Beleidsplan: Hervormde gemeente te Kollumerzwaag

2017-2020

VOORWOORD

Het beleidsplan 2017-2020 is een aanvulling op beleidsplan 2007-2011 + aanvullend beleidsplan
2012-2016 en wordt genoemd aanvullend beleidsplan 2017-2020
Een kleine groep uit de kerkenraad heeft zich in het bestaande beleidsplan verdiept en het daar waar
noodzakelijk zo goed mogelijk aangepast.
We hopen met dit vernieuwde "aanvullende" beleidsplan, de komende jaren onze gemeente te
kunnen dienen en het Woord van God gestalte te geven.
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1.5 De predikanten:
Op een tweetal naamborden in de pij (voorportaal) van de kerk staan de namen vermeld van de
predikanten welke verbonden zijn (geweest) aan de Hervormde Gemeente van Kollumerzwaag.
Tevens is hierop de volgende tekst te lezen:
De kerk te Kollumerzwaag, sinds de reformatie in de 16e eeuw in gebruik voor de hervormde
erediensten, is gebouwd..± 1200, vergroot ± 1500 gerestaureerd in 1889, 1940 en 1985.
Tot 1617 was Kollumerzwaag verbonden met Oudwoude, Westergeest en Augsbuurt (Lutkewoude) met
standplaats te Oudwoude. Van 1617 verbonden met Augsbuurt, standplaats aldaar.

De volgende predikanten staan op de borden vermeld:

Van:

Tot:

Naam:

Gekomen van: Vertrokken naar: Bijzonderheden::

1567

Petrus

Gevlucht

Rooms priester

1580

Johannes Lamberts zn

Gevlucht

Rooms vicaris

1611

1612

Jacobus Janiculi Bornberg

1614

na1617

Wibrandus Hectoris Hofman
Hulppredeker te
Augsbuurt

Matthias Crusius
1619

1621

Lambertus Johannis

Opende (Gr)

1621

1622

Leo Laurentië

1624

1654

Lambertus Johannis

Opende (Gr)

1654

1666

Georgus Viti Proost

Candidaat

1667

1678

Michael van Doem

Candidaat

1679

1683

Johannes Beilanus

Candidaat

1684

1730

Gerhardus Gansefoort

Candidaat

Met emeritaat

1730

1754

Johannes Wilman

Candidaat

Overleden in 1754

1755

1772

Heerco Douma

Candidaat

1775

1817

Johannes Petrus Andreae

Candidaat

Met emeritaat

1817

1821

Pibo Talma

Candidaat

Ontslagen

Afgezet in 1622
Overleden in 1654

Afgezet in 1678
Rinsumageest

Burum
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1821

1822

Arnoldus Wernimeus Bussing

Candidaat

Bierum

1823

1826

Willem Lemke

Candidaat

Tjalbert

1828

1833

Geert Landweer

Candidaat

Birdaard

10-11-1833

1837

Simon Hogerzijl

Candidaat

Fijnaart

19-3-1838

28-2-1847

Martinus Zwijghuizen
Reigersberg

Candidaat

4-7-1847

27-4-1856

Jean Alexandre Charles
Francois Revel

Candidaat

2017-2020

Wommels

Wijnjeterp

Eigen standplaats

Na 1858

Nicolaas van der Tuuk Adviani Candidaat

Lutkegast

19-1-1868

Hendrik Malcomius

Candidaat

Franeker

24-5-1868

1-10-1879

Francisces Johannes Stroman
de Grave

Warns

16-4-1882

14-12-1884 Jan Reijenberg

2-8-1885

11-11-1888 Hendrik van Eijck van Heslinga Candidaat

11-7-1858

1864

12-2-1865

Candidaat

27-9-1896

6-9-1928

Adriaan Griffijn

Candidaat

16-3-1930

6-1-1947

Douwe Hokwerda

Cothen (U)

