Inventarisatie en beleidsplan 2014 – 2019

van de
Protestantse gemeente te Hindeloopen

INLEIDING
‘De richting van de Protestantse gemeente te Hindeloopen is die van de weg naar het Koninkrijk van
God. Het is de weg van Jezus Christus, die zelf de weg is – en de waarheid en het Leven – in Gods
Geest. Op deze weg weten en voelen verschillende mensen zich met elkaar verbonden. De ontmoeting,
het onderlinge contact tussen mensen, is in onze gemeente van groot belang. De ontmoeting tijdens de
kerkdienst staat centraal. Deze vindt plaats in een sfeer waar ruimte is voor geloof in de God van
Liefde en Gerechtigheid. Onze kerkelijke gemeente is een open gemeente waar ruimte is voor
iedereen in alle verscheidenheid en veelkleurigheid’.
Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Hindeloopen 2014 – 2019. Naast een
plaatselijke regeling is samen met de gemeenteleden gesproken en nagedacht over de toekomst van
onze gemeente, op welke wijze wij daar vorm aan willen geven, hoe wij zichtbaar zijn naar buiten toe
en op welke wijze wij samen proberen antwoord te vinden op de vraagstukken in de samenleving,
alsmede op de vraag hoe wij onze kerk levend kunnen houden. Ook wij kampen met verschillende
problemen als het gaat om het ‘samen kerk-zijn’, zoals een teruglopend en vergrijzend kerkbezoek,
een te geringe betrokkenheid van jongeren, het steeds moeilijker kunnen invullen van ambten, het
teruglopen van inkomsten enz. Bij dat alles realiseren we ons dat we enerzijds een kwetsbare
gemeente zijn, anderzijds biedt het gebruik van creatieve talenten van mensen mogelijkheden om die
betrokkenheid en binding te vergroten. Ons is ook gevraagd na te denken over de komende jaren. In
dit beleidsplan is onze visie voor de komende jaren vastgelegd.
Het doel, ook in een kleine gemeente, is het zich bewust zijn van hoe het in de kerkelijke gemeente
gaat en, tegelijkertijd, toch ook naar de toekomst te zien.
In een beleidsplan kun je ook verlangens en wensen uitspreken, wat verwacht je, en wat hoop je, want
hoop doet leven, waar willen we naar toe.
Een beleidsplan is geen tovermiddel waardoor opeens een gemeente bloeit, maar wel kun je er
aandachtspunten in opnemen en daarbij stilstaan bij die zaken die wij van wezenlijk belang vinden.
Wij willen gezamenlijk onze schouders eronder zetten en bidden daarom om Gods leiding, kracht en
Heilige Geest om dit beleidsplan goed uit te kunnen voeren.
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DEEL I

De Protestantse Gemeente te Hindeloopen van de buitenste ring
tot de kern

IN DE PKN
De Protestantse Gemeente te Hindeloopen maakt deel uit van de landelijke Protestantse Kerk in
Nederland, sinds 2011 een voortzetting van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde
Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.
De PKN wordt bestuurd door de generale synode, met afgevaardigden uit de verschillende classicale
vergaderingen in het hele land.
De Protestantse Gemeente te Hindeloopen valt onder de Classis Sneek. Deze komt drie keer per jaar
bijeen in Sneek. Ook uit Hindeloopen is er een vertegenwoordiging afgevaardigd, volgens een bepaald
vastgesteld rooster, afwisselend een ouderling, diaken en/of predikant.
Aangezien de (hervormde) ‘ringen’ zijn opgeheven is er eigenlijk niet meer een geleding onder de
Classis (ook niet meer er boven, behalve de Algemene Synode). Onze gemeente maakt deel uit van de
‘Werkgemeenschap’, waarin predikanten zitting hebben uit achtereenvolgens Workum en It
Heidenskip, Koudum, Stavoren, Warns en Molkwerum, Parrega en Tjerkwerd en Hieslum en
Dedgum.
De Werkgemeenschap is in de eerste plaats een plek van ontmoeting van de predikanten, daarnaast
wordt er binnen de Werkgemeenschap ook de onderlinge vervanging geregeld en de
consulentschappen. Al valt dit officieel onder de Classis.

