Profielschets Protestantse Gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga

Modaliteit
In de uitgangspunten van het beleidsplan wordt over de identiteit en modaliteit van onze gemeente
geschreven:
 De PKN Gemeente in Top en Twel is een gemeenschap van mensen die geloven in God. Wij zijn
gemeente van Jezus Christus en dat betekent dat we willen leven zoals Hij dat van ons vraagt.
 Geloof, Hoop en Liefde zijn voor ons de kernbegrippen als het gaat om hoe wij leven, spreken, samen
beleven en omzien naar elkaar, binnen en buiten de gemeente.
 De Bijbel is onze inspiratiebron, waaruit wij willen leren en groeien in geloof.

Missie
Als PKN Gemeente van Top en Twel hebben wij drie missies, drie gedachten die ons inspireren en
enthousiast maken:
 Wij willen een kerkgemeenschap zijn waar de blijde boodschap, het Evangelie van Geloof, Hoop en
Liefde wordt verkondigd.
 Wij willen een betrokken kerkgemeenschap zijn voor Oppenhuizen en Uitwellingerga e.o.
 Wij willen een veelkleurige kerkgemeenschap zijn, waar iedereen zich thuis kan voelen.

Pastoraat, Diaconaat en Vorming & Toerusting
De predikant heeft een team om zich heen dat hem/haar bijstaat in de activiteiten en coördinatie van de
werkzaamheden in de volle breedte van de gemeente.
Veel activiteiten gebeuren als stille hulp binnen en buiten de gemeente.
De gemeente vindt groot huisbezoek en catechisatie van groot belang.

Eredienst
Kernwoorden die onze kerkdiensten omschrijven zijn:
 een dienst die begrijpelijk is;
 aansprekende muziek;
 uit het leven gegrepen;
 authentiek;
 bidden uit het hart;
 goede uitleg, stof tot nadenken;
 we vinden het fijn als gemeenteleden actief betrokken worden bij de kerkdienst.

Organisatie en beleid binnen de Protestantse Gemeente Top en Twel
Wij signaleren vier, voor ons relevante, trends in de maatschappij. Dit zijn ontwikkelingen die wij niet
kunnen beïnvloeden, maar waar wij wel rekening mee houden bij de invulling van ons beleidsplan. Deze
trends zijn:
 vergrijzing;
 sociale media en internet;
 minder traditioneel geloof en meer spiritualiteit;
 betrokkenheid van gemeenteleden verandert.
Van onze predikant wordt verwacht, dat hij/zij goede contacten opbouwt met de ambtsdragers in de
gemeente. Binnen de werkgemeenschap van predikanten in de ring IJlst wordt waar mogelijk
samengewerkt en gezocht naar manieren om elkaar te versterken.
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Opbouw gemeente
De leden van de PKN Gemeente van Top en Twel zijn woonachtig in Oppenhuizen-Uitwellingerga e.o.
Onze gemeente is een veelkleurige gemeente. Velen zijn in Top en Twel geboren, maar intussen komt
een niet onaanzienlijk deel van de leden van buiten de gemeentegrenzen.
In december 2018 stonden bij de PKN Gemeente van Top en Twel ca. 740 gemeenteleden ingeschreven.

