Beleidsplan 2020 - 2023
Protestantse Gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga
Activiteiten per taakgroep
Taakgroep Pastoraat
Voor het goed functioneren van het Pastoraat wordt gemeenteleden gevraagd berichten
hierover zoveel mogelijk door te geven aan predikant, wijkouderling, wijkmedewerker of
contactpersoon.
Zieken kunnen bij opname in een ziekenhuis of verpleeghuis of bij thuiskomst worden
genoemd bij de afkondigingen in de dienst en/of vermeld worden in de rubriek Omtinken
in ’t Tsjerkefinster (tenzij hiertegen bezwaar bestaat). Op deze manier kunnen
gemeenteleden meeleven met hen die zorgen of verdriet hebben.
Taakgroep Diaconaat
Diaconaat binnen de gemeente, de dorpsgemeenschap en de wereld om ons heen, is een
kerntaak van onze gemeente. Dit wordt nader omschreven in het actieplan van de
diaconie.
We zouden er vanuit kunnen gaan dat ‘Elk gemeentelid een diaken’ is. Dit zou een mooie
invulling kunnen zijn op hoe wij onze missie kunnen zien. We doen het allemaal vast wel
eens: iemand helpen zonder er iets voor terug te verlangen. Dat is een diaconale
gedachte die we best iets meer zouden kunnen benoemen. Hiermee geven we dus al
uitvoering aan onze missie.
Activiteiten
 Omzien naar elkaar:
• Kerkleden
• Organisatie Heilig Avondmaal / Open Avondmaal
• Collectes volgens collecterooster of inbreng
• Wekelijkse bloemengroet en bloemendienst met Pasen
• Kerstattentie voor 75+
• Aandacht voor Diaconale Vakantiehuizen
• Alle inwoners van onze dorpen
• Zorg voor de leefbaarheid (in de breedste zin des woords) binnen onze
samenleving
• Naar de wereld (in groter verband)
• Werelddiaconaat
• Jeugddiaconaat voor jeugd en jongeren
 Op afroep beschikbaar voor de wijkteams
 Ondersteuning plaatselijke projecten
 Verlichten financiële nood in de vorm van Stille Hulp
Taakgroep Beheer
De kerkenraad vertrouwt het verzorgen van vermogens-aangelegenheden van de
gemeente toe aan het College van Kerkrentmeesters, het CvK.
Een goed beheer van het bezit betekent dat inkomsten en uitgaven in balans zijn en er