IN DE STAD HINDELOOPEN
De Grote Kerk als gebouw is beeldbepalend, zelfs de meest verstokte atheïst zou de kerktoren van
Hindeloopen missen. Dat is geen onbelangrijk gegeven. De kerk is als gebouw voor iedereen
toegankelijk, op de zondagmorgen voor een viering, maar ook ’s zomers van 9 uur tot 18 uur is de
kerk open voor bezichtiging dan wel voor een moment van stilte of bezinning. Daarnaast is er de
mogelijkheid om de Grote kerk ook voor andere (Hindelooper) doeleinden te gebruiken, altijd in
overleg met de kerkenraad en de koster.
Ook heeft de kerkenraad besloten dat de Grote Kerk gebruikt kan worden voor activiteiten die de
Hindelooper gemeenschap ten goede komen.
Ook mensen die de Grote Kerk willen gebruiken voor een viering of uitvaart die niet als kerkelijk
bestempeld wordt, kunnen gebruik maken van het gebouw.
Zo nu en dan wordt gevraagd de kerk te mogen gebruiken voor een muziekuitvoering van koren en/of
korpsen. Eenmaal per jaar is er de orgeldag.
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Een van de restricties voor het verhuren van de kerk is dat voor een eventuele uitvaartdienst de kerk
ten allen tijde beschikbaar dient te zijn
Het kerkblad heeft een regionale functie. In het kerkblad, dat wekelijks verschijnt, worden de diensten,
alsmede de overige berichten uit de gemeente vermeld. Ook worden de namen van de zieken van
buiten de kerkelijke gemeente vermeld.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HINDELOOPEN
De protestantse gemeente te Hindeloopen heeft vastgestelde en classicaal goedgekeurde geografische
grenzen (Zie bijlage 1)
Jaarlijks vindt een opgave plaats van het aantal lidmaten en de mutaties die in dat jaar hebben
plaatsgevonden. In bijlage 2 staat een overzicht van het jaar 2012. Behoudens lidmaten uit eigen plaats
kent onze kerk ook lidmaten die elders verblijven, bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis,
bejaardentehuis enz. Elk jaar wordt er een overzicht van het ledenbestand gegeven, zie bijlage 2.
Er zijn doopleden en belijdende leden en gastleden. Daarnaast zijn er lidmaten die elders verblijven, in
een verzorgingshuis, verpleeghuis e.d. Dit betreft mensen, die te kennen hebben gegeven bij onze
gemeente te willen blijven behoren.
De kerkelijke gemeente is divers van kleur, dat is de kracht van de plaatselijke gemeente.
De kerkelijke gemeente probeert een open gemeente te zijn, waar mensen, ook de mensen die geen lid
zijn, maar hier wonen, zich thuis voelen, gastvrijheid ervaren, waar mensen recht gedaan wordt en
waar mensen tot hun recht mogen komen, hoe ze ook zijn, ook hoe verschillend ze ook zijn in hun
geloofsopvattingen.
Elke gemeente heeft weer zijn eigen karakter. In Hindeloopen is de kerkelijke gemeente niet de plek
bij uitstek waar de mensen elkaar voor het eerst na een hele week ontmoeten. Men komt elkaar elke
dag tegen op straat, in verenigingen, sport, verjaardagen, enz. Openheid is mooi, maar heeft ook een
zwakke kant, namelijk vrijblijvendheid en daarmee neemt ook de wil tot betrokkenheid en om er de
schouders onder te zetten meer en meer af. De kerk is niet een gebouw, maar een gemeenschap van
mensen. Zij vormen de gemeente, de levende gemeente. Als gevolg van een toenemende
individualisering en een grotere mate van vrijblijvendheid verwordt de kerk steeds meer tot een
instituut waar mensen slechts gebruik van wensen te maken als het hen uitkomt. Dat maakt ook ons als
kerk kwetsbaar, zeker in het licht van de vaststelling dat de kerk als ” bedrijf” ook draaiend moet
worden gehouden.
Helaas is er sprake van een toenemend consumptief karakter, we maken er gebruik van als het ons uit
komt. Maar wie zorgt er voor dat de kerk ook financieel in staat blijft om aan haar plichten te kunnen
voldoen?
HOE HOUDEN WE DE KERK LEVEND… is de vraag en de zorg voor de komende jaren.
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DEEL II

