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1. Inleiding
De leden van de Protestantse Gemeente te Tytsjerk willen gezamenlijk een
gemeente van Christus vormen.
De Protestantse Gemeente Tytsjerk wil als levende en getuigende gemeente haar
erediensten houden en het pastoraat voor en met elkaar verzorgen. Ook wil zij
gemeente van Christus in deze wereld zijn, die haar diaconale en missionaire
opdrachten op enthousiaste wijze blijft uitvoeren. Door vergrijzing en
ontkerkelijking zal dit in de toekomst met minder menskracht moeten, maar dat
betekent niet dat hiermee minder bereikt zal worden. Bezinning op de eigen
mogelijkheden biedt naar mening van de Kerkenraad ook kansen op nieuwe
initiatieven en wellicht tot geestelijke en feitelijke groei van onze gemeente. De
Kerkenraad roept daarom de ambtsdragers, ouderlingen, diakenen,
kerkrentmeesters en de gemeenteleden op om gezamenlijk te zoeken naar nieuwe
mogelijkheden/uitdagingen om deze opdracht (met een kleinere gemeenschap
dezelfde Boodschap van het Woord op enthousiaste wijze naar buiten toe
uitdragen) ook in de toekomst te kunnen blijven uitvoeren.
De kerk heeft als roeping en taak om het Woord van God, het Evangelie van Jezus
Christus, te verkondigen aan iedereen die op de weg komt van de kerk en ook
daadwerkelijk de bewuste ontmoeting te zoeken. De kerk wil dienstbaar zijn aan de
noden, vragen en zingeving van mensen. De Protestantse Gemeente Tytsjerk wil
een gemeenschap zijn voor mensen die geloven in Jezus Christus.
Het beleid van de Kerkenraad is erop gericht om permanent aandacht te besteden
aan betrokkenheid voor elkaar en voor de wereld. In eerste instantie gaat het
daarbij om de wekelijkse erediensten. De Kerkenraad is van mening dat ieder lid
van de Protestantse Gemeente Tytsjerk zich in onze kerk thuis mag voelen. Het
samen-gemeente-zijn is de kern voor geloofs- en gemeenteopbouw.
In de erediensten wordt Gods aanwezigheid gevierd in de prediking, liederen,
gebeden en in de sacramenten. De vorm en inhoud van de erediensten vallen
geheel onder de verantwoordelijkheid van de Kerkenraad.
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2.

Opbouw van de gemeente

2.1.

Woordverkondiging en sacramentsbediening

2.1.1 Visie/doel/richting
Onmiskenbaar vormen het Woord van God, Gods verlossende genade en
Jezus’ voorleving in woord en daad het bindend en kloppend hart van onze
gemeente. Binding betekent niet dat elk lid dezelfde opvatting en/of uitleg
van het Woord moet hebben. Binding betekent gezamenlijk willen luisteren
en nadenken over wat God te zeggen heeft, elk lid deelt zijn/haar
persoonlijke beleving met een ander zodat een levend, geschakeerd en
veelkleurig palet van Gods bemoeienis met ons als gemeenschap ontstaat.
De eredienst staat ook open voor alle dorpsgenoten en gasten.
2.1.2 Beleid
Het streven, het beleid, is er op gericht om elke zondag eenmaal een
eredienst te houden. In deze dienst gaat zo mogelijk een dominee of een
kerkelijk werker voor, bij voorkeur de eigen predikant. Over het jaar
gerekend wordt zesmaal per jaar, volgens een nader vast te stellen rooster,
een zgn. open Avondmaalsdienst gehouden. De komende jaren willen we
concreet vormgeven aan het betrekken van de kinderen bij de viering van
het Heilig Avondmaal. Werken aan en zoeken naar mogelijkheden om de
jeugd van onze gemeente actiever te betrekken en betrokken te laten zijn bij
het kerkelijk gebeuren.
2.1.3. Beleidsvoornemens
De eigen predikant zoveel mogelijk voor laten gaan in genoemde diensten.
Aansluitend hierop het voornemen vasthouden om een eigen predikant(e) te
hebben met een dienstverband van 50 %.
Hoewel de woordverkondiging een belangrijk onderdeel is van zijn/haar taak,
zullen in de kerkdiensten ook andere leden van de gemeente op nader uit te
werken wijze actief betrokken worden, vooral op het liturgische vlak.
2.1.4. Werkzaamheden
- Elke zondag een ochtendviering/eredienst, aansluitend bij het kerkelijk
jaar;
Ongeveer zesmaal per jaar een (open) Avondmaalsviering;
Bijzondere vieringen/bijeenkomsten rond Kerst, Pasen, Hemelvaart en
Pinksteren en de start van het seizoen;
Bijzondere diensten/bijeenkomsten ingeval van dopen;
Bijzondere diensten/bijeenkomsten ingeval van huwelijk/specifieke relatie
of overlijden.
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2.2

