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HOOFDSTUK 1: VISIE 

 

1.1  De samenstelling van de gemeente 

De Hervormde gemeente van Lekkum-Miedum- Snakkerbuorren en Blitsaerd is een 

zeer kleine gemeente: 26 belijdende leden, 30 doopleden en 49 overige 

geregistreerden. In totaal verdeeld over 70  pastorale eenheden . Voorts is er een 

aantal vaste gasten uit naburige gemeenten. In de gemiddelde kerkdienst zitten circa 

25 personen, met uitschieters naar boven en beneden. Al zijn we klein, we zijn wel 

vitaal. Heel mooi is ook dat alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd zijn. De laatste 

paar jaar hebben we er wat nieuwe leden bij gekregen uit de nieuwbouw van 

Blitsaerd. Ook een aantal dorpsgenoten die eerst bij een wijkgemeente in 

Leeuwarden hoorden hebben zich naar ons over laten schrijven. 

 

1.2  Kerntaken 

De oorsprong van de christelijke gemeente ligt in het evangelie.  

Vanuit die oorsprong heeft elke gemeente een drietal kerntaken: 

- zij vormt een gemeenschap, 

- zij zoekt steeds weer de band met God, 

- zij weet zich geroepen tot dienst aan de samenleving 

Elke tijd en elke situatie vraagt erom dat we opnieuw doordenken hoe die kerntaken 

gestalte te geven. 

 

1.3  Onze situatie 

Al eeuwen is in onze westerse samenleving een proces van individualisering aan de 

gang. Dit proces lijkt nu voldragen en tot in de verste hoeken van onze samenleving 

doorgedrongen. Ook tot in de dorpen. Ook daar denken en handelen wij steeds meer 

vanuit het eigen leven als centrum. Ieder neemt en krijgt de ruimte zijn leven naar 

eigen inzicht in te richten. Grotere verbanden als de familie of de kerk komen op het 

tweede plan. Het heeft geen zin daar op af te geven. Het is een gegeven. Bovendien is 

het niet alleen maar negatief; er zit ook een stuk emancipatie in. We laten ons niet 

meer dwingen. En dat is ook een opluchting. Met name het weekend beleven mensen 

steeds meer als een ruimte die ze voor zichzelf claimen, vrij van alle 

maatschappelijke verplichtingen.  

Toch kunnen ook mensen van vandaag niet zonder gemeenschap. We zoeken en 

vinden die ook, maar het zijn vaak incidentele momenten van gemeenschap. Dikwijls 

naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen in het persoonlijk leven: rond 

geboorte, huwelijk dood. Bij schokkende maatschappelijke gebeurtenissen, Op en 

rond de christelijke feestdagen die nog altijd het ritme van ons leven mee bepalen. 
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1.4  De kerk als herberg 

Om wat voor soort kerk vraagt dat? Als antwoord op die vraag kiezen we voor het 

model van de herberg, zoals dat is ontwikkeld door Jan Hendriks, pastoraal theoloog 

aan de VU in Amsterdam. Het woord herberg geeft al direct weer dat het om een 

open vorm van kerk – zijn gaat. Met mensen die er werken, in vol – of deeltijd: de 

dominee en de vrijwilligers. Met stamgasten: mensen die er graag en vaak komen en 

eigenlijk nooit missen willen. Met incidentele gasten. En met mensen die zo maar 

eens een keer aanleggen. Dat is dus een veel veelkleuriger palet dan vroeger, toen je 

of kerkelijk meelevend was en aan alles meedeed, of buitenkerkelijk. De gastheer in 

deze herberg is Christus. Die volgens het evangelie niet alleen oog heeft voor zijn 

leerlingen, maar ook voor een brede kring van mensen daarom heen. 