INVENTARISATIE EN BELEID

Van waaruit leeft de gemeente:
Ik geloof in God, Schepper van hemel en aarde.
Ik geloof in God die de mens, man en vrouw gelijkwaardig,
geschapen heeft naar Zijn Beeld.
Ik geloof in God,
In een levende God,
ik geloof in een God die als een vader hart heeft voor mensen,
die als een moeder liefheeft en zorgt.
Ik geloof in God
die wij niet kunnen zien, maar die ons ziet,
en die zichtbaar wordt als wij liefdevol omzien naar anderen.
Ik geloof in God,
die lijden en geweld niet kan verhinderen,
maar die wel wil dat wij elkaar en anderen die lijden ondersteunen.
Ik geloof in God,
voor wie wij ons hebben te verantwoorden
voor wat wij zeggen en denken, voor wat wij doen en nalaten.
We mogen er op vertrouwen dat wij bij Hem vergeving vinden
wanneer wij erkennen dat wij falen.
Ik geloof dat wij voor God mogen zijn
wie wij ten diepste zijn.
Ik geloof dat God zich laat kennen in Zijn Zoon Jezus Christus,
die als mens onder ons geleefd heeft,
in wie God alle mensen heel nabij wil zijn,
in wie God laat zien dat Hij met de mens en de aarde verder wil.
Ik geloof in Jezus Christus,
die trouw bleef aan zijn weg van liefde en gerechtigheid,
en ons oproept Hem daarin te volgen
door mensen heel te maken, door oren en ogen te openen,
door mensen weer op hun voeten te zetten.
Ik geloof in Jezus Christus,
die deze weg van liefde ging tot het uiterste, tot de Kruisdood.
Ik geloof in Jezus Christus,
die in zijn Opstanding liet zien,
dat niets het door God gegeven leven
in de weg kan staan,
ja, dat zelfs het leven in Gods hand eeuwig is.
Ik geloof in de Heilige Geest,
die bezielt en die vreugde geeft,
die de mensen doet hopen, tegen beter weten in,
uitzicht geeft waar het uitzichtloos is.
Ik geloof in de Heilige Geest
als de adem van God, die ons draagt en geborgenheid geeft,
en steeds weer op weg zet.
Ja, Gods Geest geeft ons adem om te leven, oor om te luisteren, oog om te zien,
stem om te spreken, levenskracht en moed, om onze weg op aarde te gaan.
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Ik geloof dat mensen elkaar nodig hebben
om samen in gemeenschap God te dienen,
om verantwoordelijk de schepping bewoonbaar te maken voor iedereen,
door samen te delen, door zich voor elkaar in te zetten,
en de komst van het Koninkrijk van God op aarde voor te bereiden.
Ik geloof in het Koninkrijk van God,
bestemd voor alle mensen, overal,
wij zien in vreugde uit naar de komst van een nieuwe wereld
waar vrede en gerechtigheid zullen bloeien.

VIEREN
Wat willen wij:
De zondagse eredienst wordt gehouden in de Grote Kerk. De vieringen zijn allereerst een ontmoeting
met God en met Jezus Christus die in zijn Geest leefde, en met elkaar.
Hoe doen we het?
Ook al loopt het aantal kerkgangers terug, de wekelijkse zondagse viering blijft het hart van het
gemeente-zijn. Er zijn 52 zondagen, + Kerstavond, Oudejaarsavond, Nieuwjaarsmorgen, Biddag,
Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Hemelvaart, Dankdag, totaal 61 diensten per
kerkelijk jaar. In de huidige situatie gaat de eigen predikant 33 keer voor, in de andere diensten is er
een voorganger van buiten. Het preekrooster wordt geregeld door twee preekvoorzieners. De
ouderlingen onderhouden het contact met de voorgangers.

ORDE VAN DIENST
De vorm van de viering is open binnen een min of meer vaste liturgische orde:

DIENST VAN VOORBEREIDING
Het Licht brandt bij binnenkomst
Orgelspel
Afkondigingen
Aanvangslied (meestal psalm)
Moment van stilte
Woord van bemoediging en verwachting
Lied
Gebed om ontferming
Woord van vertrouwen
Glorialied
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DIENST VAN HET WOORD
Lezing Oude testament
Lied
Lezing Nieuwe testament
Lied
Verkondiging
Lied
DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN
Dankgebed voorbeden voor de wereld, samenleving, gemeenschap, persoonlijk
Stil gebed
Onze Vader
Collecte meestal voor diaconale doeleinden
Slotlied
Zegen (Numeri 6: 24 - 26)
Uitgangscollecte bestemd voor de kerk
KERKELIJK JAAR
Wat de Bijbellezingen betreft volgen we het 0ecumenisch Dienstrooster in de lijn van het kerkelijk
jaar en maken daarbij gebruik van de verschillende liturgische kleuren (stola predikant en in de kleur
van de kleden). De leiding van de Zondagsschool maakt gebruik van Kind op Zondag.
September Startzondag
Advent en Kerst, samen met de zondagsschool het ‘advent- en kerstproject’.
Oudejaarsavond
Nieuwjaarsdienst (in de vorm van een Morgengebed) op de eerste zondagmorgen in
het Nieuwe Jaar
Tijd van de Epifanie
Veertigdagentijd en Pasen, samen met de zondagsschool het project
De stille week en Pasen, Witte donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Eerste
Paasdag
Hemelvaartsdag en Pinksteren
Zomertijd
Laatste zondag van het kerkelijk jaar.
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BIJBEL
Wij lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), dat laat onverlet dat ook andere Bijbelvertalingen
gebruikt kunnen worden (NBG of uit de Naardense Bijbel). Soms wordt een Bijbelverhaal uit een
‘goede’ kinderbijbel gelezen of in een vertelling uit Kind op Zondag, zoals bij een project.
LIEDEREN
Wij zingen uit het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, maar ook is er regelmatig een keuze uit
anderen bundels, ‘geroepen om te zingen’, e.a., met name wanneer er in de dienst een ‘breefje(n)’
(gedrukte liturgie) is.
MUZIEK
De gemeente ervaart de kerkmuziek in de dienst als een wezenlijk element. De gemeente zingt graag
en stelt prijs op een goede uitvoering van de instrumentale begeleiding. Er is een monumentale en toch
intieme kerkruimte, een mooi en inspirerend orgel, een piano, en er zijn diverse gemeenteleden die
verschillende instrumenten kunnen bespelen. Er zijn gemeenteleden die zich gezamenlijk inzetten als
(gelegenheids)-cantorij. Kortom er is een muzikale inbreng in de vieringen op allerlei manieren. Een
bijzondere manier is bijvoorbeeld ook de medewerking van een muziekkorps op kerstavond. Dit is
momenteel De Lytse Sûdwesthoeke uit Stavoren.
In 2014 worden we als gemeente geconfronteerd (door verhuizing) met het vertrek van één van de
twee vaste organisten. Het is van groot belang dat in deze vacature wordt voorzien door de benoeming
van een ( bevoegde ) organist, zodat met twee organisten de continuïteit wordt gewaarborgd.’
AVONDMAAL
Vier keer per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal, zittend in de ‘kring’ voor in de kerk, soms is er
medewerking van de cantorij. Het ligt in de bedoeling om de komende jaren een keer per jaar samen
met kinderen avondmaal te vieren, in de vorm van een bijzondere jeugddienst.
We willen meer aandacht gaan besteden aan de mogelijkheid van een ‘huis-avondmaal’. Op verzoek
kan het Avondmaal ook bij iemand thuis worden gehouden
Ook op de avond van Dankdag vieren we het Heilig Avondmaal.
BIJZONDERE DIENSTEN
Wanneer ouders na de geboorte van hun kind aangeven hun kind te willen laten dopen, vindt er een
gesprek plaats met de predikant, waarna een doopdatum wordt bepaald.
Nieuwe ambtsdragers worden bevestigd in een bevestigingsdienst. Op de laatste Zondag van het
Kerkelijk Jaar worden de mensen herdacht die in het afgelopen jaar zijn overleden. Na het noemen van
de naam wordt een kaars aangestoken. Er liggen stenen bij een bloemstuk waarop de namen van de
overledenen geschreven staan. Ook de gemeente krijgt de gelegenheid om zelf een kaarsje aan te
steken om hun familie, vrienden of kennissen te gedenken. Ook de zondagsschool werkt mee aan deze
dienst. De kinderen maken een lichtje en een gedichtje voor de familie die iemand verloren heeft. De
families van de overledenen ontvangen een uitnodiging voor deze dienst Ook wordt hen gevraagd of
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de naam van de overledene in het Gedenkboek geschreven mag worden. Tijdens elke dienst ligt dit
boek op tafel.
Bijzondere diensten die niet op de zondag vallen zijn trouw - en rouwdiensten.
De zondag voorafgaande aan de huwelijksdienst wordt het voorgenomen huwelijk, alsmede de namen
van bruid en bruidegom in de afkondigingen genoemd. Na een overlijden, is er een moment van
bezinning (van elke Hindelooper wordt in de eerstvolgende zondagse viering de naam van de
overledene genoemd).
De zondagse diensten worden opgenomen op een bandje; dit gaat rond. Mensen die dat willen kunnen
zo de dienst thuis beluisteren.
Bij bijzondere diensten, zoals bij de projecten, alsmede op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, en
tijdens hoogtijdagen worden er liturgische bloemstukken gemaakt.
We onderhouden goede (kerkelijke) contacten met de Doopsgezinde Gemeente. Er zijn drie diensten
per jaar samen met de Doopsgezinden en een gezamenlijke Kerstnachtdienst.
JEUGD
Kinderen en jongeren, ook zij worden bij een aantal vieringen betrokken. Kinderen tot twaalf jaar doen
mee in het adventsproject en het veertigdagentijdproject, verder zijn ze aanwezig bij doopdiensten, de
laatste zondag van het kerkelijk jaar en de hoogtijdagen. Eenmaal per jaar worden ze ook voor de
viering van het Heilig Avondmaal uitgenodigd.
De jongeren in de leeftijd van 12/13 tot 25. Het gaat naar schatting om een groep van ongeveer 20
jongeren. Ze verschillen nogal van leeftijd, moeilijk om daarmee een viering te maken. We blijven het
proberen met een viertal gezins- jeugddiensten: de startzondag in september, begin november, eind
januari en nog een keer met de viering van het Heilig Avondmaal in het voorjaar.
In de afgelopen jaren zijn we met jongerenvespers begonnen. Meestal een korte viering rondom
popmuziek.
AANDACHTSPUNTEN ALS AANZET VOOR BELEID
Hoe de jonge ouders en oudere jongeren (25 – 40) bij de vieringen te betrekken.
Hoe de jeugd betrekken……… onder anderen bij de vieringen.
Van zondagsschool naar nevendienst?
Opstelling interieur in de kerk?
Meer mensen actief betrekken bij de vieringen (Lectoren, diakenen)
Bijzondere vieringen als: Israël Zondag, Vredeszondag, Roze Zondag?, Bijbelzondag?

