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Vaststelling
Dit beleidsplan is vastgesteld door de kerkenraad op 8 oktober 2007.
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Voorwoord.
‘Een beleidsplan betekent zich iets van de toekomst voor te stellen.'
Een door de kerkenraad ingestelde beleidscommissie, bestaande uit twee kerkenraadsleden en
vier gemeenteleden heeft zich hiervoor ingezet.
Nadat de grote lijn door de commissie was uitgezet, is er aan de verschillende deelgroepen
gevraagd om met hun bijdrage gestalte aan een beleidsplan te geven.
Hun bijdragen zijn door de commissie samengevoegd tot een geheel.
Het resultaat is een visie geworden wat een inzicht geeft van het verleden, het heden en de
toekomst.
Voor de werkbaarheid is er een uittreksel met conclusies over het te voeren beleid
toegevoegd.
"Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt
door de liefde." Efeziërs 4:16b.
Dat dit beleidsplan, door de liefde voor Hem, mag dienen tot de opbouw van onze gemeente.

K. Veenstra, voorzitter.
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I
A. Werkwijze van het samenstellen van het beleidsplan voor de jaren 2007 tot 2011
Ingevolge ordinantie 4-7-1 van de Kerkorde is het de taak van de kerkenraad om eens in de
vier jaar een beleidsplan vast te stellen ter zake van het leven en werken van de gemeente.
Het initiatief tot het opstellen van het beleidsplan komt dan ook van de kerkenraad.
De kerkenraad richt zich op het algemene beleid. Een beleidsplan schept kaders. Er moet dus
ruimte overblijven voor specifiek beleid met eigen keuzen van de colleges.
In december 2005 is door de kerkenraad een commissie samengesteld welke de opdracht heeft
gekregen om voor de kerkenraad een beleidsplan op hoofdlijnen op te stellen welke door de
kerkenraad als sturing kan worden gebruikt.
In deze “Beleidscommissie” (BC) nemen de volgende personen zitting:
-

Dhr. Tj. de Bruin;
Mevr. M. Hiemstra-Klaver,
Mevr. B. Klaver-Ykema;
Mevr. E. Postma-Zwaneveld;
Dhr. K. Veenstra;
Dhr. W. Veenstra.

Op 14 december 2005 komt deze beleidscommissie voor het eerst bijeen, samengeroepen
namens de kerkenraad door de scriba de heer D. Terpstra.
In deze vergadering geeft de heer Terpstra uitleg over het doel van de commissie.
Ter voorbereiding en ondersteuning van het werk van de BC worden door Terpstra de
volgende geschriften rondgedeeld aan de BC leden:
-

werkboek “Naar inspirerend beleid”;
folder “Leren leven van de verwondering”;
“Kerkorde en ordinanties”;
Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de NHG te
Kollumerzwaag.

Uit het midden van de BC leden wordt de heer Kees Veenstra als voorzitter benoemd en Peet
de Bruin als secretaris.
De commissie is zich er van bewust dat de opdracht waarvoor zij zich geplaatst ziet geen
eenvoudige opgave is, temeer daar er (nog) een duidelijk concept beleid ontbreekt welke als
“kapstok” zou kunnen worden gebruikt.
Er zal moeten worden gewerkt naar een beleidsplan op “hoofdlijnen” welke gedurende de
komende jaren de mogelijkheid geeft om bij te sturen. Ook zal het beleidsplan niet het doel op
zich moeten zijn. Indien wenselijk en mogelijk zal het beleidsplan moeten worden aangepast
naar de (veranderende-) situatie ter plaatse.
Uitgaande van de thans voorhanden zijnde informatie komt de BC tot het volgende globale
plan van aanpak:
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Opstellen van een profielschets van onze gemeente
Benaderen van de verschillende deelgroepen binnen de kerkelijke gemeente welke een bijdrage zullen moeten
leveren aan het op te stellen beleidsplan
Het verzamelen van de door de verschillende deelgroepen aan te leveren (deel-) beleidsplannen en van hieruit het
maken van een concept beleidsplan.
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Hervormde Gemeente (binnen de PKN)
Foarwei 139
9298 JG Kollumerzwaag

Kollumerzwaag, 20 maart 2006
Betreft: beleidsplan

Beste mensen,
Sinds 1 mei 2004 zijn de meeste gereformeerde kerken, lutherse gemeenten en hervormde gemeenten
gefuseerd tot de Protestantse Kerk in Nederland. ( PKN)
Deze fusie heeft diverse zaken met zich mee gebracht en onder andere een nieuwe kerkorde. In deze
nieuwe kerkorde verplicht de PKN gemeenten om voor 1 januari 2007 een beleidsplan vast te stellen.
Hierin worden de doelstellingen voor de komende vier jaren uiteengezet, door de verschillende
deelgroepen binnen een gemeente ( bijv. diaconie, jeugdraad, wijkassistenten) Men moet dit
beleidsplan zien als hoofdlijnen waarop teruggegrepen kan worden en dat het kan helpen bij het maken
van keuzes, en niet als een plan waar u/jullie op gecontroleerd en/of “afgerekend” zullen worden.
Binnen onze hervormde gemeente is er een beleidscommissie samengesteld om dit beleidsplan op te
zetten. De kerkenraad zal dit uiteindelijk moeten goedkeuren, zij is hier ook verantwoordelijk voor.
Zoals hierboven beschreven staat zal er van de verschillende deelgroepen een inbreng gevraagd
worden. Vandaar dat u/ jullie deze brief ontvangen en wij een beroep doen op uw/jullie inbreng.
Bijgevoegd vindt u/ jullie een bijlage waar verschillende vragen vermeld staan die betrekking hebben
op de huidige situatie en de plannen voor de toekomst. Het is de bedoeling dit zo kort en bondig
mogelijk te omschrijven. Voor de ene deelgroep zullen de vragen meer oproepen dan bij de andere
deelgroepen. Probeer het zo duidelijk mogelijk in te vullen en voor eventuele vragen kunt u ten allen
tijde bij ons terecht.
Het beleidsplan zal na vier jaren worden herzien en zonodig worden aangepast.
Wij hopen dat door bovenstaande uitleg het u/ jullie duidelijk is geworden. Tot slot willen wij nog een
korte tekst uit een handleiding van de PKN vermelden waarin ook het belang van een beleid naar
voren komt:
" Niet neergang, maar geloof in kracht van het Woord dient het leven van de kerk te bepalen ( 2
Tim 2:9) Daarom zetten wij ons in om tot een verandering van blikrichting te komen. Wij willen
weg van het verlammende gevoel dat de kerk een aflopende zaak zou zijn. Onze tijd biedt
allerlei kansen en mogelijkheden en ons staan nieuwe middelen ter beschikking. Wij blijven
geloven in de kracht van het christelijk geloof.
De protestantse traditie is altijd gekenmerkt door een sterke betrokkenheid op de samenleving. Wij
ervaren een dringende behoefte om als kerk ook in deze tijd zichtbaar en relevant aanwezig te zijn ".

De Beleidscommissie:
K. Veenstra, voorz.
Pagina
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B. Geschiedenis van de Nederlands Hervormde Gemeente (binnen de PKN) te Kollumerzwaag.
De Kerk:
Het kerkgebouw is een landelijk, bakstenen kerkje, waarvan het schip vermoedelijk uit de
dertiende eeuw dateert. Het koor is in de vijftiende eeuw vernieuwd en de vensters dateren
ook uit die tijd. Later zijn daarin nieuwe traceringen aangebracht.
De ingang ligt aan de noordkant, vroeger alleen voor meisjes en vrouwen. De zuidelijke
ingang die nu is dichtgemetseld, was voor jongens en mannen. Boven de noordingang bevindt
zich een nisje. Vrijwel zeker heeft hierin een Mariabeeldje gestaan dat in de zestiende eeuw
tijdens de beeldenstorm of bij de overgang naar de reformatie is verwijderd. Er staat nu een
bordje in met de tekst; ¨Zie ik verkondig u grote blijdschap¨, Lucas 2: 10.
Aan de binnenzijde van deze ingang heeft vroeger gestaan: ¨Komt laat ons opgaan tot de Berg
des Heren, tot den huize van de God Jacobs, opdat Hij ons lere van zijne wegen en opdat wij
wandelen zijne paden¨. Jesaja 2: 3.
Het schip van de kerk is in 1985 fraai gerestaureerd. Bij deze werkzaamheden is onder
anderen een brokstuk van een roodstenen sarcofaag- deksel gevonden met een opschrift.
Het niet voorkomen van hoofdletters in het grafschrift, de brede stroken van de letters en het
ontbreken van de punt op de i wijzen er op dat de zerk uit 1493 is en niet uit 1593.
In het bekende boek van notaris Andrea wordt vermeld: “In 1556 een Hetsma stede op
Colmerswaege”. “Stede” wijst er op dat het woonerf niet meer van een huis was voorzien. Op
die plaats zal deze Meint Hedsama (van wie de grafsteen is) voor 1493 hebben gewoond.
Achter de kansel is dit deksel in een spaarveld opgesteld.
Aan de linkerkant van de kerk ligt keurig onder de banken ook een jonge steen ingemetseld
van Johannes Colerus ( 1764- 1817) Deze kan vermoedelijk de zoon zijn van een Ulbe
Colerus, fiscaal te Dokkum. Deze Ulbe was in 1759 toen 31 jaar oud. Het meubilair van de
kerk is tijdens de restauratie door nieuw vervangen.
Rijke cultuurgoederen heeft deze eenvoudige heidekerk nimmer gekend. De versieringen op
het tongewelf zijn naar oude voorbeelden weer aangebracht.
De kuip van de vroegere preekstoel is ommanteld. De oude kansel was evenmin van
historische culturele waarde en moest naar beneden gebracht worden om plaats te maken voor
het orgel.
Bij het verlaten van het gebouw kan men op het front van de galerij lezen:
¨Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, hetwelk uwe zielen kan
zalig maken¨ Jacobus 1: 21.
Aan de buitenkant van het kerkgebouw valt de geschiedenis in steen af te lezen. Via
Kloostermoppen, tufsteen en baksteen komen wij in onze tijd. Deze tijd komt ook terug in de
verlichte wijzerplaat.
De noordmuur heeft wat eenvoudige profileringen en aan de zuidkant is de dichtgemetselde
toegangspoort duidelijk te zien. Al met al een eenvoudige kerk, maar de gemeente mag weten
dat hier al eeuwen van geslacht op geslacht Gods woord is verkondigd.