 

1.5  Verhalen 

Het bindende element in deze herberg zijn verhalen. Het eigen verhaal dat we delen 

met anderen. In het pastoraat, op een gespreksgroep, in de ontmoeting met elkaar. In 

speciale diensten op de hoogte- en dieptepunten van ons bestaan. En natuurlijk de 

verhalen van de Bijbel. Gods verhaal met mensen. De Bijbel poneert geen dogma’s , 

maar vertelt verhalen. Verhalen waarmee je je kunt identificeren, waaraan je kunt 

groeien, die je op een ander spoor zetten, je aan een nieuw en bevrijdend perspectief 

helpen. Een goed verhaal, een goed gesprek is ook altijd een eye – opener. Het brengt 

je bij de kern, helpt je verder, geeft je te denken: Ben ik zo? Zou ik ook zo kunnen 

zijn? 

 

1.6  Symbool van de herberg: De tafel 

Het symbool van deze vorm van gemeente-zijn is de tafel; en dan denken we 

natuurlijk aan de avondmaalstafel. Rond deze tafel klinkt het verhaal van God met 

de mensen, en is er plaats voor ons eigen verhaal. Zo ontstaat een gemeenschap waar 

verhalen gehoord en verteld worden, en waar naast onderling beraad ook plaats is 

voor gezelligheid. Via de tafel zijn we verbonden met God en worden we op een 

nieuwe manier verbonden met elkaar en de wereld. 

 

1.7  Klimaat: Respect en aanvaarding 

Het klimaat is een klimaat van respect en aanvaarding. We zien ons zelf en de ander 

als subject. En we beslissen daarom niet over elkaar, maar met elkaar. Dat betekent 

dat besluiten bij consensus (overeenstemming) genomen worden. Niet van boven 

naar beneden. Niet elkaar dwingend. Maar elkaar respecterend. Dat houdt in dat we 

bij meningsverschillen elkaar de vraag willen stellen: kunnen wij elkaar de ruimte 

geven dingen te doen, ook al zijn die onze keus niet, maar omdat we willen erkennen 

dat ze voor de ander belangrijk zijn? En zijn wij bereid daarin vervolgens open en 

kritisch met elkaar mee te blijven leven? 
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1.8  Leiding 

Van de leiding vraagt dit een houding van pastorale dienst: met mensen dingen doen 

in plaats van alleen maar voor hen, en daarvoor ruimte scheppen. De pastor heeft de 

rol van leermeester die alleen leermeester kan zijn door zelf ook leerling te willen 

wezen. Van de traditie en van de mensen met wie hij/zij deze communiceert. Hij/zij 

probeert luisterend ruimte te scheppen voor concentratie op de kern: gemeenschap, 

band met God, dienst aan de samenleving.  

 

1.9  Criteria om activiteiten aan te meten: 

Het model levert een drietal criteria die je kunt gebruiken om naast alle activiteiten te 

leggen die we organiseren. Aan de hand ervan kunnen we dan controleren of we 

betrokken blijven op de kern van de zaak en trouw zijn aan ons eigen model. Te 

weten: 

Gemeenschap: In hoeverre bood deze activiteit gelegenheid tot het beleven van 

gemeenschap? 

Geheim van het geloof: Bemiddelde deze activiteit voor de deelnemers iets van het 

geheim van Gods Aanwezigheid in ons midden? 

Participatie aan de wereld: In hoeverre stimuleerde deze activiteit de dubbele beweging 

van uitgaan in en naar de samenleving enerzijds, en ons als gemeente openstellen 

voor anderen anderzijds. 

 

1.10  Mogelijkheden en beperkingen van een kleine gemeente 

Dat we een kleine gemeente zijn heeft zijn beperkingen: Je moet niet meer aanpakken 

dan je aankunt, en je bent kwetsbaar. Eigenlijk kun je niemand missen. Maar je mag 

ook niet een te zware claim op elkaar leggen. Daarom zijn er b.v. in juli en augustus 

geen diensten en is er maar één keer in de twee weken dienst. 