Pastoraat

2.2.1. Visie/doel/richting
Het pastoraat sluit aan bij visie onder 2.1.1. Onder pastoraat verstaan we dat
mensen elkaar, in levende lijve, ontmoeten in de dagelijkse gang van het
leven.
In het licht van het evangelie en in verbondenheid met de gemeente van
Christus weten we dat voor elkaar medeverantwoordelijk zijn en naar elkaar
omzien, de kern is van het pastoraat.
2.2.2. Beleid
Elkaar laten realiseren dat elkaar aan durven spreken op wat ons werkelijk
bezighoudt, iets anders is dan bemoeizucht en/of ongepaste
nieuwsgierigheid. Het gaat om aandacht voor elkaar, zorg voor elkaar, maar
ook om bij elkaar nieuwe kansen en mogelijkheden aan te reiken.
2.2.3. Beleidsvoornemens
oudere gemeenteleden (75+) minstens tweemaal per jaar bezoeken
door een predikant, ouderling of pastorale bezoeker;
de groep pastorale bezoekers blijvend ondersteunen middels regelmatige
bijeenkomsten als groep en uitwisseling van ervaringen, liefst in
aanwezigheid van onze predikant.
zoeken naar mogelijkheden om onze middengroep (25 tot 40 jarigen) te
betrekken bij onze gemeente.
2.2.4. Werkzaamheden
- bezoeken van de gemeenteleden door de pastorale werker van de
betreffende wijk en soms optreden als verbindingsschakel tussen de
personen en de kerkgemeenschap;
- doorgeven van opgevangen signalen welke van belang kunnen zijn voor
de gehele gemeente;
- eerste contact/opvang ingeval van een calamiteit, doorverwijzen;
- “crisispastoraat”, met name door de predikant;
- onderling pastoraat gemeenteleden, doorgaans incidenteel.
2.3. Jeugdwerk
Visie/doel/richting
De kerk dient een plaats te zijn waar iedereen die zich erbij betrokken voelt,
zich thuis kan voelen. De kerk dient een plaats te zijn waar iedereen die daar
behoefte aan heeft, zich vrij voelt om zijn geloof te beleven, in prediking,
zang, gebed, meditatie, gesprek, studie, ontmoeting of andere vormen van
expressie.
Jongeren van alle leeftijden betrekken bij de kerkgemeenschap, activiteiten
aanbieden die hen aanspreken en die uitgaan van en toegesneden zijn op
hun mogelijkheden en behoeften.
De activiteiten die worden georganiseerd voor de basisschooljeugd zullen
vooral plaatsvinden binnen redelijk traditionele (kerkelijke) kaders:
kindernevendienst, jeugdclub, basiscatechese.
De oudere jeugd bevindt zich in een leeftijd waarin ze bij uitstek nieuwe
werelden ontdekt en creëert. Voor deze groep is het allerminst logisch om
zich tot de kerk te wenden. Toch willen we als kerk ook deze jeugd een plek