Opmerkingen:………………………………………
LEREN
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Wat willen wij:
De Protestantse Gemeente te Hindeloopen wil een lerende gemeente zijn. Leren niet alleen in de zin
van kennis vergaren, maar vormen en toerusten. Niet ‘lehren’ maar het Joodse ‘lernen’.
Hoe doen we dat?
Geloofsopvoeding
Dat begint al heel jong. Ook de gemeente spreekt in haar ‘ja woord’ na de doop ook uit om ouders te
steunen in de godsdienstige opvoeding. Daarom blijft een wens om ouders een kring ‘Kind en geloof’
aan te bieden.
Themakringen
Voor volwassenen is er een verschillend aanbod.
Centraal in de vorming en toerusting is de Bijbelgespreksgroep. Het blijft van belang om elkaar
rondom de bijbel te ontmoeten.
JEUGD
Zondagsschool
Kinderen tot 12 jaar worden op een speelse manier toegerust op de zondagsschool, in de periode van
de startzondag tot Pinksteren. De kinderen komen bijeen in kerkelijk gebouw Irene, de projecten zijn
in de Grote Kerk.
Catechese
Voor de groep 12 – 18 jaar is er catechese, 10 keer per seizoen, een uur, van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Steeds in twee groepjes. Het is wenselijk dat de catechese wordt gegeven door de predikant. Doel is
om de jongeren een moment en een veilige plek te bieden om op een andere manier met elkaar te zijn.
Elke keer is er een gedeelte uit de bijbel dat aan de orde komt, steeds wordt gezocht dit met hun leven
te verbinden, iedere keer weer in een andere ‘speelse’ werkvorm.

AANDACHTSPUNTEN ALS AANZET VOOR BELEID:
Op welke wijze de gemeenteleden bij het verhaal van de Bijbel te betrekken, met name de groep 25 –
40 jaar.
Jongeren en kinderen laten kennismaken met nieuwe liederen.
Waar worden nog liederen geleerd?
Werkgroep voor Vorming en Toerusting.

