kerkrentmeesters behoren o.a.
- Werving en beheer van de financiën.
- Het opstellen van de jaarlijks begroting en de meer jaren begroting, die ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de kerkenraad.
- Zorg dragen voor het uitvoeren/doen uitvoeren van de diverse kasboeken controles.
- Het beheer van de gebouwen, begraafplaats en terreinen van de PKN te De Westereen.
- Het opstellen van een onderhoudsplan en een meer jaren onderhoudsplanning.
- Het verdelen van de beheerstaken.
- Het bijhouden van de ledenadministratie in het L.R.P.
- Het beheer van verzekeringen, archief, vergunningen en dergelijke.
- Bezoeken nieuw ingekomen gemeenteleden i.v.m. de informatie omtrent financiële
afdrachten.
- Het regelmatig verslag doen van de werkzaamheden aan de kerkenraad.
- Dragen verantwoordelijkheid voor personele aangelegenheden zoals; voortgangsgesprekken
beoordeling gesprekken met predikant(en) en/of kerkelijk werker.
- Het opzetten van een regeling/inzet rooster voor de organisten.
- Het regelen en vaststellen van het kosterschap voor de PKN gemeente in De Westereen.
- Het samenstellen en inzetbaar doen zijn van een B.H.V. – team.
- Het regelen/doen regelen van een beamerteam ter ondersteuning van de erediensten en/of
andere diensten/activiteiten.
- Het zorgen voor de uitgifte van middelen voor het op afstand beluisteren van de erediensten
en/of andere diensten/activiteiten.
10. Jeugdraad
De jeugdraad bestaat uit de jeugdouderlingen van de Protestantse Gemeente in De Westereen
en een voorzitter. De voorzitter wordt om de 4 jaar gekozen vanuit de Jeugdraad. Ieder lid van
de jeugdraad heeft een zittingsduur van vier jaar. De jeugdraad is verantwoordelijk voor het
opstellen van een rooster van aftreden. De jeugdraad is door de kerkenraad van de
Protestantse Gemeente in De Westereen aangesteld om activiteiten voor de jeugd jongeren en
jonge gezinnen te organiseren in samenwerking met de predikant(en) en/of kerkelijk
werker(s) en/of werkgroep pastoraat.
Tot de activiteiten van de Jeugdraad behoren:
Het organiseren en begeleiden van oppasdiensten,
Het organiseren en begeleiden van de Bennetsjerke,
Het organiseren en begeleiden van de tienerdienst en bijzondere erediensten, jeugdclubs,
catechisatie(s) en diverse andere (jeugd)activiteiten.
Jaarlijks stelt de Jeugdraad haar uit te voeren activiteiten op en legt dit vast in een activiteiten
plan. Tevens stelt de Jeugdraad voor de uitvoering van hun plannen jaarlijks (tijdig) de
begroting op, behorende bij het activiteiten plan en dient deze in bij het college van
kerkrentmeesters. Doelstelling en uitvoering van de activiteiten worden eveneens verwoord in
het jaarlijkse activiteiten plan.
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11. Zendingscommissie
De zendingscommissie van de Protestantse Gemeente in De Westereen bestaat uit ten minste
acht gemeenteleden en ten minste een vertegenwoordigers van de diaconie. De commissie
zoekt een zinvolle besteding van het geld in binnen - en buitenland en voert hierover
afstemmende gesprekken met de diaconie. Ze kent twee manieren van fondswerving: een
jaarlijkse toezegging van gemeenteleden en eventueel zendingsbusjes die door kinderen
worden opgehaald. De zendingscommissie stelt jaarlijks een activiteitenplan op en stelt deze
ter beschikking aan de kerkenraad. Tevens beschrijft zij hierin de te bereiken doelen. De
Zendingscommissie stelt jaarlijks een begroting op en doet deze (tijdig) toekomen aan het
college van kerkrentmeesters. De zendingscommissie is verantwoordelijk voor het
organiseren van de jaarlijkse zendingszondag.
12. Interkerkelijk Evangelisatiewerk
De interkerkelijke evangelisatiecommissie (IEC) bestaat uit leden van de Christelijk
Gereformeerde Kerk, de Protestantse Gemeente in De Westereen. Tevens is er van iedere
deelnemende kerk, een lid van de kerkenraad als afgevaardigde binnen de I.E.C.. De I.E.C.
treedt jaarlijks in contact met de kerkenraden over het evangelisatiewerk en de planning
daarvan. Tevens vindt dan de jaarlijkse evaluatie plaats. De financiële middelen voor het werk
van de I.E.C. worden verkregen vanuit de deelnemende kerken. De I.E.C stelt jaarlijks een
activiteitenplan op met een daaraan gekoppelde begroting. De I.E.C. draagt er zorg voor dat
telkens in de maand januari de activiteitenplannen en de begroting worden ingediend bij de
kerkenraden en het college van kerkrentmeesters.
Bijlage(n);
Een Jaarlijks bij te voegen financieel overzicht en de begroting voor een of meerdere
jaren van de Protestantse Gemeente in De Westereen.

Datum: 01-05-2015.
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