bieden. Daartoe zullen we eerst en vooral een luisterend oor moeten bieden,
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open staan voor hun leefwereld. Vanuit dat uitgangspunt willen we proberen
ook voor deze jongeren in de kerk een plaats te creëren waar ze zich volledig
thuis kunnen voelen.
2.3.1. Kindernevendienst
2.3.2. Doel
De uitleg van het thema en het Bijbelverhaal op een voor kinderen
aantrekkelijke en begrijpelijke manier en zo de kinderen deel laten zijn van
de gemeente.
2.3.3. Beleid
- elke week kindernevendienst als onderdeel van de viering, ook in de viering
aandacht voor de kinderen d.m.v. verhaal, gesprek of kinderlied;
- de kinderen krijgen het licht mee van de paaskaars en we zingen als
gemeente een lied bij het vertrekken naar de eigen ruimte;
- aansluiten bij het kerkelijk jaar via o.a. de methode ‘Kind en Zondag’ en
Bonnefooi;
- maandelijkse voorbereidingsvergadering;
- bezoeken infoavonden, o.a. rond Advent/Kerst en Veertigdagentijd/Pasen;
- training/cursussen voor nieuwe leiding of bij actuele situaties (bijv. naar
aanleiding van overlijden, ernstige ziekte, scheiding etc.).
2.3.4. Beleidsvoornemens
- contact zoeken/houden met de basisscholen.
- ouders betrekken bij de leiding, zo mogelijk ook jongeren.
2.3.6. Werkzaamheden
voorbereiding;
vertelling;
spel;
knutselen;
zingen;
gesprek.
2.4.1. Clubwerk.
2.4.2. Beleid
Jongeren een plaats bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten, met
elkaar bezig zijn d.m.v. gesprek, spel, handenarbeid, waar ze elkaar met
respect behandelen.
Er zijn clubs voor kinderen vanaf groep 5 van de basisschool tot en met
een club voor 16+.
De clubleiding komt als groep geregeld bij elkaar om de werkzaamheden
te bespreken en inspiratie op te doen.
2.4.3. Beleidsvoornemens
Meer dan voorheen willen we ook aandacht besteden aan de jeugd vanaf
12 tot ca. 20 jaar;
We streven ernaar met hen in gesprek te blijven of te komen om zo te
peilen waar hun behoeften en mogelijkheden liggen. We streven ernaar
hen op een of andere wijze bij kerk en geloof te betrekken;
Voorbereiding speciale diensten door jongeren. In samenwerking met hen
onderwerpen/hun drempels uitwerken tot een evt. jeugddienst;
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Bespreking en meningsvorming met jongeren van onderwerpen die
terugkomen bij de kerkenraad. Dit wordt doorgegeven aan de
kerkenraad, opdat deze weet hoe jongeren over bepaalde zaken denken.