Pagina

6

Beleidsplan Hervormde Gemeente (binnen de PKN) te Kollumerzwaag

De toren:
De toren van oorsprong middeleeuws werd in 1872 gedeeltelijk afgebroken en hersteld. In
1960 is deze toren met een zadeldak opnieuw gerestaureerd.
In de zuidmuur is een gedichte vroegere ingang zichtbaar en in de westmuur is de rondboog
opening in 1960 opnieuw aangebracht.
Aan de binnenkant van de toren ziet men nog overgangselementen van een weggebroken
koepelgewelf.
Bovenin hangen twee klokken; de ene heeft het opschrift van 1948 te Heiligerlee. De andere
heeft in het latijn; ¨I : Borchard fudit Enchusae 1769¨. Dat betekent dus dat Johannes
Borchard de beroemde klokkengieter deze klok heeft gegoten. Hij behoorde tot de
belangrijkste klokkengieters in het noorden van ons land.
Het orgel:
Dit instrument is in 1904 geplaatst door Bakker en Timmenga. Oorspronkelijk stond het op de
galerij en is twee keer van west naar oost verhuisd.
De laatste keer was dat in 1940. De frontversiering bestaat uit druiventrossen en ranken. Een
harp prijkt er bovenop. Het is een mechanisch instrument meteen aangehangen pedaal en een
handklavier.
Het Kerkhof:
De begraafplaats is eigendom van de hervormde gemeente van Kollumerzwaag. Het beheer is in
handen van het college van kerkrentmeesters, de vroegere kerkvoogdij.
Van de grafregisters die nog in ons bezit zijn is die van 1866 het oudste.
Administrerend kerkvoogd was in die tijd Pieter Aukes Zuidema.
Als eerste werd begraven in rij 1, graf 1 Hielke Willem van der Veer op 17 juli 1868.
Een graf was in die dagen heel wat kleiner dan tegenwoordig. In het grafregister wordt vermeld dat
een graf zo’n 2 el en 10 duim lang en1 el breed is (ongeveer 1,65 m bij 0,70 m).
Op kerkhof 4, de nieuwste uitbreiding, is voor elk graf 2,40 m x 1,00 m gereserveerd.
In de loop der jaren hebben er drie uitbreidingen plaatsgevonden:
Kerkhof 2, het oost-, zuid- en westpark, later gewijzigd in oost- en westpark.
Kerkhof 3, verdeeld in 39 rijen.
Kerkhof 4, verdeeld in 8 vakken en 2 rijen.
De verdeling van de in totaal 2563 graven ziet er als volgt uit:
Kerkhof 1
Kerkhof 2, oostpark
Kerkhof 2, westpark
Kerkhof 3
Kerkhof 4, vak A
Kerkhof 4, vak B
Kerkhof 4, vak C
Kerkhof 4, vak D
Kerkhof 4, vak E
Kerkhof 4, vak F
Kerkhof 4, vak G
Pagina
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169
245
874
80
80
70
70
85
85
102

graven
graven
graven
graven
graven
graven
graven
graven
graven
graven
graven
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Kerkhof 4, vak H
Kerkhof 4, vak I
Kerkhof 4, vak J

102
47
47

graven
graven
graven

Tot 1991 werden de graven voor onbepaalde tijd uitgegeven, van 1991 tot 1996 voor 40 jaar en sinds 1
januari 1996 voor 30 jaar.
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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:

1611
1614
1619
1621
1624
1654
1667
1679
1684
1730
1755
1775
1817
1821
1823
1828
10-11-1833
19-3-1838
4-7-1847
Na 1858
11-7-1858
12-2-1865
24-5-1868
16-4-1882
2-8-1885
27-9-1896
16-3-1930
13-4-1947
15-8-1948
23-11-1952
14-5-1958
3-3-1963
21-5-1970
3-10-1982
19-5-1996
25-5-2003
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Tot:

Naam:

Petrus
Johannes Lamberts zn
Jacobus Janiculi Bornberg
Wibrandus Hectoris Hofman
Matthias Crusius
1621
Lambertus Johannis
1622
Leo Laurentië
1654
Lambertus Johannis
1666
Georgus Viti Proost
1678
Michael van Doem
1683
Johannes Beilanus
1730
Gerhardus Gansefoort
1754
Johannes Wilman
1772
Heerco Douma
1817
Johannes Petrus Andreae
1821
Pibo Talma
1822
Arnoldus Wernimeus Bussing
1826
Willem Lemke
1833
Geert Landweer
1837
Simon Hogerzijl
Martinus Zwijghuizen
28-2-1847
Reigersberg
Jean Alexandre Charles
27-4-1856
Francois Revel
Eigen standplaats
Nicolaas van der Tuuk
1864
Adviani
19-1-1868 Hendrik Malcomius
Francisces Johannes Stroman
1-10-1879
de Grave
14-12-1884 Jan Reijenberg
Hendrik van Eijck van
11-11-1888
Heslinga
6-9-1928
Adriaan Griffijn
6-1-1947
Douwe Hokwerda

Gekomen van:

1567
1580
1612
na1617

9-5-1948

Johannes de Zwaan

Jean Corneille Pierre van
Erkel
Johannes Gerrit Ferdinand
7-1-1958
Ankersmit
27-12-1962 Anne Bakker
18-3-1970 Pieter Cornelis ‘t Hooft
8-11-1981 Georg Frederik Carstens
1-5-1995
Seine Jan Seinen
5-1-2003
Anne Elverdink
Hendrik Talsma
heden
Margje Mink
30-3-1952

Vertrokken
naar:

Bijzonderheden::

Gevlucht
Gevlucht

Rooms priester
Rooms vicaris

Hulppredeker te Augsbuurt
Opende (Gr)
Opende (Gr)
Candidaat
Candidaat
Candidaat
Candidaat
Candidaat
Candidaat
Candidaat
Candidaat
Candidaat
Candidaat
Candidaat
Candidaat
Candidaat
Candidaat

Candidaat
Candidaat

Afgezet in 1622
Overleden in 1654
Afgezet in 1678
Rinsumageest
Met emeritaat
Overleden in 1754
Burum
Met emeritaat
Ontslagen
Bierum
Tjalbert
Birdaard
Fijnaart
Wommels
Wijnjeterp

Lutkegast
Franeker
Met emeritaat

Warns
Candidaat
Candidaat
Candidaat
Cothen (U)

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

Anna Paulowna
Musselkanaal
Lathem
Herwijnen
Kantens
Zaandam
Ferwerd
Haulerwijk
Candidaat

Aalsum Wetsens
Dalfsen
Emmen
Met emeritaat
Met emeritaat
EastermarJistrum
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C. Deelgroepen:
De beleidscommissie heeft aan de hand van het handboek “Naar inspirerend beleid”de
navolgende deelgroepen in onze gemeente onderscheiden:

1

Deelgroepen:
Kerkenraad
a. Predikant
b. Catechese
c. Belijdeniscatechese

2

Pastoraat
Bijstandsgroepen:
a. Wijkassistenten
b. Ouderenbezoeker
c. Ziekenbezoekcommissie
d. Bloemendienst
e. Verjaardagsfonds

College van Kerkrentmeesters
a. Geldwerving
b. Gebouwen
c. Personeel
d. Vrijwilligers
e. Begraafplaats
f. Landerijen
4 College van Diakenen
3

a. Diaconaat
b. Zending
5

Jeugdwerk:
a. Jeugdraad
b. kindernevendienst

c. jeugdclubs
6. Eredienst en kerkmuziek

7.
8
9
10

a. erediensten
b. organisten
Vorming en toerusting
Kerk en Israël
SoW proces.
Missionair werk
Voor de onder 6 genoemde Erediensten is geen commissie
binnen onze gemeente, derhalve een taak voor de kerkenraad om
hiervoor beleid op papier te zetten.
De onder 7 t/m 10 genoemde deelgroepen zijn binnen onze
gemeente niet aanwezig.
De kerkenraad zal hiervoor een beleid op moeten zetten.

Pagina
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Ieder der deelgroepen geeft hierna zijn visie op het, binnen die deelgroep, te voeren beleid
voor de eerst komende 4 jaren.
II Rapportages van de deelgroepen:

1. Kerkenraad
1.a Predikant
Tot opbouw van de gemeente van Jezus Christus, onze Heer en Heiland, is aan de predikant
toevertrouwd:
- de bediening van Woord en sacramenten door:
* de verkondiging van het Woord;
* het voorgaan in de kerkdiensten;
* de bediening van de doop;
* de bediening van het Heilig Avondmaal;
* het afnemen van de openbare geloofsbelijdenis;
* het bevestigen van ambtsdragers;
* het leiden van trouwdiensten en van diensten van rouwdagen en gedenken;
- de catechese en de toerusting;
- het verkondigen van het evangelie in de wereld;
- en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen in de kerk in de meerdere vergaderingen
en tezamen met de ouderlingen:
- de herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente en
- het opzicht over de leden van de gemeente.
1.b Catechese
De gemeente geeft onder leiding van de kerkenraad in vorming en toerusting, catechese en
jeugdwerk gestalte aan het blijvend proces van geestelijke vorming waarin alle generaties
betrokken zijn.
De kerkenraad nodigt, vanwege de roeping van de gemeente om leerling te blijven op de weg
van haar Heer, de leden van de gemeente uit om deel te nemen aan vormings- en
toerustingswerk met het oog op hun geestelijke groei en het vervullen van de taken van
gemeente en kerk.
De gemeente is, vanwege haar betrokkenheid bij de doop, medeverantwoordelijk voor de
geloofsopvoeding van kinderen en de geestelijke vorming van jongeren in de gemeente en
schept mogelijkheden om deze te stimuleren en te steunen.
Aan de jonge leden van de gemeente en verder aan allen die dit verlangen, wordt kerkelijk
onderricht gegeven.
Dit kerkelijk onderricht betreft met het oog op de doeleinden van de catechese:
- het lezen en verstaan van de Heilige Schrift;
- de eredienst, de liederen en gebeden;
Pagina
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- de belijdenis en geschiedenis van de kerk;
- het leven als christen in de wereld.
Bij de invulling van het kerkelijk onderricht, de keuze van de leermiddelen en de methode van
de catechese wordt rekening gehouden met de leefwereld en de ontwikkeling van hen die het
onderricht ontvangen.
De gemeente heeft de opdracht mee te werken aan de geestelijke vorming van de jeugd waar
deze wordt gevormd en onderwezen, met name in huis en school, en zoekt het geloof tot
uitdrukking te brengen in de sociale en culturele verbanden waarin de jeugd zich oriënteert.
Krachtens haar missionaire opdracht tracht de gemeente met name in haar pastorale en
diaconale activiteiten voorzieningen te scheppen voor jongeren die deze behoeven.
De catechese wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, door de
predikant.
1.c Belijdeniscatechese
De voorbereiding tot het doen van openbare belijdenis van het geloof vindt plaats in de
belijdeniscatechese, die wordt gegeven door de predikant. In de regel vindt de dienst van
Openbare Geloofsbelijdenis plaats op de zondag van Palmpasen. Elk jaar leggen er zo rond de
5 personen belijdenis af van het geloof.

Pagina
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2. Pastoraat
Algemeen:
Binnen onze kerkenraad wordt het pastoraat gevormd door de predikant en een 9-tal
ouderlingen, die men kan zien als het cement van de gemeente.
De volgende bijstandsgroepen vormen een niet onbelangrijk onderdeel van het pastoraat:
a. wijkassistenten
b. ouderenbezoeker
c. ziekenbezoekcommissie
d. bloemendienst
e. verjaardagfonds
ad. a: De wijkassistenten opereren geheel zelfstandig en brengen van hun werkzaamheden
zelf verslag uit aan de ouderlingen.
ad. b: De ouderenbezoeker bezoekt alleen de ouderen in de gemeente b.v. in bejaarden en/of
verzorgingstehuizen. Hij bezoekt het ouderlingenberaad en houdt altijd overleg met de
wijkassistenten.
ad.c: ziekenbezoekcommissie rapporteert via wijkassistenten aan de ouderlingen en
predikant.
ad.d: De bloemendienst bestaat uit een aantal (vrouwelijke)vrijwilligers die zorgen dat er
zondags een bloemetje in de kerk staat tijdens de eredienst. Na de dienst worden deze
bloemen aangeboden en bezorgd bij een (ziek) gemeente lid. De organisatie van deze
bloemendienst is in handen van mevr. P.de Bruin-Terpstra.
Ook wordt er wekelijks (uitgezonderd de zomermaanden) door een kerkenraadslid een
bloemetje bezorgd bij een (bejaard) gemeentelid volgens een door de kerkenraad vastgestelde
lijst.
De kosten van de bloemendienst worden gedragen door de Colleges van kerkrentmeesters en
diakenen.(fifty/fifty)
Ad.e: Verjaardagsfonds bericht via wijkassistenten aan beleidsplancommissie.
Als je bij de bijstandsgroepen kunt spreken van hulp en aandacht geven in specifieke zin is bij
de ouderlingen meer sprake van aandacht en bijstand in algemene zin.
Achtergrond:
Ouderling komt van ‘oudsten’ In het Grieks is dit ‘presbyters’ vandaar dat de Katholieke
kerk ‘priesters’ kent.
In onze kerk hebben we oudsten of ouderlingen als leidinggevende en dienstbare figuren van
de gemeente naast de predikant en de diakenen.
‘Oudsten’ waren mannen met een zekere wijsheid verkregen door ervaring en inzicht.
Ook in de bijbel worden ‘oudsten’(opzieners) genoemd.
Er werd nogal wat van deze ouderlingen gevraagd o.a. Er mocht niets op hen aan te merken
zijn; men mocht geen meerdere vrouwen hebben; niet bazig zijn; geen drinker; niet uit zijn op
schandelijke winst, maar rechtvaardig en iemand die het goede deed; in staat was te vermanen
en iemand die het Woord hoog hield.
Ouderling in onze gemeente:
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Ouderlingen zijn door God en de gemeente geroepen ambtsdragers. Zij zijn dienstbaar aan de
gemeente en dragen medeverantwoordelijkheid.
Zij zijn belijdende leden van de gemeente van Christus. Bij de één zal het geroepen zijn door
God voorop staan bij de ander het gekozen worden door de gemeente.
De verantwoordelijkheid voor de gemeente en het dienstbaar zijn vinden we terug in de
volgende zaken:
- De zorg voor de eredienst,
- Het mee aanzitten aan de Avondmaaltafel,
- De zorg voor het goed functioneren van het gemeentewerk,
- Het samenwerken/begeleiden van de predikant.
- Bij de zorg voor de eredienst schenken we o.a. aandacht aan de gebrachte Boodschap, de
gebruiken (vormgeving) tijdens de eredienst, plaats voor geloofsbeleving van kinderen.
- Bij de viering van het Heilig Avondmaal helpt de ouderling van dienst mee met de
bediening van brood en wijn.
- Bij de zorg voor het goed functioneren van het gemeentewerk denken we aan huisbezoeken,
bezoek aan zieken en/of ziekenhuispatiënten.
Daarnaast komt deze zorg naar voren in het bijwonen van de kerkenraadsvergaderingen, het
ouderlingenoverleg, het bijwonen van SoW en Classis vergaderingen.
Ook vinden we deze zorg terug in het begeleiden en bijstaan van de predikant bij o.a.
catechisatie, doopzitting en belijdenisgesprekken.
Specifiek voor de jeugdouderling komt daar nog bij de jeugdraadsvergaderingen,
jeugdevenementen en jeugddiensten.
Huisbezoek:
Ouderlingen bezoeken eens per jaar de gezinnen in hun wijk, waarbij ze in aanraking komen
met de godsdienstige beleving van hun gemeenteleden.
Men leest uit Zijn Woord en gaat eventueel voor in gebed.
Door middel van een gesprek probeert men zich in te leven in de gezinssituatie en vooral op
Godsdienstig gebied een stimulerende rol te spelen.
Een ouderling is bij de uitoefening van het ambt geheimhouding opgelegd over alles wat
hem/haar in vertrouwen wordt meegedeeld.
De laatste jaren is naast het individueel bezoek het ‘groot’ huisbezoek gekomen.
Samen met Gereformeerde ambtsdragers worden alle gezinnen in een wijk of straat benaderd,
waarbij men aan de hand van een vooraf uitgereikt stencil over een bepaald onderwerp kan
nadenken en discussiëren.
Deze avonden worden door een tweetal ouderlingen, van elke gemeente één, geleid.
Overige werkzaamheden van de ouderling:
Naast de vele voorgaande werkzaamheden van de ouderling kennen we nog een paar andere
voorkomende zaken o.a.
- ouderling van dienst zijn,
- aanwezig zijn bij kerkelijke inzegening van huwelijken van gemeenteleden,
- aanwezig zijn bij begrafenissen,
- het bezoeken van gemeenteleden op verzoek,
- nazorg in verdrietige omstandigheden,
- bezoeken van SoW diensten,
- eventueel leiding geven aan catechese; bijbelkringen; leergroepen of groot huisbezoek,
- optreden als preeklezer(es)
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Doelstellingen:
Ook voor de toekomst willen wij als ouderling in de Hervormde kerk van Kollumerzwaag
onze verantwoordelijkheid nemen voor de vele zaken die op onze weg komen.
We realiseren ons dat de vorm en de inhoud van het geloof niet altijd vanzelf spreken en dat
we moeten uitleggen waar het Christelijk geloof voor staat.
We leven in een dynamische wereld die ons uitdaagt tot een voortdurende bezinning op
levens- en geloofsvragen en op de vraag van gemeente zijn.
We denken ook dat we niet altijd ‘bij het oude’ moeten blijven maar open moeten staan voor
een wat minder traditionele vorm.
We denken daarbij aan o.a. alternatieve diensten met extra aandacht voor zang en/of dans;
gezamenlijke maaltijd; campingpastoraat; meer gemeenteleden en jongeren betrekken in de
erediensten voor o.a. schriftlezingen; collecten en gebeden.
Verder zou in de vergaderingen van o.a. kerkenraad en ouderlingenberaad wat meer aandacht
moeten worden besteed aan toerusting en bezinning.
In de huidige situatie komen alleen de bestuurlijke zaken aan de orde.
Daarnaast willen wij voor het bevorderen van teamgeest en gemeenschapszin in de
kerkenraad een jaarlijkse kerkenraaddag organiseren met ontspanning en bezinning.
Tenslotte streven we naar een verdere samenwerking met onze Gereformeerde broeders en
zusters.
2.a Wijkassistentes
Samenstelling:
De groep wijkassistenten binnen de gemeente bestaat momenteel uit ca.22 dames.
Zij doen dit werk op vrijwillige basis.
De wijkassistente is een hulp voor de wijkouderling.
Werkwijze:
De wijkassistentes bezoeken nieuw ingekomenen, zieken, bejaarden en alleenstaanden,
verjaardagen boven 75 jaar, geboortebezoek.
Het bijwonen van een kerkelijke inzegening van het huwelijk, het bijwonen van een
begrafenis.
Ook geestelijk en lichamelijk gehandicapten die elders verblijven worden bezocht.
Tevens verzorgen zij het rondbrengen en ophalen van enveloppen voor:
- vrijwillige bijdrage;
- paascollecte;
- oudejaarscollecte.
De wijkassistentes vergaderen 3x per jaar, alle voorkomende veranderingen in de
desbetreffende wijken worden doorgenomen en besproken.
Ook spreken we af aan wie of waar een bezoek wordt gebracht aan oud gemeenteleden
die in verpleeg-of verzorgingstehuizen verblijven.
Naast de wijkassistentes is er nog een bezoekcommissie bestaande uit ca. 6 personen.
Deze dames brengen elke maand een bezoek aan zieken en alleenstaanden.
Rond de kerstdagen wordt er bij alle gemeenteleden boven 70 jaar een attentie
door deze groep dames bezorgd.
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Doelstelling:
Blijven doorgaan met dit belangrijke werk in de gemeente.
Blijven proberen mensen te activeren dit stukje gemeentewerk voort te zetten.
Het zal in de toekomst steeds moeilijker worden hiervoor voldoende vrijwilligers te vinden.
In de komende beleidsperiode zal er gewerkt moeten worden aan meer samenwerking tussen
wijkassistentes en ouderlingen. Tevens zal er minimaal één keer per jaar een gezamelijke
vergadering moeten plaatsvinden.
2.b Ouderenbezoeker
De ouderenbezoeker is een vrijwilliger welke geen deel uitmaakt van de kerkenraad. Deze
bezoekt de ouderen in de gemeente en/of de diverse bejaarden en/of verzorgingstehuizen.
Wel wordt de ouderenbezoeker betrokken bij het ouderlingenberaad en houdt hij altijd
overleg met de wijkassistenten.
2.c Ziekenbezoekcommissie
De ziekenbezoekcommissie, welke los staat van de wijkassistentes, bestaat momenteel uit 4
dames. Deze dames doen elke maand ± 12 bezoekjes op vaste adressen. Zij doen dit 9
maanden per jaar (september tot en met mei).
De bezoekjes worden gebracht bij oudere gemeenteleden en sommige alleenstaanden.
Het wordt als zinvol ervaren door beide partijen.
Verder krijgen alle gemeenteleden van 70 jaar en ouder en de zieken met de kerstdagen een
fruitmandje.
De ziekenbezoekdames vergaderen éénmaal per maand.
Ze hopen dit werk ook in de toekomst te kunnen blijven voortzetten.
2.d Bloemendienst
Reeds vanaf de jaren zeventig is er binnen onze kerkelijke gemeenschap de zo genaamde
bloemendienst.
Dit houdt in dat er door een aantal vrijwilligers (dames) wordt gezorgd dat er zondags een
bloemetje in de kerk staat tijdens de erediensten. Na de dienst worden deze bloemen
aangeboden en bezorgd bij een ziek gemeentelid. Wie de bloemen krijgt wordt wekelijks vóór
de aanvang van de morgendienst bepaald door de aanwezige dienstdoende kerkenraadsleden.
De bloemen worden dan bezorgd door degene die de bloemen voor de betreffende zondag in
de kerk heeft gezet.
De organisatie van deze bloemendienst wordt verzorgd door een vrijwilligster –mevr. P. de
Bruin-Terpstra.
Ook wordt er wekelijks, uitgezonderd de zomermaanden, door een kerkenraadslid een
bloemetje bezorgd bij een (bejaard) gemeentelid volgens een door de kerkenraad vastgestelde
lijst.
De kosten van de bloemendienst worden gedragen door de Diaconie en Kerkrentmeesters
(fifty/fifty).
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2.e Verjaardagsfonds
Voor het verjaardagfonds, waaraan zes dames aan meewerken, is de gemeente in 6 wijken
ingedeeld.
Elk gemeentelid welke bij het verjaardagsfonds is ingeschreven, krijgt met zijn/haar
verjaardag een kaart met envelopje voor een vrijwillige gift.
Kinderen van af 4 jaar tot 16 jaar krijgen alleen een kaartje en geen envelopje.
Deze verjaardagskaarten worden vooral door randkerkelijken als zeer positief ervaren. Zo
hebben ze toch nog een binding met de kerk.
De dames van het verjaardagsfonds hopen ook in de toekomst op dezelfde voet met hun werk
door te kunnen gaan.
Eénmaal per maand wordt de opbrengst van de envelopjes afgedragen en wordt het totaal
bedrag van die maand in het kerkblad vermeld.