een goed beheer is van de arbeidsovereenkomsten en de materiële bezittingen
waaronder de gebouwen en agrarische gronden.
Tot de taken van het College van Kerkrentmeesters behoren:
• Het zorgdragen voor de geldwerving.
• Het zorgen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere
activiteiten van de gemeente.
• Invulling van het personeelsbeleid.
• Het onderhouden van contacten met vrijwilligers
• Het bijhouden van de registers van de gemeente: het doopboek, het
belijdenisboek en het trouwboek.
• Het beheren van de archieven.
• Het beheren van de begraafplaatsen en urnenmuur
• Het zorgen voor een kerkelijk bureau met ledenadministratie.
• Het beheren van de drukkerij.
• De verantwoording voor het beheer roerende- en onroerende goederen waarvan
de gemeente, als rechtspersoon, eigenaar is.
Deze activiteiten worden nader uitgewerkt in het Plan van Aanpak van het College van
Kerkrentmeesters.
Taakgroep Jeugd en Jongeren
In de gemeenteopbouw verdient onze jeugd speciale aandacht, die tot uitdrukking wordt
gebracht in het actieplan voor Jeugd en Jongeren.
Belangrijk is een evenwichtige leeftijdsopbouw in het gemeentewerk. De leeftijdsgroep
20 tot 40-jarigen is relatief ondervertegenwoordigd. Dit is ook de categorie jonge ouders
die voor het jeugdwerk van belang is. Reden voor extra aandacht aan deze groep. Dit is
ook van belang voor de continuïteit van de gemeente in de toekomst.
Er is zowel vanuit de kerkenraad als vanuit de gemeente een roep (schreeuw) om
aandacht voor de jonge gezinnen binnen onze gemeente, omdat wij hen aan het
‘verliezen’ zijn.
Wij willen een gemeente zijn waar jonge gezinnen, maar ook jongere alleenstaanden, zich
thuis voelen. Als je de kinderen ‘hebt’, heb je de ouders.
Een mens is een mens door andere mensen (Ubuntu – in het Afrikaans). Er wordt zelfs
gezegd dat er een heel dorp nodig is om een kind op te voeden.
We behoren allemaal tot het gezin van God en zijn gemeente. Of we nu wel of niet
biologisch kind, ouder of grootouder van elkaar zijn, we zijn allemaal kinderen van God of
zoals dat ‘vroeger’ zo mooi werd gezegd en nog steeds geldt: ‘we zijn allen broeders en
zusters in de Heer’ ofwel ‘familie in Christus’.
De kerkdienst zondag is geen wekelijks incident, maar een start van een nieuwe week
waarin we dagelijks willen laten zien dat geloven in Jezus Christus ons leven bepaalt.
Praktisch aanpakken van het betrekken van jeugd en jongeren:
− Probeer te zoeken naar mogelijkheden om meer kerk in het dorp te zijn.
Organiseer in It Harspit ‘algemene’ activiteiten waar het hele dorp bij welkom is.
Waarbij we wel duidelijk ons visitekaartje afgeven, niet door een ‘stichtelijk’
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verhaal, maar door er te zijn met een luisterend oor.
Laat de ouderen aan de jongeren vertellen hoe het geloven vroeger was en hoe zij
daar misschien, door de jaren heen, in veranderd zijn.
Laat de jongeren aan de ouderen vertellen hoe zij het geloof zien voor hun eigen
leven, nu en in de toekomst.
Organiseer intergeneratieve activiteiten (door de week) en kerkdiensten.
Gespreksgroep voor jonge ouders (bijv. ouders die de afgelopen vier jaar hebben
laten dopen) o.l.v. de predikant.
Gespreksgroep voor ouders van tieners (bijv. ouders van tieners van de catechese
groep(en) o.l.v. de predikant.
Activiteiten voor 16 – 40 jarigen.
In de kerkdiensten meer rekening houden met deze groep door aan te sluiten bij
hun behoeften qua muziek, begeleiding, interactie, enz. Ook al zijn zij eerst niet
aanwezig in de kerkdiensten, door vol te houden zal je zien dat men het er over
gaat hebben en dat men dan nieuwsgierig wordt en komt.
Elke week kindernevendienst en elke twee weken jeugdnevendienst.
Elke week kinderoppas regelen in It Lokaal.
Heel duidelijk de verantwoordelijkheid voor het slagen van deze verjonging bij alle
gemeenteleden leggen. De ouderen zullen wellicht een beetje moeten schikken in
bijv. hun eredienst-beleving, de ‘onrust’ van meer jonge kinderen in de kerk, als
leiding bij de kindernevendienst en jeugdnevendienst, als oppas-(groot)ouder,
enz.

Voor al deze punten is een bezwaar aan te geven met betrekking tot capaciteit e.d. Maar
als wij dit ècht willen met elkaar, zullen we, onder de bezielende leiding van onze
predikant, de mouwen moeten en kunnen opstropen.
Taakgroep Vieringen en eredienst
- Reguliere diensten
− Ochtenddiensten: Getracht wordt door de vormgeving van de diensten (zoals in
de liederenkeus) zoveel mogelijk kerkgangers aan te spreken. Variatie in liederen
en begeleiding zoals een muziekcombo en meer gebruik van de beamer, kan
daarbij helpen. Om de betrokkenheid bij de diensten te vergroten zullen er meer
diensten samen met gemeenteleden voorbereid worden.
− Avonddiensten: De avonddiensten hebben altijd een bijzonder karakter in de vorm
van jeugddiensten, zondagavondzang, themadienst, gespreksdienst of
gebedsdienst. Deze worden gehouden op wisselende zondagen.
− Daarnaast zijn er zondagavonddiensten in de kerk van Uitwellingerga. Meestal
geleid door de eigen predikant.
− Oecumenische diensten
Deze vinden jaarlijks twee keer plaats:
o In januari, bij toerbeurt met voorgangers van de Baptistengemeente Sneek,
de Doopsgezinde gemeente Sneek en de R.K.-parochie van Sneek e.o.
o In juni, als afsluiting van de Oranjefeesten.
− Beide diensten worden voorbereid door de Liturgiecommissie in samenwerking
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met leden van de verschillende kerken.
Doopdiensten
Elke zondag is er gelegenheid te laten dopen, in overleg met de predikant.
Koor en Korps
Nu het Korps is opgeheven zal er gezocht moeten worden naar mogelijkheden om te
variëren in begeleiding bij bijzondere diensten (startdienst, tentdienst,
openluchtdienst, zangdienst, zendingsdienst enz.).
Fryske tsjinsten
Zo mogelijk vier keer per jaar worden er Fryske tsjinsten gehouden.
Zegening relatie van twee mannen of twee vrouwen.

