Beleidspunten en aantekeningen na het 2e en 3e overleg
Beleidsgroep 29 januari en 10 maart 2020
KERNWAARDE
Omzien naar elkaar in eigen dorp
Elkaar kennen in vreugde en nood en biddend om hen heen staan
Mensen ontmoeten
Door er te zijn voor iedereen, het geloof uitdragen
DOEL
over 4 a 5 jaar een andere wijze van kerkbeleving gestalte geven
over 4 a 5 jaar een structureel kader voor de 20-45 jarigen

SUBDOELEN
Kerkdienst / meeting traditioneel en vernieuwend
• De kerkdienst wekelijks als vindplaats van geloof (voor trouwe
kerkgangers)
• Geloofsontmoeting voor de middengroep, ieder mag aansluiten.
• Kinderkerk XL Tienerkerk 5 x p.jr (wat is het doel op de lange termijn)
• Een open laagdrempelig gebouw (Kerk en Koetshûs) waar je vrij kan
luisteren, doen, beleven en kan zijn.
• Ontmoetingen in thema’s, bijv. gospel, popmuziek, oorlog en vrede..
OPMERKING
Misschien moeten we wel iets los laten, om open te staan voor nieuwe vormen
Evt. activiteit in samenwerking met…
Zichtbaarheid als kerk in het dorp
DIACONAAL
Naast de kerstmaaltijd nog enkele maaltijden organiseren of koffieochtend.
Stamppot buffet, evt. samen met de Terp met een opbrengst voor een goed
doel, bijv. voedselbank….
ZENDING
Steun aan project, project adopteren voor de lange termijn.
Zichtbaar maken en meetbare resultaten laten zien. Wat is er nodig en wat
geven we….
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Beleidspunten en aantekeningen na het 1e overleg Beleidsgroep
• Omzien naar elkaar in eigen dorp
Elkaar kennen in vreugde en nood en biddend om hen heen staan
Mensen ontmoeten
Door er te zijn voor iedereen, het geloof uitdragen
• Zichtbaarheid als kerk in het dorp
• Het samenkomen en beleven
Kerkdienst traditioneel en vernieuwend
Meeting (ontmoeting) met een doelgroep (bijv. jonge ouders)
gericht uitnodigen en evalueren, samen bezig, eten nadien
• Samen leren in ambt of geloofsvraagstukken in een groter verband;
omliggende gemeenten of kring Dokkum
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Ontwikkelingen, aandachtspunten met mogelijke invloeden voor ons beleid.
Landelijk – Provinciaal
Beleidsplan provinciaal Friesland; aanpak vergrijzing en krimp moet leiden tot meer
samenwerking van de vele kleine gemeenten. Thema “vrees niet, kleine kudde”
Ook klein kun je kerk zijn, niet van de mensen, maar voor de mensen in pastoraat en
diaconaat.
Landelijk werkt men aan een lichtere bestuursvorm (in de huidige kerkorde minimaal 7
kerkenraadsleden)
Geloofsgemeenschappen voor de toekomst (ouderlingenblad maart 2019)
Hoe kunnen we als kerkelijke gemeente een waardevolle plek innemen voor zoveel mogelijk
inwoners?? Een methode om kansen en mogelijkheden in de eigen gemeente te ontdekken.

Regionaal
Nes Wierum zoekt voor jeugd en jongerenwerk de samenwerking.
Zij zien de kerkenraad als bestuurlijk centrum, taken laten doen door gemeenteleden
De predikant bezoekt, doet catechese en gespreksgroepen en ondersteunt kerkenraad
In het Samenwerkingsorgaan bespreken we vacatures en mogelijke samenwerking.
Inspiratie opdoen samen; op de beurs en in de ring Dokkum
In het dorp
School
Dorpshuis De Terp
Sportvereniging
AED

Inhoudelijk
Wim Beekman: Om het licht brandend te houden zijn 3 dingen zijn van belang:
1.Kerkdiensten, 2. Mensen opzoeken en 3. Vorming en Toerusting voor jong en oud >
geloofsoverdracht

Organisatie
De kerkenraad
De financiën
De uitvoerende mensen, de vele vrijwilligers
De communicatie intern en extern
De bezittingen
De privacy
De archieven
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Gebouwen
Verkoop De Bining, de verhuizing en het afscheid
De St Cecilia, aanpassingen voor diensten en activiteiten
It Koetshûs; huis voor ontmoeting en …..

Terug naar de kern
Geloven en opvoeden
Kerk van en voor het dorp – Dorpskerk midden in het dorp – zichtbaar aanwezig
Kerk-zijn in een dorp is oplettend zijn wat er in het dorp speelt. Wat houdt mensen bezig en
waar is God te vinden, juist op deze plek? Elke kleine kerk die daarop inspeelt kan een
krachtige rol in een dorp vervullen (Betsy Nobel, dorpskerkenambassadeur) PKN brief 3 dec.
2019. (denk aan participatie om voorzieningen te behouden, voedselbank acties, burenhulp
stimuleren, maar ook Bijbelkring, sportkerk, kliederkerk, kerk-schooldienst etc
“Terug naar de kern ”Kerk 2025: (7 dec 2018, Heerenveen)
Waarom zijn we kerk?
Welke mogelijkheden zijn er voor kerken en geloofsvernieuwing in onze context?
Waar wordt je blij van, vind je hoop, vind je inspiratie.
Uitwerking in stappen:
Resultaat van ontmoetingsavonden met gemeenteleden
Betrekken van ontwikkelingen, ver af en dichtbij
Betrekken van maatschappelijke actuele onderwerpen
Jaarthema of jaarthema’s benoemen
In stappen uitwerken

Kernwoorden
Relaties aangaan en opbouwen met de jeugd (persoonlijke band)
Samen dingen doen
Eenmalige thema avonden
Gezinnen bezoeken
Kleine haalbare stapjes doen (Hendrik van der Meer)
Kijken naar de positieve vreugdevolle dingen die er zijn, zoals: enthousiaste vrijwilligers,
orgelspel, samenwerking school en dorp, kaarten en bloemengroet, kerstmaaltijd voor
ouderen en een leuke kerkenraad, een steunende positieve gemeente.

Verzameld door
Annie Bremer, 21 januari 2020
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