3. College van kerkrentmeesters
Algemeen
De vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente worden geregeld in ordinantie 11
van de Kerkorde. In Artikel 1 van ordinantie 11 is dit als volgt vastgelegd:
Artikel 1. Algemeen
1. De zorg voor de vermogensrechterlijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de kerkenraad.
2. De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente
van niet-diaconale aard toe aan het college van kerkrentmeesters en die van diaconale aard aan het
college van diakenen.
3. Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen stemmen hun beleid af op het beleid van
de kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de gemeente. Zij doen verslag van hun
werkzaamheden aan de kerkenraad.

Hieruit blijkt dat de kerkenraad verantwoordelijk blijft voor de vermogensrechtelijke
aangelegenheden van de gemeente. Het college van kerkrentmeesters heeft een uitvoerende
taak.
Het college van kerkrentmeesters dient uit ten minste drie leden te bestaan, waarvan de
meerderheid uit ouderlingen-kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn,
worden door de kerkenraad uit de leden van de gemeente benoemd nadat hun namen zijn
voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring te verkrijgen. Zij kunnen in de gemeente
niet tegelijkertijd een ambt dragen, (Ordinantie 11, Art.2 lid 3)
In ordinantie 11 Art.2 lid 7 wordt de taak van de kerkrentmeester als volgt omschreven:
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Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:
a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële
en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de
gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7:
- het zorgdragen voor de geldwerving;
- het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de
gemeente;
en voorts
b. het beheren van de goederen van de gemeente;
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens
arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
e. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van de gebouwen en andere beherend en
administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is;
f. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en –indien aanwezighet trouwboek;
g. het beheren van de archieven van de gemeente;
h. het beheren van de verzekeringspolissen.
Met het oog op deze taak kan de ouderling-kerkrentmeester worden vrijgesteld van
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping
en de herderlijke zorg.

3.a Geldwerving
Ten behoeve van de werving van financiële middelen voor in stand houding van de gemeente
wordt jaarlijks aansluiting gezocht en deelgenomen aan de aktie kerkbalans.
De landelijke trent van terugloop van leden gaat ook aan onze gemeente niet voorbij. Het
totale ledenbestand is in de afgelopen vijf jaren teruggelopen van 862 naar 845 leden. Het
aantal pastorale eenheden daalde van 434 naar 426 eenheden.
Aantal:
Lidmaten
Doopleden
Geboorteleden
Aantal pastorale eenheden

2005
238
312
295
845
426

2004
238
312
295
845
426

2003
238
312
295
845
426

2002
247
317
304
868
444

2001
232
321
309
862
434

Uit het hierna volgende overzicht van baten en lasten over de jaren 2001 tot en met 2005 mag
blijken dat de totale reguliere inkomsten van onze gemeente, dit zijn de inkomsten exclusief
Legaten en bijzondere aktie opbrengsten zoals de opbrengsten van een aktie ten behoeve van
de bouw van het nieuwe verenigingsgebouw, redelijk op peil blijven. Over het jaar 2004 vond
er zelfs een groei plaats van ca. 8% ten opzichte van 2003.
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Overzicht Baten en lasten:
2005

2004

2003

2002

2001

Baten:
Opbrengst gem.leden:

€

€

€

€

€

Vrijwill.bijdragen
Kollekten en giften etc.

52.941
18.987

48.794
19.630

49.498
18.444

47.543
19.953

46.663
17.124

Bazar opbrengst etc.
Overige baten

5.752
3.082

7.668
2.500

5.593
4.775

5.134
2.120

7.181
2.602

Pacht huur en renten

80.762
9.037

78.592
11.926

78.310
6.201

74.750
8.179

73.570
6.972

Reguliere inkomsten
Legaten en bijz.bijdragen

89.799
-

90.518
-

84.511
-

82.929
23.335

80.542
34.515

Totale baten

89.799

90.518

84.511

106.264

115.057

2.290
9.534

3.493
10.170

3.159
11.031

2.841
5.496

2.285
4.994

62.729
2.761

57.968
1.500

50.823
2.402

51.849
2.453

52.225
1.521

Quotum
Salarissen en verg.

2.185
1.974

2.189
1.434

2.099
1.627

2.109
1.933

2.447
1.570

Kosten beheer en adm.
Rentelasten

2.666
7.416

2.128
7.194

3.502
7.163

3.516
8.216

2.877
4.814

Totale uitgaven

91.555

86.076

81.806

78.413

72.733

Saldo
Afschrijvingen
Toevoeging fondsen etc.

1.7566.6222.595-

4.442
6.4602.595-

2.705
6.4622.595-

27.851
83024.176-

42.324
26840.331-

Saldo

1.725

Lasten:
Lasten kerkgebouw
Lasten Pastorie en Rank
Pastoraat
Kosten kerkdiensten

10.973-

4.613-

6.352-

2.845

Indexcijfers (2001 = 100)

2005

2004

2003

2002

2001

Baten:
waarvan vrijw.bijdragen
waarvan kollekten etc.