Taakgroep Vorming en Toerusting
Bouw Vorming & Toerusting verder uit onder leiding van de predikant en enkele
gemeenteleden die hier affiniteit mee hebben.
De Taakgroep V&T is verantwoordelijk voor:
− Groothuisbezoek en wijkavonden
− Het streven is elkaar in de wijk en buurt te ontmoeten.
Elke 2 jaar worden er aan de hand van een thema Groothuisbezoek-avonden
georganiseerd.
− Gemeenteavond
− Min. twee keer per jaar wordt er een gemeenteavond gehouden, in
oktober/november en in februari/maart. Op deze avonden worden ook belangrijke
informatie en mededelingen gedaan door de kerkenraad.
− De bedoeling is dat dit leerzame en informatieve avonden zijn, waar ontmoeting
en gezelligheid van belang zijn.
− Verdieping
• Er zullen verdiepende activiteiten buiten de erediensten worden opgezet.
• Deelname aan een gespreksgroep zien wij als erg verrijkend voor
geloofsopbouw en gemeentebinding.
• Zet zgn. Kleine Groepen op. In kleine gespreksgroepen wordt je veel meer
gestimuleerd om zelf actief te worden. Het aspect van een
geloofsgemeenschap ervaren is veel sterker.
▪ Dit kan bijv. door als gemeente een project te doen rondom een
thema. Je deelt de gemeente in groepen van 10-12 personen in
en die komen – gedurende het project – om de week bij elkaar
bij iemand thuis. Als afsluiting is er dan een ‘gemeente-feest’.
• In het winterseizoen zullen er gesprekskringen zijn en zullen er thema-avonden
worden georganiseerd. In het kerkblad wordt onder andere via de bijlage
winterwerk informatie gegeven.
• Met onze partnergemeente in Zieko worden de contacten onderhouden.
Taakgroep Communicatie
Extra aandacht zal uitgaan naar de vormen van communicatie zowel intern als naar buiten
toe. Er is een communicatieplan waarin doelgroepen, communicatiemiddelen en de
organisatie zijn beschreven.
− Top en Twel online en kerkomroep

−

−

−

Via de website www.topentwelonline.nl kan doorgeklikt worden naar de pagina van
de Kerk. Hier vindt men informatie over de activiteiten en wetenswaardigheden van
de kerk. De diensten kunnen worden beluisterd via www.kerkomroep.nl en bekeken
via het Youtubekanaal ‘Erediensten Top en Twel’.
‘t Tsjerkefinster en Ringblad
Ons kerkblad ’t Tsjerkefinster wordt elke maand, behalve de maand augustus, bij de
leden, en bij hen die daar belangstelling voor hebben, bezorgd. Het Ringblad, dat als
abonnementsblad om de vier weken verschijnt, is voor regionaal kerknieuws. Via de
afkondigingen in de kerk en de Zondagsbrief krijgen de gemeenteleden de meest
recente berichten. Nieuw ingekomenen ontvangen, ook als zij niet in het
ledenbestand zijn opgenomen, drie keer een ‘t Tsjerkefinster. Tenminste één keer per
jaar wordt ’t Tsjerkefinster dorpsbreed verspreid.
Nieuwsbrieven
Sinds de Coronacrisis van maart 2020 hebben we, in verband met de snelheid van
communiceren met gemeenteleden, een digitale nieuwsbrief in het leven geroepen.
Hiermee kan snel informatie worden gedeeld als er binnen afzienbare tijd geen
andere mogelijkheden zijn om de gemeente te informeren. De verspreiding van de
digitale nieuwsbrief is niet op reguliere basis, maar ‘indien nodig’.
De Infogids
Deze gids komt ongeveer éénmaal per twee à drie jaar uit, bij het begin van het
winterwerk. De Infogids is van belang als wegwijzer, voor gemeenteleden en nieuw
ingekomen leden.