13-4-1947

9-5-1948

Johannes de Zwaan

Anna Paulowna

15-8-1948

30-3-1952

Jean Corneille Pierre van Erkel Musselkanaal

23-11-1952

7-1-1958

Johannes Gerrit Ferdinand
Ankersmit

14-5-1958

27-12-1962 Anne Bakker

3-3-1963

18-3-1970

21-5-1970

Lathem

Met emeritaat

Ternaard
Harich
Overleden in 1928
Noordhorn
gewogen en te licht
bevonden
Met emeritaat
Aalsum Wetsens

Herwijnen

Dalfsen

Pieter Cornelis ‘t Hooft

Kantens

Emmen

8-11-1981

Georg Frederik Carstens

Zaandam

Met emeritaat

3-10-1982

1-5-1995

Seine Jan Seinen

Ferwerd

Met emeritaat

19-5-1996

5-1-2003

Anne Elverdink

Haulerwijk

Eastermar/Jistrum

25-5-2003

18-1-2009

Hendrik Talsma

Candidaat

Cappelle a/d IJsel

13-9-2009

1-10-2016

Margje Mink

Oudega (W)

Vanaf 1-1-2016 is de heer Leo Blees aangesteld als Kerkelijk werker
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5 Jeugdwerk
Het jeugdwerk is een belangrijk deel van het gemeentewezen. Onder leiding van de jeugdouderling
heeft dit gestalte. De Jeugdouderling is de contactpersoon voor de jeugd en de daarbij
georganiseerde jeugdactiviteiten, zoals de oppasdienst, de kindernevendienst, de jeugdclubs en Your
Choice. De jeugdouderling is het aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon voor de jeugd en dient
als contact persoon tussen de Jeugdraad en kerkenraad. (De jeugdouderling valt onder de groep
ouderlingen.)
5.1 Jeugdraad
De jeugdraad bestaat momenteel uit 13 personen. Het gaat hierbij om leden van de
jeugddienstcommissie (4), clubleiding (6), penningmeester, voorzitter en jeugdouderling.
Van september (voor de startzondag) tot en met april (na de slotzondag) is er maandelijks een
vergadering. Twee maal per jaar is er een gezamenlijke jeugdraadsvergadering met de jeugdraad van
de Gereformeerde Kerk.
Het doel van de jeugdraadsvergadering is om met alle afdelingen binnen de jeugdraad zaken te
organiseren en te bespreken aangaande de jeugd.