78,05

78,67

73,45

92,36

100,00

113,45
110,88

104,57
114,63

106,08
107,71

101,89
116,52

100,00
100,00

Reguliere inkomsten

111,49

112,39

104,93

102,96

100,00

Lasten:
waarvan Pastoraat

125,88
120,11

118,35
111,00

112,47
97,32

107,81
99,28

100,00
100,00

Totale opbrengsten per lid

€ 106,27

€ 107,12

€ 100,01

€ 122,42

€ 133,48

Totale kosten per lid

€ 108,35

€ 101,87

€ 96,81

€ 90,34

€ 84,38

Uit bovenstaand overzicht mag blijken dat met name de steeds hogere lasten een bron van
zorg zijn. Met name de kosten van het pastoraat, 2/3 van de totale uitgaven, nemen fors toe.
Een post waarop weinig invloed is uit te oefenen daar deze kosten veelal door de landelijke
(PKN)kerk worden vast gesteld.
De rentelasten worden grotendeels veroorzaakt door de investeringen in het nieuwe
verenigingsgebouw “de Rank” terwijl het oude verenigingsgebouw nog niet is afgestoten.
Deze rentelasten, waaronder ook de renten welke worden toegevoegd aan de diverse
(onderhouds-) fondsen, betreffen renten welke verschuldigd zijn aan de begraafplaats. Voor
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een deel van de investeringen in het verenigingsgebouw is gebruik gemaakt van de gelden
welke bij de begraafplaats in deposito stonden.
Hoewel we gezien de landelijke trent op het gebied van de financiering van kerkelijke
gemeenten in de Hervormde Gemeente van Kollumerzwaag geen reden tot klagen hebben,
dienen wij als kerkrentmeesters alert te zijn en te blijven.
Gemeenteleden zullen blijvend gestimuleerd moeten worden om op een verantwoorde manier
bij te dragen in de lasten van onze gemeente. Ook in de toekomst zullen wij hier meer te
maken krijgen met de “vergrijzing” en het ons ontvallen van oude gemeenteleden, welke
veelal tot de groep van de “gulle”gevers behoren.
Anderzijds zullen wij nieuwe initiatieven op het gebied van het “samen” kerk zijn en de
vieringen van onze erediensten, welke veelal van uit de jongere leden naar voren komen,
dienen te stimuleren om de jeugd blijvend bij de gemeente te betrekken. Deze initiatieven
nemen veelal de nodige kosten met zich mee, en hier zal ook de (financiële) ruimte moeten
worden gegeven. Wel dient de jeugd hierbij ook gestimuleerd te worden om, waar mogelijk,
eventueel door het voeren van akties, ook zelf te trachten een deel van de benodigde
financiële middelen te verwerven.
3.b Gebouwen
De bij de gemeente in bezit zijnde gebouwen bestaan uit:
- een (monumentale-) dertiende eeuwse kerk;
- een pastorie;
- het verenigingsgebouw “De rank”;
- het oude verenigingsgebouw – gelegen naast de pastorie.
De kerk is in redelijke staat van onderhoud en wordt jaarlijks door de Monumentenwacht
gekontroleerd. Uitgaande van de rapportage van de Monumentenwacht volgt dan het
noodzakelijke onderhoud. Door deze wijze van werken blijven de onderhoudskosten beperkt
en is er voor de grotere onderhoudswerken veelal de mogelijkheid om gebruik te maken van
overheidssubsidies.
Ook de pastorie is in redelijke staat van onderhoud en wordt met regelmaat door eigen,
bouwkundige, mensen gekontroleerd en indien nodig van het nodige onderhoud voorzien.
Grote uitgaven (> € 15.000) worden dan ook niet op korte termijn voorzien.
Het verenigingsgebouw “De Rank” gelegen naast de kerk is in 2002 in gebruik genomen. Dit
gebouw is in casco uitvoering door een aannemer gebouwd waarna met behulp van vele
vrijwilligers uit de gemeente de afbouw plaats vond.
Gezien het recente bouwjaar zijn, uitgezonderd een periodieke schildersbeurt buitenom, de
komende jaren geen grote uitgaven te verwachten.
Naar de mening van het college is continuering van de tot nu toe gevolgde wijze van jaarlijkse
reserveringen ten laste van de exploitatierekening voor onderhoud van de gebouwen aan te
bevelen en voorkom je hiermee al te grote schommelingen in het uitgavenpatroon ten behoeve
van het onderhoud van de gebouwen. Wel is het van belang de hoogte van de reserveringen
periodiek kritisch te benaderen.
Na het gereedkomen en de ingebruikname van het nieuwe verenigingsgebouw is de oude
Rank overtollig geworden, en zoekt het college naar mogelijkheden om deze af te stoten.
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Het probleem wat zich hierbij voordoet is de situatie van de oude Rank ten opzichte van de
Pastorie. Bij verkoop moet worden voorkomen dat het gebouw kan worden hergebruikt voor
andere doeleinden dan bewoning.
Met de gemeente Kollumerland is dan ook meerdere malen overleg gepleegd om te komen tot
een bestemmings wijziging van de huidige bestemming, te weten “Maatschappelijke
bestemming”, in een “woonbestemming”. Ook zal het terrein kadestraal moeten worden
opgesplitst. Hoewel de gemeente Kollumerland meerdere malen heeft aangegeven om mee te
werken aan bestemmingswijziging is de praktijk dat dit tot op heden moeilijk realiseerbaar
blijkt voor ons gemeentelijk ambtenaren korps.
Verkoop van het gebouw in de huidige situatie lijkt geen probleem. Doch voorzichtigheid in
deze is vereist om de privacy van de pastorie te waarborgen.
Na de verkoop van de oude Rank zullen de rentelasten in de exploitatierekening komen te
vervallen (excl. de renten welke worden toegevoegd aan de voorzieningen en fondsen).
3.c Personeel
Binnen de hervormde gemeente van Kollumerzwaag wordt uitsluitend gewerkt met
vrijwilligers.
3.d Vrijwilligers
Binnen de hervormde gemeente van Kollumerzwaag is een groot aantal vrijwilligers
werkzaam op diverse fronten. Naast de vrijwilligers ten behoeve van het pastoraat, diakonaat,
jeugdwerk etc. zijn er een aantal groepen van vrijwilligers welke in direkt verband staan met
werkzaamheden ten behoeve van de kerkrentmeesters voor met name:
- het schoonhouden en onderhoud van het kerkgebouw;
- het vervullen van de functie van koster tijdens de wekelijkse erediensten;
- het onderhoud van de pastorie en het verenigingsgebouw “De Rank”;
- het beheer van het verenigingsgebouw “De rank”;
- het onderhoud van de begraafplaats;
- het organiseren van de jaarlijkse bazar;
- een drietal organisten;
- wijkassistentes voor b.v. Eindjaarscollecte, Paascollecte en de actie Kerkbalans.
Voor enkele vrijwilligersdiensten wordt een vergoeding op jaarbasis betaald op basis van de
fiscale “vrijwilligersregeling”. Dit betreft met name het beheer van het verenigingsgebouw en
de organisten.
3.e Begraafplaats
De begraafplaats heeft een eigen financiële administratie welke los staat van de kerkelijke
administratie. Ook de baten van de begraafplaats komen niet ten gunste van de kerkelijke
rekening van baten en lasten. Overschotten van de begraafplaats worden gereserveerd om
t.z.t. eventuele uitbreiding(en) te kunnen financieren.
Ook de bouw van een Aula, welke in het nieuwe verenigingsgebouw is gesitueerd, is
gefinancierd uit de middelen van de begraafplaats, terwijl ook de exploitatie hiervan
onderdeel van de begraafplaats is.
Jaarlijks wordt een vast bedrag ten laste van de begraafplaats gebracht voor de
werkzaamheden van de kerkrentmeesters, een z.g. beheersvergoeding, en een bedrag voor de
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werkzaamheden van de vrijwilligersploeg welke voor het onderhoud van de begraafplaats
zorgt. Deze gelden komen als baten terug in de exploitatierekening van de kerk.
Een overzicht van de exploitatie van de begraafplaats over de afgelopen vijf jaar volgt hierna:
Overzicht exploitatie begraafplaats 2001 t/m 2005
BATEN
Verkoop graven
Grafrechten
Plaatsingsrechten
Grafdelven
Opbrengsten Aula
Afbouw onderhouds fonds
Diverse opbrengsten
Rente banken
Rente kerkvoogdij
Totale opbrengsten
Loon en beheerskosten
Onderh. en beplanting
Onderh. machines etc.
Administratiekosten etc.
Onderh. Monumenten
Afschrijvingen
Rente onderhouds fonds

2005
€
12.705
12.444
9.900
12.023
2.985
13.425
620
872
4.069
69.043
7.015
20.962
1.254
2.275
8.540
2.793

2004
€
15.910
10.959
6.635
6.525
1.925
12.875
564
286
4.073
59.752
8.000
20.786
1.419
2.275
9.934
3.037

2003
€
3.010
11.056
2.464
2.190
1.610
12.775
401
836
3.626

2002
€
6.665
10.260
6.087
3.344
12.350
409
4.852
3.140

2001
€
13.069
9.406
7.654
3.517
10.755
404
8.782
638-

37.968

47.107

52.949

2.500
19.174
492
1.923
2.275
5.420
3.601

2.500
17.565
218
1.475
2.243
4.226
4.102

4.538
17.288
220
1.055
6.044
5.720

Totale lasten

42.839

45.451

35.385

32.329

34.865

Exploitatieresultaat

26.204

14.301

2.583

14.778

18.084

Uit bovenstaande cijfers mag blijken dat de begraafplaats continu met een overschot werkt.
Daar er thans nog ruim voldoende uit te geven graven aanwezig zijn is uitbreiding in de nabije
toekomst, en zeker binnen het tijdsbestek van het thans op te stellen beleidsplan, niet
noodzakelijk. Ook andere diepte investeringen ten behoeve van de begraafplaats zijn
vooralsnog niet aan de orde.
Voor eventuele toekomstige uitbreiding(en) van de begraafplaats is de hervormde gemeente in
het kader van de ruilverkaveling Kollumerland c.a. in het bezit gekomen van land ten westen
en ten oosten liggend van de begraafplaats, zodat bij eventuele toekomstige uitbreidingen
geen land aangekocht hoeft te worden.
Ten behoeve van het wekelijks onderhoud van de begraafplaats en de in onderhoud genomen
monumenten wordt gewerkt met een groep vrijwilligers welke iedere dinsdag morgen
aanwezig is. Het maaien van de begraafplaats is uitbesteed aan TRION.
Zowel de financiële als de begraafplaats administratie is in handen van een vrijwilligster
onder verantwoordelijkheid van het college van Kerkrentmeesters.
De administratie wordt deels geautomatiseerd (begraafplaatsadministratie) en deels met de
hand (financiële administratie) gevoerd.
In de komende beleidsperiode zal het geheel worden omgezet naar een geautomatiseerd
systeem.
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3.f Landerijen
De Hervormde gemeente van Kollumerzwaag is in het bezit van 18.11.70 verpachtbaar land.
Hoewel deze landerijen van oorsprong in de direkte omgeving van Kollumerzwaag lagen, is
een belangrijk deel door de recente ruilverkaveling binnen de gemeente Kollumerland c.a. in
de direkte omgeving van Kollum en Westergeest komen te liggen
Deze landerijen zijn in pacht uitgegeven aan veehouders welke een direkte binding hebben
met de Hervormde Gemeente van Kollumerzwaag.
Een enkel stuk is in huur uitgegeven aan een z.g. “hobbyboer”.
Bij het vrij komen van land wordt er middels het kerkblad een oproep gedaan aan
belangstellenden om zich te melden bij de kerkrentmeesters. Bij toewijzing, veelal door
middel van loting, wordt rekening gehouden met “bedrijfsmatige” en “hobbyboeren”. Eerst
genoemden krijgen bij toewijzing een voorkeursbehandeling.
Periodiek worden de pachtprijzen aangepast.