2.4.4. Catechese.
Catechese is het onderricht van de christelijke gemeente aan haar leden (met
name aan de jongere) om hen te helpen leren leven uit Gods beloften en
naar Zijn geboden en ze toe te rusten tot een 'verantwoordelijk' leven in de
wereld als belijdende leden van Christus' kerk.
2.4.5. Doel
Doorgeven Bijbelkennis aan de jongere;
Doorgeven van geloofswaarden;
Leren en begeleiden in het proces tot geloven.
2.4.6. Werkzaamheden
Catechese in relatie met de open viering van het Avondmaal;
Basiscatechese voor kinderen van groep 7 en 8;
Catechese voor 12 + ;
Catechese/gespreksgroep vanaf 16 jaar.
2.5.

Gemeenteopbouw

2.5.1. Visie/doel/richting
Samen de gemeenschap opbouwen en smeden tot een christelijke en
kerkelijke gemeente, begint met kennis hebben van God en zijn werken. Pas
na kennis van God en Zijn Zoon Jezus Christus kan navolging volgen.
2.5.2. Beleidsvoornemens
Systematisch vanuit de leden van onze gemeenschap thema’s als onderwerp
van studie opsporen. Met deze studie gezamenlijk handreikingen doen voor
het leven van alledag in het hier en nu.
Samen “studeren”, zijnde kennis overdragen en verwerven alsmede
ervaringen uitwisselen, is een natuurlijke manier om generaties aan elkaar te
verbinden. Dat wil zeggen dat wegen gevonden moeten worden om met
name de middengroep qua leeftijd te bereiken en betrekken bij deze wijze
van samen deel zijn van Christus gemeente.
2.5.3. Werkzaamheden
via bestaande kanalen peilen aan welke gespreksonderwerpen behoefte
bestaat;
het houden van thema-avonden;
het ontwikkelen van studiegroepjes;
het houden van gemeenteavonden, tenminste twee per jaar, waar niet
enkel praktische zaken, maar zeker ook inhoudelijke zaken aan de orde
komen.
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2.6.

Diaconaat

2.6.1. Visie/doel/richting
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door
te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en
te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. Wij zijn er
van overtuigd dat God mensen wil gebruiken in concrete situaties.
2.6.2. Beleid
Vanuit onze geloofsbelijdenis willen we recht doen en barmhartig zijn aan alle
medemensen, maar vooral de minder bedeelden, zieken, alleenstaanden,
ouderen en mensen in probleemsituaties krijgen onze aandacht.
Wanneer in een probleemsituatie een beroep wordt gedaan op het diaconaal
fonds wordt de betreffende aanvraag in de kerkenraad besproken en zal er door
de kerkenraad een beslissing worden genomen.
2.6.3. Beleidsvoornemens
Nagaan of koppelingen tussen diaconaat en pastoraat nodig zijn. Dit met
name op het terrein van probleemsituaties. Deze situaties worden niet
door de diaconie zelf gesignaleerd, maar door o.a. de pastorale groep.
In samenhang met de burgervoorzieningen nagaan of de
“minderbedeelden” op het stoffelijke terrein blijvend diaconale aandacht
nodig hebben.
De diaconale groep op korte termijn versterken.
2.6.4. Werkzaamheden
De werkzaamheden zijn te herleiden tot activiteiten op diverse niveaus.
Vanuit de diaconie tijdens de eredienst het verzorgen van collectes en het
verzorgen van de financiële afdracht van de opgebrachte gelden;
De Diaconie sluit aan bij het collecterooster van Kerk in Actie (waaronder
het binnenlands diaconaat en het Werelddiaconaat) en doet zelfstandig
voorstellen voor de bestemming van collectegelden. Het collecterooster
wordt aan de Kerkenraad ter goedkeuring voorgelegd.
Actief betrokken zijn bij de voorbereiding en viering van de Dienst van
Schrift en Tafel;
Binnen de gemeente coördineert en houdt het diaconaat toezicht op het
werk van de ‘bloemen- en bezoekdames/heren’.
Het diaconaat is verantwoordelijk voor het opstellen van het
collecterooster, het informeren van de gemeente over de inhoud van de
collecte, het verzorgen van de diaconale begroting, jaarrekening en
eventuele andere financiële afhandeling. De gemeente wordt voor een
belangrijk deel geïnformeerd middels Klok en Klepel;
Het bezoeken van regionale bijeenkomsten betreffende het Werkverband
van Diaconieën, eventueel het volgen van relevante cursussen en/of
studiebijeenkomsten;
Binnenlands en Werelddiaconaat vragen permanent de aandacht en
concrete bezigheden, m.n. de inzameling van het geld ten behoeve van
kinderen in de knel;
Zending en ontwikkelingssamenwerking. Dit onderdeel van het kerkelijk
werk is sinds een klein aantal jaren ondergebracht bij het diaconaat.
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3.

Organisatie en Bestuur

3.1.