Opmerkingen:………………………………..
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DIENEN
Pastoraat
Wat willen wij:
Pastoraat is te omschrijven als: ‘Omzien naar de mensen, in het licht van Gods omzien naar ons’. In
Hindeloopen wil dat zeggen omzien naar mensen uit de gehele stad.
Hoe doen we het?
Dit omzien naar elkaar is een taak van de hele gemeente, dus alle gemeenteleden. Om daar vorm aan
te geven is er een predikant en zijn er drie ouderlingen en een drietal ‘Omtinkers’.
Een aantal jaren geleden zijn wij opgehouden met de ‘wijkouderling’, nu is er een paar keer per jaar
samen met de predikant een vergadering waarbij de gemeente wordt besproken. Op deze vergadering
wordt afgesproken aan wie de komende tijd bijzondere aandacht moet worden gegeven. Van
Wijkouderlingen kan weer sprake zijn, als er meer ouderlingen zijn, minimaal 5. De verwachting is dat
dat niet haalbaar is. Verder is er regelmatig contact tussen de ouderlingen, predikant en de
“Omtinkers”.
De predikant heeft vooral het crisispastoraat, ziekenhuisbezoek, verpleeghuisbezoek,
verzorgingshuisbezoek en huisbezoeken voor hen die het wensen en de nazorg voor hen die een verlies
hebben geleden. De predikant en ouderlingen besteden aandacht aan mensen die de leeftijd van 80 jaar
en hoger hebben bereikt.
De ouderling van dienst verleent in het bijzondere pastoraat rondom doop-, trouw- en uitvaartdiensten.
Zo is de ouderling van de week in principe ook ouderling bij een rouw- of trouwdienst.
In een doopdienst reikt de ouderling van dienst de doopkaars uit, in de trouwdienst de trouwbijbel en
de huwelijkskaars.
In het kerkblad wordt wekelijks onder het kopje ‘pastoraat’ melding gemaakt van opname in het
ziekenhuis.
De ouderlingen zijn zowel bij de kerkenraadsvergaderingen als bij de eigen ouderlingenvergaderingen
aanwezig.
Jeugd
Er is geen specifiek beleid ten aanzien van pastoraat voor jongeren.
Voorstel:
Is er een mogelijkheid om een jongeren nevendienst te organiseren voor jongeren in de leeftijdsgroep
van 12 t/m 15 jaar. Na de zondagsschool is er niets dat hen nog met de kerk verbindt behalve de
catechisatie. Misschien zijn er ouders die zich hiervoor willen inzetten. Te beginnen in de diensten
waarin onze eigen predikant(e) voorgaat.
Voorstel: Jongeren die slagen voor het voortgezet onderwijs hen namens de kerk een bloemetje te
brengen. Ook zij die gezakt zijn als troost en bemoediging om door te zetten.
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AANDACHTSPUNTEN ALS AANZET VOOR BELEID
Wijkouderlingen?
Meer bezoek(st)ers?
Pastoraat aan de ‘huizen’.
Jongerenpastoraat.
Een jeugdouderling?

Opmerkingen:…………………………….

DIACONAAT
Wat willen wij:
De diakenen dienen de gemeente door mensen bij te staan met bijzondere ondersteuning, o.a.
financiële hulp, wereldwijd, landelijk en in de eigen gemeente/gemeenschap.
Hoe doen we het?
De besteding van het collectegeld wordt jaarlijks vastgelegd in een eigen vergadering en verantwoord
op de gemeenteavond.
In de eredienst verzorgen de diakenen collectes, soms is er een toelichting door een van de diakenen,
met name in de projectdiensten.
Bij de viering van het Heilig Avondmaal dienen de diakanen door inkopen van brood en wijn,
gereedmaken van de tafel, uitdelen van brood en wijn (twee bekers worden uit het Museum gehaald).
Met name het huisavondmaal heeft een bijzondere pastorale kant.
Buiten de eredienst: Met kerst bloemen brengen naar alleenstaanden vanaf 65 jaar en echtparen vanaf
75 jaar. Kerkenraadsvergaderingen bijwonen. Diaconievergaderingen bijwonen. Werkverband
vergaderingen bijwonen. Classicale vergaderingen bijwonen.
Collectegeld beheren. Financieel overzicht en begroting maken. Regelen van bootreis voor ouderen.
Schrijfavonden voor gevangenen via Amnesty International.
Jeugd
In de jeugddiensten verzorgt de jeugddienstcommissie de collecte, zij zoeken in overleg met de
diakenen een geschikt doel.
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AANDACHTSPUNTEN ALS AANZET VOOR BELEID.
Diaconale Projecten dichter bij de gemeente brengen
Verantwoording afleggen over de besteding van de collectes.
Armoedebestrijding en sociaal-maatschappelijke problemen in de regio
Het stimuleren en uitwerken van ideeën vanuit de gemeente b.v. een eetclub 3 a 4 keer in het jaar voor
gemeenteleden.
Hoe jongeren bij het diaconale werk te betrekken.
Werelddiaconaat?
Oog voor zending, hoe is het georganiseerd, hoe worden mensen bereikt?
Coördineren plaatselijk zendingswerk
Coördineert bloemendienst voor de Erediensten.
Twee wekelijks koffiedrinken in Gebouw Irene coördineren.
Hoe
Verantwoording over de collectes in de kerkenraad
Samenwerking met andere diaconieën in de regio wat betreft armoedebestrijding en sociaal
maatschappelijke problemen.
Samenwerking met het werkverband.