4.Diaconaat
4.a
Het gaat in het diaconale werk niet om de kerk, maar om de gehele samenleving.
Hiermee wil gezegd zijn, dat het gaat om mensen zonder brood, de hongerige, de onderdrukte,
de eenzame, de werkloze, de dakloze, de mens die "geen helper heeft", in nood is.
Modern diaconaat zal in het midden van de gemeente duidelijk willen maken wat in deze tijd
van de gemeente wordt gevraagd, als ze gehoorzaam wil zijn aan de Heer.
Kortom
Bij het diaconaat gaat het om een opdracht, een functie van Godswege van de gemeente,
nl. op te komen voor de leefbaarheid, het "tot zijn recht komen" van de mens in de
schepping. Het werkterrein is breed: van binnen de gemeente tot wereldwijd.
.
4.a.1. Diaconale activiteiten
In het diaconaat hebben diakenen een aantal specifieke taken.
Hiertoe behoren onder meer:
-

Bijwonen kerkeraadsvergadering (1x per maand)
Bijwonen diaconievergadering (2 maandelijks)
Bijwonen van het moderamen ( 1x per maand door voorzitter)
Het inkopen van de avondmaalswijn en het brood
Het snijden van het brood en het gereedmaken van de tafel vooraf en tijdens de dienst.
Het dienen bij de viering van het Heilig Avondmaal. (3 pers. H.A.; 1 pers. Gez. H.A.)
Het verzorgen van het thuisavondmaal.
3 Maal per jaar bijwonen en verzorgen van het Verkorte Avondmaal in de Rank.
Bij elke avondmaalsviering wordt een collecte gehouden met een speciaal doel.
Bij het gezamenlijk avondmaal wordt het doel door beide partijen, in overleg, gekozen door
twee daarvoor aangewezen diakenen, één uit elke kerk.
- Er wordt 1 keer per maand, tijdens de dienst, voor de diaconie gecollecteerd.
- Er zijn 6 doorgeef collecten per jaar voor de diaconie, de gehele opbrengst hiervan gaat naar
Kerk in Actie (KIA)
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- Er zorg voor dragen dat de kerkdiensten bij gemeenteleden thuis te horen zijn (via internet/
internetradio). Dit zal eind 2013 gerealiseerd moeten zijn vanwege het stoppen van Kpn
kerktelefoon per januari 2014.
- Het bepalen van doelen waar structureel steun aan wordt gegeven gedurende een
onbepaalde periode. (Momenteel: Amani; Artsen zonder Grenzen; Bread Basket; Schone
Poort; Gevangenenzorg Nederland en het Lindafonds)
- Het regelmatig plaatsen van informatie in het kerkblad Tsjerkepraat.
- Het jaarlijks organiseren van een ouderendienst inclusief broodmaaltijd
- Het meewerken aan de Dorcasvoedselpakkettenactie in de week van Dankdag
- Het verspreiden en ophalen van kanskaarten huis-aan-huis en doorgeven aan de
Sociale Alliantie Fryslân
- Zorgdragen voor bedankkaartjes voor giften voor gemeenteleden namens kerkvoogden en
diaconie
- Zorgdragen voor kaartjes aan de bloemen die bezorgd worden bij gemeenteleden.
Het werkterrein van de diaconale gemeente beperkt zich niet tot de dienstbaarheid in de
eigen kring. Wij dragen ook zorg voor de leefbaarheid binnen onze samenleving. Om ons
heen zien wij dat de leefbaarheid van bepaalde groepen bemoeilijkt wordt. Daarom
werken we samen, en wonen we vergaderingen bij van:
- Ringwerkverband
- Voedselbank
- S.O.W. Diaconie (2x per jaar) (samen met Gereformeerde diaconie)
- S.O.W. Moderamen (2x per jaar) (samen met Gereformeerde Kerk)
- Sociale Alliantie Fryslân (2 afgevaardigden)
- Dorcas (één afgevaardigde per kerk (Hervormd; Gereformeerd; Baptist en Vineyard))

4.a.2. Activiteiten rondom financiën
Het beleid van de diaconie is erop gericht geen winst te maken en geen verlies te lijden.
Een goed beheer van inkomsten en uitgaven is belangrijk.
Dit gebeurt door het opstellen van de begroting en de jaarrekening. Later volgt hiervan
aanbieding aan de kerkenraad. Op de gemeenteavond wordt er een toelichting gegeven.
Verder is er goedkeuring van de P.K.N. nodig.
Een andere activiteit is het verlenen van financiële / materiële steun bij persoonlijke nood,
eventueel door een verwijzing naar hiervoor bestemde instanties als de Sociale Alliantie
Friesland.
Belangrijk hierbij is het waarborgen van de privacy.

4.b Hervormde Zendingscommissie Kollumerzwaag
4.b.1. Doel
De hervormde gemeente informeren over de zending wereldwijd, in het bijzonder in het
verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en deelnemen aan zendings- en
evangelisatie-activiteiten binnen de plaatselijke hervormde gemeente en binnen de
Interkerkelijke Evangelisatiecommissie Kollumerzwaag (IKE).
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De komende periode hoopt de commissie dit beleid te continueren.
Opmerking: in feite is de hervormde zendingscommissie een zendings- én evangelisatiecommissie.

Uitgangspunt is de zendingsopdracht, die Jezus gegeven heeft, te lezen in Mattheüs 28: 16-20
De Hervormde zendingscommissie komt 4 keer per jaar bijeen.
4.b.2 Activiteiten m.b.t. zendingswerk(a)
(a)- Inzamelen van geld voor de zending via de zendingsbussen
- Inzamelen van geld voor de zending via de landelijk vastgestelde drie zendingszondagen
per jaar: november, voorjaar en Pinksteren. De diakenen collecteren tijdens de
kerkdienst.
Ca. 13 collectanten halen rond die zendingszondagen geld bij gemeenteleden aan de deur
via zgn. zendingszakjes (gecoördineerd door de penningmeester van de hervormde
zendingscommissie)
- Eens per jaar een zendingsdienst in de hervormde kerk te organiseren, met zo mogelijk
een voorganger die affiniteit heeft met het zendingswerk, gekoppeld aan een goed doel
m.b.t de zending .De collecteopbrengst gaat naar dit doel.
.
Activiteiten m.b.t. evangelisatie(b)
Deze activiteiten vinden alle plaats binnen de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie
Kollumerzwaag (IKE). De IKE bestaat uit vertegenwoordigers van de vier plaatselijke
kerken: de Nederlands Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk, de Baptistengemeente
en de Vineyard. In principe bezoeken alle leden van de hervormde zendingscommissie de
IKE-vergaderingen, evenals de hervormde predikant.
De IKE vergadert circa driemaal per jaar en bespreekt daar met name haar jaarlijkse
activiteiten:
(b)-

de middagdienst op Pinksterzondag, in de tent van de Pinksterfeesten te Veenklooster;
de Brinkdienst begin juli, op de brink in Veenklooster;
de tweejaarlijkse dienst in de feesttent op de zondag aan het einde van het dorpsfeest;
de adventszangdienst op een zondagavond half december, in de gereformeerde kerk;
de Kerstnachtdienst op 24 december, in de gereformeerde kerk;
Kerstzang kerstochtend: zingend en musicerend door het nog slapende dorp.

De volgende activiteiten vallen onder de paraplu van de IKE, maar de IKE is er zelf niet actief
bij betrokken:
-

de Alfacursus (via Jaap en Ineke van der Boon), een- of tweemaal per jaar;
Paasjubel op paasmaandag bij het kerkhof van de Hervormde Gemeente.

Leden van de hervormde zendingscommissie helpen tijdens verschillende van deze
activiteiten mee, door te collecteren, stoelen klaar te zetten, koffie te schenken en/of verkeer
te regelen (Pinksterzondag) enz.
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Bovendien regelt de hervormde zendingscommissie eens in de twee jaar de huis-aan-huis
verspreiding van de Pinksterfeest-krant van Veenklooster en een blad voor de kerst (Echo,
Elisabethbode e.d.), in toerbeurt met de Gereformeerde Evangelisatiecommissie.