Aan de andere kant biedt het ook mogelijkheden: In een kleine groep is het 

gemakkelijk elkaar te kennen. Wel vraagt dat om gastvrij te zijn naar nieuwkomers 

en voorbijgangers, anders voelen die zich al gauw buiten gesloten. Verder hebben we 

ervaren dat het een verrijking is als je anderen vraagt je te helpen. Zo zijn we heel blij 

met de mensen uit het dorp die op de kerkelijke feestdagen mee willen zingen in ons 

koor of op andere manier een bijdrage leveren. Ook de goede samenwerking met 

dorpsblad de Kobbeflecht is iets om erg zuinig op te zijn. Ook als we een diaconale 

actie organiseren blijken velen uit het dorp ons te willen helpen.  
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HOOFDSTUK 2 : ORGANISATIE 

 

2.1  Karakter 

Een kerkelijke gemeente drijft voor een groot deel op vrijwilligers, zeker als die van 

protestantse signatuur is. Wat mensen voor de kerk doen, doen ze in hun vrije tijd. 

Dat betekent dat ze er ook plezier aan moeten beleven. Een gemeente moet daarom 

zuinig zijn op haar vrijwilligers. Hen waarderen en zorgen dat ze zelf ook wat terug 

krijgen voor hun inzet. Aan plezier, ervaring en verdieping. In ieder geval mag je hen 

niet overvragen. Dat vraagt om duidelijke goed afgebakende taken, spreiding van 

verantwoordelijkheden, goede begeleiding, en een heldere organisatie.  
 

2.2  Bestaande situatie 

De kerkenraad bestaat op dit moment uit zeven personen. 

Te weten de beide predikanten, twee ouderlingen, één ouderling – kerkrentmeester 

en twee diakenen. Dit is één ouderling – kerkvoogd minder dan de kerkorde 

voorschrijft. Beide predikanten hebben samen 0,3 fte (13 uur per week) 

De meeste kerkenraadsleden zijn aan hun tweede ambtsperiode bezig, of hebben een 

nog langere ambtstermijn achter de rug. Er is een rooster van aftreden. De groep 

waaruit nieuwe kerkenraadsleden geworven kunnen worden is klein. Mensen 

blijken gemakkelijker bereid zich in te zetten voor een eenmalig project dan zich 

beschikbaar te stellen voor de kerkenraad. 

Voor het leiden van de zondagsschool zijn geen vrijwilligers beschikbaar en hebben 

we een beroepskracht aangetrokken.  

De functie van cantor/organist wordt vervuld door één van de ouderlingen. Hij doet 

dit samen met zijn echtgenote. Samen leveren zij een onmisbare bijdrage aan het 

gemeentewerk. 
 

2.3  Beleid voor de komende jaren 

Voor de komende jaren hebben we op het gebied van organisatie de volgende 

beleidsvoornemens: 

a. De huidige bezetting van de kerkenraad dient minimaal gehandhaafd te blijven. 

b. Teneinde aan de kerkordelijke regels te voldoen is het wenselijk dat er een tweede 

     ouderling – kerkvoogd bij komt. 

c. Handhaven van de beroepskracht voor de zondagsschool. 

d. Gemeenteleden blijven vragen eenmalig bepaalde taken op zich te nemen. 
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HOOFDSTUK 3: PASTORAAT 

 

3.1  Definitie 

Onder pastoraat verstaan we, dat gemeenteleden naar elkaar omzien en elkaar 

bijstaan. 

Voor een deel gebeurt dat spontaan, anderzijds vraagt dit om een doelgerichte 

organisatie die er voor zorgt dat mensen elkaar niet uit het oog verliezen en die 

mogelijkheden schept om elkaar te ontmoeten. 

 

3.2  Organisatie 

In de organisatie van het pastoraat vervult de kerkenraad, en daarin met name de 

ouderlingen, een centrale rol. Zij hebben de ogen en oren goed open en signaleren als 

mensen extra aandacht of bijzondere pastorale zorg nodig hebben. 

Hebben mensen bijzondere aandacht nodig dan kan de kerkenraad die óf zelf geven, 

óf aan een gemeentelid delegeren. In het laatste geval houdt de kerkenraad wel 

geregeld contact met betreffend gemeentelid en zorgt zo dat hij ook zelf op de hoogte 

blijft. Is er bijzondere pastorale zorg nodig, dan schakelt de kerkenraad één van de 

predikanten in. Om te zorgen dat mensen niet uit het oog raken is het pastoraat een 

vast punt op de kerkenraadsvergaderingen. 