Opmerkingen:………………………….

KERKRENTMEESTERS
Wat willen wij:
Taakomschrijving College van Kerkrentmeesters: Beheer van gebouwen, goederen en financiële
fondsen. Gemeente blijven naar de toekomst toe met een gebouw en een predikantsplaats. Het regelen
van een organist voor rouw- en trouwdiensten.
Hoe doen we het?
Om dit zo goed mogelijk uit te voeren is het noodzakelijk de gemeenteleden bewust te maken van de
noodzaak om voldoende financiële middelen te verkrijgen, door inzicht te geven in de kosten van de
instandhouding van een gemeente.
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De kerkrentmeesters zorgen in onderling overleg voor een verdeling van de werkzaamheden. Deze
werkzaamheden bestaan in onze gemeente uit het beheer en onderhoud van de kerk en het kerkelijk
gebouw Irene en het voeren van een beleid, zodanig dat een predikantsplaats kan worden behouden.
We kunnen de te verrichten werkzaamheden als volgt omschrijven:
Pastoraat: Ruimte scheppen voor een optimale bearbeiding van de gemeente door zorg te dragen voor
voldoende financiële ruimte.
De administrateur, die geen deel uitmaakt van het college van kerkrentmeesters, stelt samen met de
kerkrentmeesters de jaarrekening en de begroting op, die moet worden goedgekeurd door de
kerkenraad.
Financieel:
Koster en organist staan niet op een loonlijst.
De financiële middelen komen binnen via opbrengst van de actie kerkbalans, collectes, giften en
legaten, opbrengst van de jaarlijks georganiseerde rommelmarkt en renten van uitstaande gelden.
Overige werkzaamheden:
De kerkrentmeesters zijn werkgever van koster, organist en schoonmaker van de kerk en de beheerder
van het kerkelijk gebouw Irene. Ze moeten daarom ook een WA- verzekering regelen en er bij
vacatures voor zorgen, dat deze opnieuw kunnen worden ingevuld.
De zorg voor de kerkmuziek berust bij de Kerkenraad als geheel en wordt uitgeoefend met in
achtneming van de Generale Regeling Kerkmusici.
De taak van de Kerkrentmeesters omvat:
- Zorgen dat er voor elke eredienst een organist beschikbaar is. In dit verband bevorderen zij dat er
voldoende vaste organisten aan onze kerk verbonden zijn.
- Zorgen voor een organist als de vaste organisten verhinderd zijn. Dit geldt zowel voor reguliere
kerkdiensten als voor rouwdiensten en trouwdiensten, inclusief de zorg voor de vergoeding van deze
gast-organisten.
Uitgangspunt is dat de vaste organisten zijn aangesteld op basis van vrijwilligheid.’
Vacature:
Bij een vacature wordt bij de landelijke kerk een aanvraag ingediend voor hoeveel % wij een predikant
mogen beroepen. Daarna wordt de Classis Sneek ingelicht en gevraagd of wij weer een predikant
mogen beroepen. Samen met de kerkenraad wordt, bij een positief antwoord, een
beroepingscommissie samengesteld.
AANDACHTSPUNTEN ALS AANZET VOOR BELEID:
Behoud van de predikantsplaats in zo groot mogelijke bezetting, rekening houdend met de financiële
middelen.
Een goede harmonie proberen te vinden en te behouden van de gewenste uitgaven en de jaarlijkse
inkomsten. De veiligheid in de kerk is aangepast aan de vereiste normen. Omdat de geplande aanbouw
o.a. vanwege sterk gestegen kosten geen doorgang kon vinden is besloten de ruimte in de toren aan te
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passen. Inmiddels is dat gebeurd en is de ruimte geschikt gemaakt voor o.a. kinderen die tijdens een
kerkdienst bezig worden gehouden met diverse activiteiten.
Handhaven van het meerjaren onderhoudsplan 2011, dat geldt tot 2016. Dit plan is opgesteld in
samenwerking met de Stichting Behoud Kerkelijke gebouwen in Friesland.
Kerkblad en communicatie, meer aandacht voor internet. Gedacht kan worden aan het maken van een
website, om op deze wijze de gemeente nadrukkelijker te informeren over allerlei kerkzaken.