5. Jeugdwerk
5.a JEUGDRAAD.
De jeugdraad bestaat momenteel uit 13 personen. Het gaat 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 bespreken wat de jeugd betreft.
5.b 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 houden wordt er contact gezocht en gehouden met meerdere personen, die meewerken
aan deze diensten.
Dat kan bijvoorbeeld zijn: gospelgroep, organist, dominee.
De jeugddienstcommissie regelt ook de bloemen, die naar één van onze gemeenteleden gaan.
Dit zijn vaak de mensen met een verstandelijke handicap, 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 of 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 jeugddienst
commissies georganiseerd en gaat meestal in samenwerking met de jeugdraad, clubs en jeugd
van de organiserende partij.
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De startzondag is tevens ook meteen bloemenzondag. Voor 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 de vooraf op de bos bloemen gelabelde gemeentelid.
De jeugddienstcommissie bestaat op dit moment (2012/2013) uit 4 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.
In de toekomst wil de jeugddienst commissie proberen de jeugd nog meer te betrekken bij het
gebeuren rondom jeugddiensten. Dit willen zij o.a. doen door meer de clubs van tevoren bij
de jeugddiensten te betrekken, door jongeren te vragen waar hun interesses/vragen/e.d. liggen,
door de jeugd zelf de kans te geven initiatief te nemen bij het regelen van deze diensten.
Dus: de jeugd de hoofdrol en de commissie de begeleidende/coördinerende taken.
5.c. JEUGDCLUBS
Het doel van de jeugdclubs is, om de jeugd op een leuke en spontane manier bij de kerk te
betrekken en 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 18 jongens en meisjes.
Een jongensclub van groep 8 t/m 16 jaar. Deze bestaat momenteel uit 8 jongens.
Een meisjesclub van groep 8 t/m 16 jaar. Deze bestaat momenteel uit 18 meisjes.
De avonden worden vrij ingevuld door de leiding. Vooraf aan elke clubavond wordt er ca. 20
minuten catechisatie gegeven door onze eigen dominee.
Aan het einde van het seizoen wordt er een clubweekend georganiseerd. Er wordt door de
jeugdraad een bestemming uitgezocht waar dit weekend gehouden wordt.
5.d KLEIN COMITÉ.
Het klein comité is een initiatief van de Gereformeerde en Hervormde jeugdraden. Enkele
leden van beide jeugdraden organiseren enkele malen per jaar activiteiten voor de jeugd. Met
name in de startweek en in het najaar wordt dit door het klein comité geregeld.
Het doel hiervan is om de jeugd op een speelse manier bij de kerk te betrekken en te
enthousiasmeren voor de kerkelijke activiteiten zoals onder andere de clubs en catechisaties.
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5.e Kindernevendienst
De kindernevendienst (KND) heeft zich tot taak gesteld om op de zondagochtend-diensten de
kinderen , kleinkinderen of gastkinderen van onze kerkgangers op te vangen, in haar eigen
ruimte “De Rank”, tijdens een deel van de kerkdienst.
De kinderen worden naar leeftijd opgesplitst in twee groepen: 4 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar.
Beide groepen werken aan gelijke thema’s of onderwerpen. Hierdoor komen kinderen van
verschillende leeftijden uit het zelfde gezin toch met het zelfde verhaal thuis. Bovendien is het
goed samenwerken tussen de groepen bij speciale projecten.
Per groep zijn er twee leidsters aanwezig.
In de KND staat er een verhaal centraal waar een werkje, quiz of iets dergelijks, aan
verbonden is.
Elke groep heeft haar eigen werkboek. De werkschema’s vallen prima samen en behandelen
soms mooie projecten (bijvoorbeeld de pasen en pinkstertijd).
Bij gezinsdiensten en de afscheidsdienst van de KND, blijven de kinderen van beide groepen
tijdens de hele dienst in de kerk. Aan deze diensten werken de kinderen of de leiding, om en
om, mee.
Elk jaar zijn er drie speciale gezinsdiensten en natuurlijk is er de kerstdienst. Op de eerste
kerstdag is er de speciale kerst kindernevendienst. Hier werken de kinderen ook aan mee.
Bij een doopdienst leest één van de kinderen van de KND voor elke dopeling een gedicht
voor. Dit gedicht krijgen de doopouders overhandigd in een lijst ter herinnering aan deze
dienst.
De kinderen van beide groepen gaan eerst met hun ouders mee de kerk in om het begin van de
dienst bij te wonen.
Zij verlaten de kerk samen met de leiding vòòr de schriftlezing. En allemaal komen wij aan
het eind van de dienst weer terug in de kerk en krijgen de zegen mee voor wij naar huis gaan
Om alle diensten goed te kunnen invullen wordt er regelmatig door de leidsters van de KND
vergaderd.
Naast de KND is er ook nog een oppas groep. Hier zijn moeders actief om tijdens de hele
kerkdienst kinderen van 0 tot 4 jaar op te vangen. Deze groep staat op zich zelf.
Eenmaal per jaar komen op uitnodiging van de KND de oppasmoeders bij de vergadering van
de KND om zo toch wat contact en feeling met elkaar te onderhouden

6. Erediensten en kerkmuziek
6.a Erediensten
Binnen de hervormde Gemeente is geen liturgie-commissie aanwezig.
Dit wordt wel als een gemis ervaren.
De erediensten worden nu door de predikant voorbereid. Indien het bijzondere diensten betreft
met een thema, b.v. jeugddiensten, dan wordt de dienst voorbereid in samenwerking met de
leiding van het jeugdwerk.
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Het “preekrooster”wordt momenteek door twee vrijwilligers samengesteld, in overleg met de
predikant.
Veelal wordt in januari van elk jaar in overleg met de plaatselijke Geref.Kerk afstemming
gezocht in verband met de in de loop van het komende jaar geplande optredens van koren etc.
6.b Kerkmuziek
De taak van de organist is het begeleiden van de zondagse erediensten, dan wel het begeleiden
van rouw~ en trouwdiensten door de week.
Er zijn een drietal organisten actief welke volgens een, door mevr. T. Klaver-de Boer
opgesteld rooster de diensten begeleiden.
Door de organisten wordt voorgesteld om het huidige beleid te continueren, met in
achtneming van de volgende punten:
a. intensivering van het contact tussen organist en kerkenraad/predikant;
b. geregelde medewerking combo, cantorij e.d.
Voor wat betreft punt a:
 de te zingen liederen liefst op vrijdag doorgeven, vooral waar het liederen betreft uit
de Evangelische Liedbundel. Deze leveren soms qua uitvoering problemen op voor de
organisten. Dit geldt ook voor eventuele projectliederen of anderszins.
 Wanneer er een solist meewerkt (bijvoorbeeld met de kerst) hier graag tijdig (twee
weken van tevoren) melding van maken, het vergt namelijk van beide kanten enige
oefening en organisatie om de zaak rond te krijgen. Het spreekt voor zich dat de
liturgie dan klaar is!
Voor wat betreft punt b:
 Het combo is in het leven geroepen om de gemeente vertrouwd te maken met de
liederen uit de Evangelische Liedbundel. Dit kan worden bereikt door geregelde
medewerking van het combo. Momenteel treedt het combo twee á drie maal per jaar
op. Deze frequentie zou iets hoger kunnen liggen, bijvoorbeeld vier keer per jaar.
 Voorts zouden deze "nieuwe liederen" vaker herhaald kunnen worden binnen een
reguliere kerkdienst. Misschien is het dan zaak rekening te houden met de dienst
doende organist (zie punt a).
 Ook de cantorij zou vaker kunnen/willen optreden.
 Voorstel: diensten waarin een zanggroep medewerking verleent bijvoorbeeld per
halfjaar inplannen.
De drie organisten van onze gemeente genieten een grote mate van vrijheid voor wat betreft
de te zingen liederen uit de Evangelische Liedbundel vóór de eredienst. Deze worden
"opgegeven" door de familie W. Bosma. Wanneer een lied voor een bepaalde organist "te
hoog gegrepen" is mag zelf een vervangend lied worden gezocht. Dit wordt zeer op prijs
gesteld en willen we graag zo voortzetten.
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7. Vorming en toerusting
De kerk als lerende geloofsgemeenschap draagt zorg voor educatie in haar arbeid op het
terrein van opvoeding, onderwijs, catechese en scholing, en van vorming en toerusting van
gemeenteleden. Het doel van de vorming en toerusting is het leven te richten naar Gods
beloften en geboden en te leren daaruit te leven.
Sinds heel wat jaren draait er op donderdag een bijbelkring voor ouderen o.l.v. de predikant.
Op dit moment wordt sinds enkele jaren vanuit de gemeente de Alphacursus gegeven o.l.v. de
predikant. Ook participeert de gemeente in de Gemeente Groei Groepen, een initiatief van het
Evangelisch Werkverband. De predikant leidt een van deze groepen.
Ook maken we gebruik van het cursusaanbod vanuit het PDC Fryslân voor een betere
toerusting van onze ouderlingen.
Het kringwerk (bijbelkring, Alpha, GGG) blijkt waardevol te zijn voor
gemeenschapsvorming, het oog hebben voor elkaar, een plek waar bijbelstudie plaatsvindt en
het voeren van geestelijke gesprekken.

8. Kerk en Israël
Op Israëlzondag, maar ook op andere momenten, bezint de gemeente zich op de beloften van
God voor het volk Israël en op de verhouding van de kerk/gemeente met Israël. De bezinning
resulteert in het doen van voorbede en het collecteren voor specifieke doelen in Israël.
We kennen geen specifieke commissie Kerk en Israël binnen de gemeente. Wellicht zou een
dergelijke commissie de kerkenraad aanbevelingen kunnen doen om de bezinning op het
bestaan van Israël als het volk van God nieuwe impulsen te geven.

9. SOW proces
De kerk zoekt en bevordert in al haar geledingen de eenheid, de gemeenschap en de
samenwerking met andere kerken van Jezus Christus. De gemeente wordt opgeroepen tot het
belijden in woord en daad van de eenheid der kerken in Jezus Christus.
Tussen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van Kollumerzwaag wordt al
jaren lang op bepaalde gebieden samengewerkt zonder dat er tot nu toe een intentie is geweest
om op te gaan in één Gemeente.
Om te komen tot een fusie tussen de beide kerkelijke gemeenschappen zal in eerste plaats
moeten worden onderzocht of er bij beide geloofsgemeenschappen daadwerkelijk de intentie
is om samen verder te gaan, waarbij het belangrijkste uitgangspunt moet zijn dat een
eventuele fusie door beider gemeenteleden moet worden gedragen.
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Zorgvuldigheid in dit proces en volledige openheid naar beider gemeenteleden in alle te
ondernemen stappen is van groot belang.
Samenwerking vindt nu plaats op het gebied van:
-

jeugdwerk;
catechesatie;
(groot-)huisbezoek;
het vieren van het avondmaal;
kanselruil;
gezamenlijk kerkblad “Tsjerkepraat”;
periodieke gezamelijke vergaderingen van:
- moderamen
- kerkenraad
- ouderlingen
- diakenen
- kerkrentmeesters
- gezamenlijke Gemeentezondag

In februari 2006 is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen beide Gemeenten
welke bekrachtigd is door de kerkenraden.