Kerkenraad

3.1.1. Visie/doel/richting
De kerkelijke organisatie is gestoeld op de gedachte van zoveel mogelijk de
taken verdelen over alle leden. Elk lid wordt geacht een bijdrage te leveren in
“geld en natura”. De gemeenschap ‘staat-of-valt’ als het ware met de inzet
van elk lid van de gemeente. Om te kunnen functioneren als gemeente zal er
een groep mensen, leden, moeten zijn die leiding en derhalve stuur geeft.
Daarbij gaat het om de kern van gemeente zijn:
de verborgen omgang met de Heer, de gemeenschap
met elkaar en de dienst aan de naaste bewaken.
Onder besturen wordt in dit verband verstaan het coördineren en ordenen
van de diverse activiteiten die binnen de gemeente plaatsvinden. In de
praktijk van een christelijke, kerkelijke gemeenschap betekent dit doorgaans
concreet: luisteren, gesprekken op gang brengen en verbindingen leggen
tussen de leden van de gemeenschap. Mede naar aanleiding hiervan komt de
kerkenraad met ideeën en plannen aangaande de toekomstige activiteiten.
3.1.2. Beleid
Het in stand houden van een kerkgemeenschap in Tytsjerk met open
vensters en deuren naar de naaste (het dorp) en verre omgeving.
3.1.3. Beleidsvoornemens
- actieplan versterking deelname aan het kerkelijk leven van de leeftijd
middengroep;
- het ontwikkelen van een reglement/werkwijze overzicht van de
kerkenraad;
- opstellen taken predikant, formatie-omvang, profielschets, sollicitatieprocedure predikant.
3.1.4. Werkzaamheden
De kerk besturen door o.m. het initiëren, stimuleren en coördineren van
(nieuwe) activiteiten de kerkgemeenschap betreffende, zoals:
- het houden van kerkdiensten;
- regelmatig contact houden met de diverse ingestelde activiteitgroepen;
- elke eerste maandagavond van de maand vergaderen, deze
vergaderingen zijn in principe openbaar;
- het organiseren van gemeenteavonden;
- opstellen van een dienstrooster;
- de gemeente in- en extern vertegenwoordigen;
- toezicht op het beheer gemeentelijke (kerkelijke) eigendommen;
- financiële jaarstukken goedkeuren.
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4.