 

3.3  Nieuw ingekomenen 

Via de centrale ledenadministratie wordt de kerkenraad op de hoogte gehouden van 

de komst van nieuw ingekomenen. Iedere nieuw ingekomene ontvangt via een 

gemeentelid een welkomstbloemetje en een informatiefolder over onze gemeente. In 

voorkomende gevallen geeft de kerkenraad één van zijn leden of één van de 

predikanten de opdracht betrokkenen te bezoeken. 

 

3.4  Beleid voor de komende jaren 

Met deze aanpak van het pastoraat kunnen we ook de komende beleidsperiode 

verder. 
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HOOFDSTUK 4: EREDIENST 

 

4.1  Brandpunt 

De eredienst is een brandpunt waarin de drie kernfuncties van de gemeente als 

herberg samenkomen: zij brengt mensen bij elkaar, wil het geheim van Gods 

aanwezigheid in ons midden bemiddelen, en zo mensen bemoedigen voor hun taak 

in de wereld. 
 

4.2  Bestaande situatie 

Gezien het feit dat onze gemeente maar klein is, is er één keer in de twee weken 

dienst. 

In de vakantiemaanden juli en augustus is er geen dienst. 

Zo kunnen we het volhouden om op de zondagen dat er dienst is met een groep van 

tussen de 20 en 30 personen (met uitschieters naar boven bij bijzondere diensten) bij 

elkaar te komen.  
 

Verantwoordelijkheden 

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de eredienst berust bij de kerkenraad die 

deze verantwoordelijkheid voor een belangrijk deel delegeert aan de predikanten en 

de cantor - organist, die op hun beurt daarbij van tijd tot tijd andere gemeenteleden 

inschakelen.  
 

Voor en door de gemeente, voor en door het dorp 

In de loop der jaren is in onze gemeente een praktijk gegroeid waarin niet alleen 

gemeenteleden maar ook andere dorpsgenoten worden uitgenodigd en gestimuleerd 

een bijdrage te leveren aan de liturgie. Zo wordt er met Kerst en Pasen een 

gelegenheidskoor bestaande uit gemeenteleden en andere dorpsgenoten. Een aantal 

diensten wordt met gemeenteleden voorbereid, te weten: 

- de startdienst 

- de diensten met Kerst en Pasen 

-  de slotdienst 
 

Jong en oud 

Ook op zondagmorgen willen we gemeente voor jong en oud zijn. 

Daarom is er voor de kinderen op de zondagen dat er dienst is zondagsschool (zie 

hoofdstuk jeugdwerk). Op de startzondag, met Kerst en Pasen, bij de slotdienst en bij 

één van de avondmaalsdiensten zijn ook de kinderen in de kerk aanwezig. Ze 

hebben dan een actieve rol in de dienst. Minimaal één keer per jaar is er een dienst 

die we samen met de catechisanten vorm geven.  
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Avondmaal 

Twee maal per jaar vieren we in de zondagse eredienst het avondmaal. Ook op Witte 

Donderdag is er een avondmaalsviering. 

 

Levende traditie 

Voor de vormgeving van de eredienst mogen we putten uit een lange levende 

traditie die doorloopt tot in het heden. Zo blijven oude vertrouwde en nieuwe 

vormen in balans. 

 

Open en laagdrempelig 

Met Kerst en Pasen, en in diensten rond geboorte en dood blijken velen de weg naar 

onze diensten te kunnen vinden, juist doordat we ook dan een beroep doen op 

mensen zowel van binnen als van buiten de gemeente om hun steentje bij te dragen. 

 

Twee talen 

Omdat we in een tweetalige provincie leven is een aantal van onze diensten in het 

Fries. De andere diensten zijn in principe tweetalig. Eind 2005 kwam een nieuw Fries 

Dienstboek uit, eind 2006 een bundel met nieuwe Friese liederen voor de eredienst. 

Beide worden intussen gebruikt. 