10. Missionair werk
De kerk vervult haar zendingsopdracht (missie) door getuigend betrokken te zijn op hen die
het Evangelie niet kennen of ervan vervreemd zijn. In Kollumerzwaag verricht de Hervormde
gemeente haar missionaire arbeid zoveel mogelijk in samenspraak en samenwerking met ter
plaatse aanwezige kerken en gemeenten. Zo bestaat er sedert jaren de IKE-commissie
(=Interkerkelijke Evangelisatie Commissie) waar de vier kerken/gemeenten van
Kollumerzwaag in participeren. Zie verder onder 4b, Hervormde Zendingscommissie.

Missionaire werkgroep beide PKN-gemeenten:
Ingesteld eind 2011 op wens van de kerkenraden van beide PKN-gemeenten van
Kollumerzwaag in verband met de landelijke missionaire campagne van de Protestantse Kerk
Nederland.
Doel:
I. Doorgeefluik en filter vormen van het landelijk aangereikte materiaal
II. Bewustwording aanwakkeren van noodzaak, nut en doel van de Bijbelse opdracht om
missionair te zijn in eigen omgeving. Dit in aansluiting op het beleid en de beleidsvoornemens
van de kerkenraden.
III. Denktank vormen voor de kerkenraden hoe dit vorm te geven in onze gemeenten.
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Vanuit punt III willen we op de volgende vraag een antwoord vinden:
 Wat is in de toekomst nodig om onze beide (?) gemeenten inhoudelijk beter in
overeenstemming te brengen met de behoeftes in de samenleving (met inhoudelijk
bedoelen we niet de leer, maar o.a. de door ons aangeboden kerkdiensten, preekthema’s,
pastorale en diaconale zorg in ons dorp)
 Hoe kunnen jongere en oudere gemeenteleden elkaar op een vruchtbare manier opbouwen
en ondersteunen.
Eerste concrete actie:
- het houden van vier thema-avonden over een missionaire gemeente, met vier verschillende
sprekers. Deze avonden zijn tevens een vervanging van het groot huisbezoek in het seizoen
2012/2013
- Na afloop evalueert de missionaire werkgroep de avonden en brengt hierover schriftelijk
verslag uit aan de beide kerkenraden.
Verdere acties mede in overleg met beide kerkenraden.
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III Conclusies en te voeren beleid voor de jaren 2007 tot en met 2011
Deelgroepen:

Te voeren beleid:

Algemeen

Vanwege Gods genade en krachtens zijn verbond vergadert onze Hervormde Gemeente
rondom Woord en sacramenten.
Onze gemeente geeft gehoor aan haar roeping door onder leiding van de kerkenraad de
samenhang in haar leven en werken te bevorderen en alles te richten op de lofprijzing
van de Naam des Heren en de dienst in de wereld.
Zij geeft in vorming en toerusting, catechese en jeugdwerk gestalte aan het blijvend
proces van geestelijke vorming waarin alle generaties betrokken zijn.

1. Kerkenraad:

De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente en is
verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente in de wereld door zorg te dragen
voor de dienst van Woord en sacramenten; missionaire, diaconale en pastorale arbeid;
geestelijke vorming; opzicht; rentmeesterschap over de vermogensrechterlijke
aangelegenheden en andere arbeid tot opbouw van de gemeente.
In de werkwijze van de kerkenraad dient steeds zowel de gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid van de ambtsdragers tezamen als ook de bijzondere
verantwoordelijkheid van elk van de drie ambten tot hun recht te komen.
De kerkenraad zal als (be-)sturend orgaan zich bij zijn werkzaamheden moeten
bezighouden met de algemene (beleids-)zaken van onze gemeente.
Tevens zal de kerkenraad toezicht moeten houden op de uitvoering en voortgang van
het beleid van de diverse deelgroepen.
Het opstellen en uitvoeren van “deelbeleid’ is voorbehouden en een taak van de diverse
deelgroepen.
De kerkenraad blijft eindverantwoordelijk.
In de toekomst zal op de kerkenraadsvergaderingen naast bestuurlijke zaken meer
aandacht worden besteed aan toerusting en bezinning.
Ter bevordering van teamgeest en gemeenschapszin zal er naar worden gestreefd
jaarlijks een kerkenraaddag te organiseren met ontspanning en bezinning.

2. Pastoraat:

Ook voor de toekomst willen wij als ouderling in de Hervormde kerk van
Kollumerzwaag onze verantwoordelijkheid nemen voor de vele zaken die op onze weg
komen.
We realiseren ons dat de vorm en de inhoud van het geloof niet altijd vanzelf spreken
en dat we moeten uitleggen waar het Christelijk geloof voor staat.
We leven in een dynamische wereld die ons uitdaagt tot een voortdurende bezinning op
levens- en geloofsvragen en op de vraag van gemeente zijn.
We zullen niet altijd ‘bij het oude’ moeten blijven maar open moeten staan voor een
wat minder traditionele vorm.
We zullen daarbij moeten denken aan o.a. diensten met extra aandacht voor zang en
muziek; gezamenlijke maaltijd; meer gemeenteleden en jongeren betrekken in de
erediensten voor o.a. schriftlezingen; collecten en gebeden.
Wijkassistenten:
Blijven doorgaan met dit belangrijke werk in de gemeente.
Blijven proberen mensen te activeren dit stukje gemeentewerk voort te zetten.
Het zal in de toekomst steeds moeilijker worden hiervoor voldoende vrijwilligers te
vinden.
In de komende beleidsperiode zal er gewerkt moeten worden aan meer samenwerking
tussen wijkassistentes en ouderlingen. Tevens zal er minimaal één keer per jaar een
gezamelijke vergadering moeten plaatsvinden.
Ouderenbezoeker:
Mede in verband met de gevorderde leeftijd van de huidige ouderenbezoeker zal er een
tweede vrijwilliger worden benaderd om als ouderenbezoeker te fungeren en
gezamenlijk met de huidige ouderen bezoeker deze taak op zich te nemen.
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3. College van
Kerkrentmeesters:

Hoewel we gezien de landelijke trend op het gebied van de financiering van kerkelijke
gemeenten in de Hervormde Gemeente van Kollumerzwaag geen reden tot klagen
hebben, dienen wij als kerkrentmeesters alert te zijn en te blijven.
Temeer daar het grootste deel van de kerkelijke lasten door de landelijke PKN worden
vastgesteld en wij als plaatselijke kerkrentmeesters daar weinig of geen invloed op
kunnen uitoefenen.
Gemeenteleden zullen blijvend gestimuleerd moeten worden om op een verantwoorde
manier bij te dragen in de lasten van onze gemeente. Ook in de toekomst zullen wij
hier meer te maken krijgen met de “vergrijzing” en het ons ontvallen van oude
gemeenteleden, welke veelal tot de groep van de “gulle”gevers behoren.
Anderzijds zullen wij nieuwe initiatieven op het gebied van het “samen” kerk zijn en
de vieringen van onze erediensten, welke veelal van uit de jongere leden naar voren
komen, dienen te stimuleren om de jeugd blijvend bij de gemeente te betrekken. Deze
initiatieven nemen veelal de nodige kosten met zich mee, en hier zal ook de
(financiële) ruimte moeten worden gegeven. Wel dient de jeugd hierbij ook
gestimuleerd te worden om, waar mogelijk, eventueel door het voeren van akties, ook
zelf te trachten een deel van de benodigde financiële middelen te verwerven.

4. College van
Diakenen:

Ons doel is om onze werkzaamheden zoals die nu zijn voort te zetten . Mocht daar
aanleiding toe zijn zullen wij ons extra inzetten voor de behoeftigen zowel binnen onze
gemeente, ons dorp, als nationaal en internationaal. Wij proberen ons een beeld te
vormen van de hulpvraag over de hele wereld en zullen daar zo goed mogelijk mee
omgaan.

5. Jeugdwerk:
In de toekomst willen wij proberen de jeugd nog meer te betrekken bij het gebeuren
rondom jeugddiensten. Dit willen wij o.a. doen door meer de clubs van tevoren bij de
jeugddiensten te betrekken, door jongeren te vragen waar hun interesses, vragen, e.d.
liggen, door de jeugd zelf de kans te geven initiatief te nemen bij het regelen van deze
diensten.

6. Eredienst en
kerkmuziek:

Het huidige beleid continuëren, met aandacht voor:
a. intensivering van het contact tussen organist en kerkenraad/predikant;
b. geregelde medewerking combo
c.
Meer samenwerking tussen predikant en leiding enz. bij de jeugd-, gezins- en
kindernevendienstdiensten .(bijzondere diensten)

7. Vorming en
toerusting:

Werkzaamheden als onder punt 7 van de deelgroep rapportage genoemd, Alpha-curcus,
Gemeente Groei Groepen, bijbelkring etc., zullen worden voortgezet en ondersteund
door de kerkenraad.

8. Kerk en Israël:

We kennen geen specifieke commissie Kerk en Israël binnen de gemeente.
Het instellen van een commissie Kerk en Israël wordt (thans) niet haalbaar geacht.
Wel dient meer aandacht te worden besteed aan de bijzondere band met het volk Israël.
Met name rond de “Israël-zondag” zal meer dan voorheen aandacht aan deze
bijzondere band worden besteed.

9. SoW proces

Bestaande samenwerking tussen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente
te Kollumerzwaag intensiveren en waar mogelijk en wenselijk verder uitbreiden en
vormgeven.
Opgestelde samenwerkingsovereenkomst evalueren en waar nodig aanpassen.

10. Missionair werk:
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. Bewustwording aanwakkeren van noodzaak, nut en doel van de Bijbelse opdracht om
missionair te zijn in eigen omgeving. Dit in aansluiting op het beleid en de
beleidsvoornemens van de kerkenraden. Denktank vormen voor de kerkenraden hoe dit
vorm te geven in onze gemeenten.Doorgeefluik en filter vormen van het landelijk
aangereikte materiaal.
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