Aantal
Belijdende leden
Doopleden
Overige leden
Totaal ingeschreven

302
333
102
737

Leeftijd
gemeenteleden
0 – 19
20 – 39
40 – 64
65 en ouder

Aantal
156
90
251
240

Kerkbezoek
In onze gemeente staan twee historische kerken die gelegen zijn in Oppenhuizen en Uitwellingerga. Op
zondagen wordt er om 9.30 uur in Oppenhuizen een dienst gehouden in de Johannes Kerk. De Hermes
Kerk in Uitwellingerga wordt af en toe gebruikt voor avonddiensten of begrafenisdiensten.
Wij komen bij elkaar voor zang, gebed, inspiratie en overdenking. Naast de traditionele diensten zijn er
diensten die een wat ander karakter hebben; zij zijn bijvoorbeeld voorbereid door jongeren, hebben een
bepaald thema en een andere opzet (bijvoorbeeld op de startzondag) of de viering heeft een diaconaal
karakter, met als doel een diaconaal project dichter bij de gemeente te brengen.
De gemeentezang wordt (meestal) begeleid door één van onze organisten op de orgels in onze kerken
maar we streven naar vernieuwing hierin.
Volgens een vast rooster wordt tijdens de kerkdienst kindernevendienst en jeugdnevendienst
gehouden. Ook worden er regelmatig jeugddiensten gehouden voor en door jongeren in het voortgezet
onderwijs.
Na de dienst van half tien ontmoeten we elkaar graag bij de koffie en/of thee.

Activiteiten
Startzondag
Onze gemeente start het kerkelijk seizoen met een start/gemeentezondag. Op deze dag organiseren we
allerlei activiteiten die jong en oud aanspreken.
Het seizoen wordt afgesloten met een lunch na de Pinksterdienst, waarbij veel vrijwilligers zich met veel
enthousiasme inzetten om dit tot een succes te maken.
Adventstijd en de Veertigdagentijd
In de Adventstijd en in de Veertigdagentijd wordt tijdens de kerkdiensten extra aandacht besteed aan
de liturgie.
Kinder- en Jeugdnevendienst
De kindernevendienstleiding verzorgt, naast de reguliere nevendiensten, met kerst een feestelijke
kerkdienst voor alle basisschoolkinderen uit de dorpen. Rond Palmpasen helpen zij de kinderen met het
maken van Palmpaasstokken. Rond de kerkelijke feestdagen doet de kindernevendienst mee aan de
projecten die regionaal of landelijk worden geïnitieerd. Voor en door de twee jeugdgroepen (12-15 jaar
en 15 jaar en ouder) worden er door het jaar heen verschillende activiteiten georganiseerd.
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It Sprútsje
Een mooi diaconaal project in onze dorpen is It Sprútsje. It Sprútsje is een volsktuin waarbij de kerk in
samenwerking met de christelijke basisschool in het dorp de verzorging van het telen, oogsten en het
onderhoud van de gewassen op zich neemt. De opbrengst gaat naar de voedselbank en/of
gemeenteleden die hier behoefte aan hebben.
Daarnaast organiseert de diaconie jaarlijks diverse projecten voor de inwoners van Top en Twel.

Partnergemeente Zieko - Duitsland
De Ziekocommissie bevordert en onderhoudt, namens de kerkenraad, de onderlinge contacten tussen
de Hoffnungsgemeinde Zieko (voormalig DDR) en Oppenhuizen-Uitwellingerga om elkaar te steunen en
te stimuleren in het gemeente zijn van onze Heer.

Cultuurhistorisch erfgoed en andere bezittingen
In onze dorpen staan twee historische kerkgebouwen; de Johannes Kerk in Oppenhuizen en de Hermes
Kerk in Uitwellingerga, die eigendom is van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De kerken zijn prachtig
gerestaureerd. Daarnaast bezit zij twee begraafplaatsen.
Elk kerkgebouw heeft zijn eigen bijzondere geschiedenis, ontstaan in verschillende tijdperken, waardoor
elk zijn eigen sfeer uitademt.
De gemeente is ook in het bezit van verschillende pachtgronden, gebouwen en een ruime pastorie in
Oppenhuizen.

Kerkenraad
Binnen de kerkenraad wordt gestreefd naar een bemensing van: voorzitter, scriba, 6 diakenen, 1
jeugddiaken, 6 ouderling-kerkrentmeesters, 4 ouderlingen.
Het kerkenwerk in de gemeente wordt ondersteund door een groot aantal vrijwilligers.

Woonplaats
De gemeente ervaart het als belangrijk dat haar predikant in haar midden woont. Er is een ruime
pastorie beschikbaar.

Oppenhuizen-Uitwellingerga, maart 2019

“Het is geen wijngaard waarmee u gaat werken voor goede wijn maar een gezamenlijk
tuinproject ‘It Sprútsje’ voor een gezonde smoothie.”
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