 

4.3  Doelstellingen voor de komende jaren 

Voor de komende jaren willen we: 

a. blijven zorgen voor een actieve betrokkenheid van de gemeente en van het dorp bij  

    de eredienst door  gemeenteleden en andere dorpsbewoners uit te nodigen met  

    hun talenten mee vorm te geven aan de eredienst 

b. blijven streven naar een goede balans tussen traditie en vernieuwing 

c. gebruik blijven maken van wat ons in ‘It nije tsjinstboek’ en ‘Tuskentiids’ wordt  

    aangereikt, net als van de bundels met liederen uit Iona en Taizé in het Fries. 

    Vanaf 2013 gaan we ook het nieuwe liedboek gebruiken. 

d. blijven experimenteren met andere vormen van eredienst die ook jongeren en 

    mensen van buiten aanspreken   

e. ervoor blijven zorgen dat beide talen in de eredienst aan bod komen 

f. werken aan een nieuwe en meer doorleefde vormgeving van de viering van het 

    avondmaal. 
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HOOFDSTUK 5: DIACONAAT EN DE BETROKKENHEID IN DE WERELD OM 

ONS HEEN 

 

5.1  Bestaande situatie/bestaande activiteiten 

Beide diakenen geven met en namens de gemeente vorm aan het diaconaat.  

Er wordt op diaconaal gebied veel gedaan: 

 Plaatselijk: de bloemen van de kerkdiensten gaan naar zieken of jubilerenden. 

De 70-plussers van de drie dorpen (ook de mensen die niet aan de kerk 

verbonden zijn) krijgen met Pasen en Kerst extra aandacht in de vorm van een 

kleine attentie (bloemetje/fruitbakje o.i.d.). 

 Regionaal: jaarlijkse financiële bijdragen op advies van PDC in de vorm van 

het Provincaal bijdragenadvies Friesland. 

Ook zamelen we geregeld goederen in voor de voedselbank.  

 Wereldwijd: financiële steun op advies van Kerk in actie. Ook noodhulp valt 

hieronder. Ook organiseert onze gemeente in samenwerking met de 

basisschool jaarlijks de actie schoenendoos. 

 

5.2  Financiën en Beheer 

In financieel opzicht is de diaconie allereerst afhankelijk van de bijdragen van 

gemeenteleden en anderen. Een andere bron van inkomsten zijn de rentebaten. 

De uitgaven zijn onder andere: 

 Afdracht van de verworven gelden aangevuld met een eigen bijdragen van de 

diaconie. Dit gaat veelal volgens het collecterooster van Kerk in actie. 

 Bloemen van de kerkdiensten t.b.v. de zieken 

 Paas - en kerstattentie voor de 70-plussers 

 Onkosten van het Avondmaal 

 Bijdrage aan de actie schoenendoos. De onkosten voor de organisatie worden 

door de diaconie betaald. 

 

5.3  Doelstellingen voor de komende jaren 

Financieel: het collecteplan blijven volgen en ook het Provinciaal Bijdragen Advies 

voor Friesland van de PKN. Doorgaan met de actie schoenendoos. 

Ondersteunend: de ouderen in de dorpen extra aandacht geven met Pasen en Kerst.  

Tot nu zijn het de predikanten die zieke en oudere gemeenteleden bezoeken. 

Wellicht dat het mogelijk is ook een gemeentelid hierbij in te schakelen. 

 

5.4  Wegen om die doelstellingen te bereiken 

Via voorbeden en informatie de betrokkenheid organiseren. Verder door een beroep 

te doen op mensen. Abonnementen op de bladen Diaconie en Kerkbeheer blijven 

houden om goed geïnformeerd te blijven. 
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5.5  Daarvoor vereiste middelen (zowel menskracht als financiën) 

Met twee diakenen die de taken onderling verdelen is er voldoende menskracht 

aanwezig.  
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HOOFDSTUK 6: JEUGDWERK 

 

6.1  Definitie  

Onder jeugdwerk verstaan we alle activiteiten die erop gericht zijn om kinderen, 

tieners en jongeren uit Lekkum, Miedum, Snakkerbuorren en Blitsaerd te betrekken 

bij het geloof en kerk. 