Opmerkingen:…………………………………………….

De Protestantse gemeente te Hindeloopen in 2014 en volgende jaren

Wanneer wij een visioen mochten hebben van onze gemeente over 5 jaar, hoe zou dat er uit zien? Hoe
willen wij dat het er uit ziet?
Het gebouw van de Grote Kerk staat goed onderhouden en ‘multifunctioneel’ fier in het midden. Het
is, samen met Gebouw Irene, de enige gebouwen van onze gemeente. De toren is overgedaan aan de
burgerlijke gemeente. De Protestantse gemeente moet in Hindeloopen een gezicht hebben, herkenbaar
zijn.
We gaan ervan uit dat er dan nog steeds sprake is van een eigen predikantsplaats, van 50 %. Ook is er
nog een kerkenraad, ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters, scriba en een administrateur.
De vieringen zullen mogelijk een ander karakter krijgen wat anders van karakter worden, meer
inspelen op bijzondere diensten.
Om toekomst te hebben moeten er meer jongeren van 25 – 40 jaar, actief meedoen om de gemeente
draaiende te houden. Aan de ene kant moeten we wel inspelen op de andere ‘behoefte’, meer
consumptief gericht, die er nu eenmaal ontstaat, maar aan de andere kant kun je bij trouw -, rouw - en
doopdiensten alleen een beroep doen op de gemeente als deze er nog steeds is, wie houdt het straks
nog overeind? Wie maken straks nog deel uit van een “levende” gemeente?
Uitgangspunt is steeds nadenken over hoe we als gemeente in de gemeenschap staan, in spelen op de
creatieve talenten van mensen, blijven uitgaan van een gemeente die openstaat voor nieuwe ideeën
betreffende vieringen en liturgie.
Goed analyseren wat we willen als gemeente en dat invullen met heel duidelijke vraag/taken aan
mensen, op maat gesneden.
Belangrijk is dat er een zondagsschool/nevendienst blijft bestaan. Ook is er meer initiatief in
geloofsopvoeding noodzakelijk.
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Door de terugloop van het aantal leden zou er ’s winters meer gebruik gemaakt kunnen worden van
Gebouw Irene als kerklocatie om zo kosten te kunnen besparen. Er zal dan een goed overleg plaats
moeten vinden met de zondagsschoolleiding omdat zij gebruik maken van dit gebouw.

Opmerkingen:……………………………..
Aandachtspunten:


Het ontbreken van informatie bij de geldwerving bij de kerkbalans.



Meditatieplek voor mensen die in de zomer in de kerk komen. Er zal een bijbel met liedboeken
op de tafel gelegd worden. Men kan geen kaarsje opsteken i.v.m. brandgevaar en er is geen
toezicht in de kerk is.



PR groep om kerk(dienst) te promoten



Verstevigen van contacten met randkerkelijke mensen



Bid- en dankstond op zondag i.p.v. de woensdagavond. Op deze woensdagavond van bid- en
dankdag kun je een stiltekring viering houden en hierin aandacht schenken aan bid- en
dankstond d.m.v. gebed, liederen en gedichten.

De Protestantse gemeente te Hindeloopen is een gemeente met veel in zich

Slotopmerking:
Ondanks een teruglopend kerkbezoek en vergrijzend ledental is onze gemeente een levende gemeente
die zich kenmerkt door openheid, saamhorigheid, betrokkenheid en/in verscheidenheid. De gemeente
staat midden in de Hindelooper gemeenschap en heeft voor zover mogelijk oog voor het wel en wee
van alle inwoners. Daarnaast kenmerkt onze gemeente zich door een verscheidenheid aan activiteiten
die van de gemeente een blijvende, levende gemeente maken.
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