Financiën en Beheer

4.1

College van Kerkrentmeesters

4.1.1 Visie
Het College is zich bewust van de uitgaven, zoals traktementen van de
predikant, kosten voor gemeenteopbouw, salarissen van organisten en
onderhoud gebouwen en begraafplaats. Deze kosten moeten worden
gefinancierd uit de inkomsten van levend geld, de rente op de financiële
activa, uit de pachtinkomsten en de inkomsten van de begraafplaats.
Wanneer er keuzes moeten worden gemaakt in de besteding van de
beschikbare financiële middelen is het een uitgangspunt van beleid dat
investeren in mensen voorrang heeft boven investeren in materiële zaken.
4.1.2 Doel
Door teruglopende inkomsten uit rentes en levend geld moet, naast
voortdurend te houden acties om deze effecten te minimaliseren, ook
gezocht worden naar mogelijkheden om kostenbesparingen te realiseren.
Om de lasten en baten in evenwicht te houden is een gezond financieel
beheer nodig. Zonder aanpassingen in het huidige beleid zullen vanaf 2016
structurele tekorten ontstaan.
Het doel is gericht op het gezond houden van de financiële huishouding.
4.1.3 Aandachtspunten
- Gebouwen
De restauratie van het kerkgebouw zal volgens het bestaande plan in 2017
afgerond worden. Daarna zal een nieuw 5-jaren plan opgesteld worden en
ter goedkeuring worden voorgelegd.
De geluidsinstallatie in de kerk is dringend aan vervanging toe en zal op
korte termijn vervangen worden.
Na een structurele oplossing voor de vloer van de Sanjes te hebben
doorgevoerd is het beleid er nu op gericht om de Sanjes in de huidige staat
te houden.
- Financiën
Vrijvallende depositiegelden kunnen niet meer tegen de oude rentes worden
uitgezet, waardoor een sterke terugval in rentes wordt geprognotiseerd.
In plaats van 6% kunnen deposito’s tegen ca 1,5% worden afgesloten. De
verwachting is dat deze situatie zich niet op korte termijn zal herstellen.
Vanwege de risico’s die aan beursbeleggingen verbonden zijn, wordt die
vorm van beheer niet gekozen. In onderzoek is of de vrijvallende gelden die
niet op korte/middellange termijn nodig zijn en dus dienen als cash
generator, gebruikt kunnen worden voor de aankoop van
landbouwpercelen, die verpacht kunnen worden. Daarmee wordt een hoger
(ca 3%) rendement verkregen, waarbij de waarde van de investering niet
onderhevig is aan inflatie.
De lichte daling van de opbrengsten uit levend geld wordt veroorzaakt door
een terugval in het ledenaantal, die weer gedeeltelijk gecompenseerd wordt
door een gemiddelde verhoging per lid. Deze betrokkenheid van de leden
zal niet onder spanning gezet worden door gerichte acties ter verhoging van
hun bijdrage.
Wel zullen leden die een minimale bijdrage leveren gevraagd worden hun
financiële betrokkenheid te vergroten.
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Met het vacant komen van de predikantsplaats zal het werktijdpercentage
van de nieuw te beroepen predikant van 71% naar 50% worden
teruggebracht.
De huurprijzen voor de gebouwen zullen op korte termijn niet verhoogd
worden.
De prijzen voor de begraafplaats zullen gelijke tred houden met de inflatie
en met de prijzen van de omliggende begraafplaatsen.
- Kerkradio
De huidige zendlicentie zal jaarlijks verlengd worden. Hoewel er weinig
gebruik van wordt gemaakt zijn de kosten zo laag dat deze voorziening in
stand wordt gehouden. Bij een toename in het gebruik en/of veranderende
wensen zal onderzocht worden of gebruik van nieuwe media mogelijk of
gewenst is.
- Klok en Klepel
Het beleid voor het uitgeven van Klok en Klepel is er op gericht dat alle
leden geïnformeerd kunnen worden over de zaken die in en rond de kerk
spelen.
Omdat verreweg het grootste deel van de leden geen probleem heeft met
het leveren van een kleine bijdrage zal het financiële beleid gericht zijn op
het kostenneutraal uitbrengen van Klok en Klepel, waarbij ruimhartig
omgegaan wordt met de minder draagkrachtigen binnen onze gemeente.
Per januari 2015 zal de al eerder aangekondigde verhoging van de bijdrage
worden uitgevoerd.
- Begraafplaats
De beschikbare ruimte voor de nieuwe graven noopt ons er toe uit te zien
hoe wij in de toekomst kunnen voldoen aan de vraag naar een graf.
Onderzocht zal worden of gronduitbreiding mogelijk is.
4.2.

Publiciteit

4.2.1. Visie/doel/richting
Onze activiteiten zo ruim mogelijk bekendmaken in de gemeente en in het
dorp, hieronder worden ook de kerkelijke gemeenten verstaan in de naastliggende dorpen.
4.2.2. Beleid
Het beleid is er op gericht om met alle mogelijke middelen elkaar dichtbij
en op afstand te bereiken.
4.2.3. Beleidsvoornemens
Nagaan of en in hoeverre internet een levendig tweezijdig communicatiekanaal kan worden. Onderzoeken hoe we meer mensen bij kerkelijke
activiteiten kunnen betrekken door middel van bijvoorbeeld social media.
4.2.4. Werkzaamheden
ons mededelingenblad, Klok en Klepel, achtmaal per jaar uitgeven;
rubriek “rondom de dorpskerk” verzorgen;
bij bijzondere activiteiten de bekendmaking verzorgen door b.v. affiches,
huis-aan-huis verspreiding en plaatselijke/streekgebonden bladen.
de website actueel houden en onderhouden.
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