 

6.2  Bestaande situatie 

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er gelijktijdig met de eredienst 

zondagsschool in het dorpshuis. Onder leiding van de zondagsschooljuf wordt er 

gebeden, worden liedjes gezongen, Bijbelverhalen verteld, creatieve werkjes en 

verwerkingen gemaakt. Vooraf vindt er afstemming plaats met de dominee over het 

te behandelen onderwerp. Als leidraad worden de methodes “Kind op Zondag”en 

“Bonnefooi” geraadpleegd. Tijdens speciale diensten als Kerst en Pasen of de  

slotdienst worden de kinderen bij de eredienst betrokken en leveren hun bijdrage 

door middel van toneelspel, drama, liederen en/of muziek.   

Voor jongeren van 12 t/m 16 jaar is er catechese. Catechese van nu is heel wat anders 

dan de catechisatie van vroeger. Het is met elkaar leren praten en nadenken over 

levensvragen en gevoel ontwikkelen voor de betekenis van godsdienstige verhalen 

en gebruiken. Er vinden in de winterperiode ongeveer acht bijeenkomsten plaats in 

het dorpshuis. 

Voor 18 plussers is er een praathuis. Deze groep komt vier keer per jaar bij elkaar op 

zondagmiddag. Leiding en organisatie berust bij één van de predikanten. 

 

6.3  Gewenste situatie 

In grote lijnen zijn we tevreden met de wijze waarop het jeugdwerk momenteel 

georganiseerd is, zoals hierboven beschreven. Knelpunten proberen we door middel 

van evaluatie- en overlegmomenten te verbeteren. Daarnaast blijven we scherp op 

nieuw uitgebracht materiaal waar we ons voordeel mee kunnen doen. 

 

6.4  Doelstellingen voor de komende jaren  

Voor de komende jaren hebben we de volgende doelstellingen: 

a. Handhaven van de bestaande organisatie van het jeugdwerk 

b. Scherp blijven op nieuwe ontwikkelingen in het jeugdwerk en op nieuw 

uitgebracht materiaal/methodes. 

c. Voortzetten van het bestaande aanbod jeugdwerk. 
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HOOFDSTUK 7: OUDERENWERK  

  

7.1  Bestaande situatie/bestaande activiteiten 

Onze kleine gemeente bestaat voor een deel uit oudere mensen (70+ers). Voor deze 

doelgroep wordt het één en ander georganiseerd; soms alleen voor deze doelgroep 

en soms samen met andere doelgroepen.  

Op de eerste plaats wordt er binnen het pastoraat aandacht geschonken aan de 

ouderen. De beide dominees bezoeken ouderen mensen (deze doelgroep heeft de 

meeste vrije tijd en behoefte).  

Naast de kerstavondviering (waar de ouderen uiteraard ook van harte welkom zijn) 

wordt voor deze doelgroep een kerstmiddag georganiseerd. Op deze middag wordt 

er met elkaar gezongen, er is  muziek, meestal verzorgd door onze cantor – organist  

en zijn vrouw en één van de predikanten vertelt een verhaal. Ter verdere aankleding 

zijn er een hapje en een drankje. De waardering van de deelnemers voor de ze 

activiteit is hoog. 

Na afloop van de paas- en de kerstdienst worden er aan alle 70+ers woonachtig in de 

drie dorpen een groet van de gemeente gebracht. Kinderen brengen deze grotendeels 

rond.  

Sinds kort hebben we ringleiding in de kerk. Ook de audio – apparatuur en de 

microfoons zijn vervangen. Zo kunnen ook ouderen de diensten goed volgen. 

 

7.2  Doelstelling voor de komende jaren 

In samenwerking met de andere gemeentes, waaraan onze predikanten ook 

verbonden zijn, willen wij bijeenkomsten, zoals lezingen, museumbezoek e.d. 