5.2 Jeugddienstcommissie
Het doel van de jeugddienstcommissie is:
Het regelen, begeleiden, coördineren van jeugddiensten. Door middel van jeugddiensten proberen
we het christelijk geloof op een dusdanige manier naar voren te brengen, zodat het pakkend is voor
de jeugd, maar natuurlijk ook voor oudere belangstellenden.
De thema’s die gezocht worden toe te passen op de belevingswereld die de jeugd op dit moment
heeft. Verder proberen de jeugd zoveel mogelijk te betrekken in het meedenken en meedoen met de
jeugddiensten. Dit wordt gedaan door de jeugd persoonlijk of via clubleiding te benaderen.
Verder wordt er contact gezocht en gehouden met meerdere personen, die meewerken aan deze
diensten, bijvoorbeeld een gospelgroep, de organist, het beamerteam of de predikant.
De jeugddienstcommissie regelt ook de bloemen, die naar één van onze gemeenteleden gaan. Dit
zijn vaak de mensen met een verstandelijke beperking, maar het kan ook iemand van de jongeren
zijn, die ziek is.
Jeugddiensten worden samen met de Gereformeerde Kerk gehouden. Dit zijn dus altijd gezamenlijke
diensten. Vanwege o.a. de ruimte worden deze diensten veelal gehouden in de Gereformeerde kerk.
Indien het qua ruimte mogelijk is, wordt er geprobeerd deze te houden in de Hervormde Kerk.
Samen met de Gereformeerde Kerk worden elk seizoen 6 jeugddiensten gepland. Deze
jeugddiensten worden om en om georganiseerd door óf de Hervormde Gemeente of de
Gereformeerde Kerk. Bij de startzondag ligt de organisatie bij de Hervormde jeugddienstcommissie.
Bij de slotzondag ligt de organisatie bij de Gereformeerde jeugddienst commissie. De 4 jeugddiensten
daar tussenin worden om en om door beide jeugddienstcommissies georganiseerd en gaan meestal
in samenwerking met de jeugdraad, clubs en jeugd van de organiserende partij.
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De startzondag is tevens ook meteen bloemenzondag. Vóór deze dienst worden er door de
gemeenteleden bloemen gebracht in de kerk die na deze dienst weer bezorgt worden door de
gemeente leden zelf naar het vooraf op de bos bloemen gelabelde gemeentelid.
De jeugddienstcommissie bestaat op dit moment (2016/2017) uit 3 personen.
De jeugddienstcommissie houdt via de jeugdraadsvergadering of rechtstreeks contact met de
jeugdouderling van onze gemeente.
Taken binnen de jeugddienstcommissie worden per keer onderling verdeeld aan de hand van een
soort van draaiboekje.
De jeugddienstcommissie probeert de jeugd nog meer te betrekken bij het gebeuren rondom
jeugddiensten. Dit doen zij o.a. door meer de clubs van tevoren bij de jeugddiensten te betrekken.
De jongeren wordt gevraagd hun medewerking te verlenen aan de jeugddiensten. De clubleiding
heeft hier het initiatief om iets het regelen voor deze diensten. Dus: de jeugd de hoofdrol en de
commissie de begeleidende en coördinerende taken.
We proberen een jonge, levende gemeente te worden waarbij de jeugd een aanzienlijke rol speelt in
het gemeente zijn.
5.3 Jeugdclubs
Het doel van de jeugdclubs is, om de jeugd op een leuke en spontane manier bij de kerk te betrekken
en te laten zien wat de kerk en het geloof voor hen kan betekenen.
Momenteel zijn er 3 clubavonden waarvan er telkens 2 van de clubleiding aanwezig is:
Een groep 5 t/m groep 7: Deze bestaat momenteel uit 30 jongens en meisjes. (2016/2017)
Een jongensclub van groep 8 t/m 16 jaar. Deze bestaat momenteel uit 8 jongens. (2016/2017)
Een meisjesclub van groep 8 t/m 16 jaar. Deze bestaat momenteel uit 14 meisjes. (2016/2017)
De avonden worden vrij ingevuld door de leiding. Vooraf aan elke clubavond wordt er ca. 20 minuten
catechisatie gegeven aan de 2 oudste groepen door onze eigen kerkelijk werker.
Aan het einde van het seizoen wordt er een clubweekend georganiseerd. Er wordt door de jeugdraad
een bestemming uitgezocht waar dit weekend gehouden wordt.
In de toekomst hopen we op een toenemend of in ieder geval een gelijkblijvend aantal clubleden,
ook buitenkerkelijke jeugd en vanuit de andere kerken zijn van harte welkom, andersom is dat ook
het geval. De jeugdclubs moeten laagdrempelig zijn, immers langs deze weg is er jeugd te bereiken
die anders misschien niet open staat voor het geloof of in ieder geval er niet actief aan deelnemen.
Het zou mooi zijn om de jeugd een vervolg aan te kunnen bieden in de vorm van de eerder
genoemde "vervolgcursus"(punt 2.2), om hen toch bewust te maken van hun geloofsbeleving.
En dat zij later een onderdeel vormen van een levende, jonge kerk.
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Ingaande 2016 worden er maandelijkse tienerdiensten onder de naam “Your Choice” gehouden in de
Rank. De thema’s zijn door de tieners zelf aangereikt en deze diensten worden verder door de 5
leidingen ingevuld.
Vooralsnog lopen deze diensten positief en worden bezocht door een 30 tal tieners van zowel Herv.
als Gerf. afkomst .

Nawoord
Het geschrevene is een aanpassing van het eerste beleidsplan van 2007-2012 + aanvullende
beleidsplan 2012-2016 en dient dan ook gezien te worden als het vervolg van het oude beleidsplan.
Ook zal deze na een verder onderzoek voor samenwerking met onze Gereformeerde broeders
worden aangepast
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