(blijven) organiseren. Deze activiteiten zijn voor alle doelgroepen. Ze kunnen 

desgewenst ook door ouderen worden bezocht. Vervoer is hierbij geen probleem en 

kan geregeld worden. Ook bij de startzondagen (meestal op locatie) wordt goed op 

het vervoer en een goede zitplaats gelet. We willen van elke startzondag iets 

speciaals maken. We merken dat ouderen dit ook zeer waarderen. Er zijn binnen 

onze creatief denkende kerkenraad voldoende ideeën om ‘uitnodigende’ 

startzondagen te blijven organiseren in de komende jaren. 

  

Ouderen nemen een behoorlijk deel van onze gemeente is. We willen aandacht aan 

onze ouderen (blijven) schenken. Wellicht zouden we in de toekomst eventueel af en 

toe eens iets extra voor deze doelgroep kunnen organiseren.  

 

7.3  Wegen om die doelstellingen te bereiken 

Creatief en actief blijven organiseren van activiteiten waar ouderen (ook) aan mee 

kunnen doen. Eén en ander kost de kerkenraadsleden de nodige vrije tijd en dat is 

voor vrijwilligers wel eens lastig. In de toekomst zouden we hiervoor wellicht meer 

tijd voor moeten vrij maken.  
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7.4  Daarvoor vereiste middelen (zowel menskracht als financiën) 

De middelen op financieel gebied zijn aanwezig. Menskracht ligt binnen de 

kerkenraad wat lastiger. Zoals hiervoor al aangegeven is de factor ‘tijd’ vaak een 

probleem. We zijn met maar weinig kerkenraadsleden en hebben Dat betekent dat de 

uitvoering van het ouderenwerk vooraal een taak van beide predikanten is. 
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HOOFDSTUK 8: VORMING EN TOERUSTING 

 

8.1  Belang 

Er is een aantal redenen waarom we als gemeente niet zonder vorming en toerusting 

kunnen: 

a. We leven in een tijd van voortdurende veranderingen;  dat vraagt om herbronning  

     en herbezinning. 

b. Mensen zijn mondig; ze willen gehoord worden en meepraten 

c. Er zijn mensen die de kernfuncties van de gemeente via lezingen en gespreks-  

    groepen intenser beleven dan via de eredienst. 

Anderzijds moeten we ook bescheiden zijn: mensen hebben het druk, en wie als lid 

van de kerkenraad al een taak binnen de gemeente heeft vaak geen tijd meer over om 

ook nog aan een gespreksgroep of cursus mee te doen. 
 

8.2  Bestaande situatie 

We organiseren ons vormings – en toerustingswerk voor een deel samen met de 

hervormde streekgemeente ‘Lankmeamert’ in Winsum, Baard en Easterlittens en de 

protestantse gemeente Terpoarte van Boksum, Deinum. 

Daarnaast bieden we een aantal activiteiten aan die in eerste instantie alleen voor 

eigen gemeente en eigen dorp zijn bedoeld. Doordat die sinds september 2012 ook 

worden opgenomen in de toerustingskrant van Leeuwarden en omgeving, zullen ze 

mogelijk ook mensen uit Leeuwarden kunnen trekken. 

In ons aanbod sluiten we aan bij de actualiteit om ook mensen van buiten te 

interesseren. Al onze activiteiten worden, samen met ander nieuws uit de gemeente, 

vermeld in dorpsblad ‘De Kobbeflecht’. Eén van de predikanten verzorgt daarin 

bovendien maandelijks een column. Dat geeft de gelegenheid om aan het hele dorp 

iets te laten zien van wat geloven en kerk inhouden. Uit reacties uit het dorp blijkt 

dat dit op prijs gesteld wordt. Gemeenteleden van buiten het dorp ontvangen al deze 

informatie via een nieuwsbrief die via e – mail verstuurd wordt. 

 

8.3  Doelstellingen voor de komende jaren 

Voor de komende jaren hebben we de volgende doelstellingen: 

a. Handhaven van een bescheiden maar veelkleurig aanbod aan activiteiten op dit  

    gebied. 

b. Nog betere communicatie van onze activiteiten naar buiten.  

c. Handhaving en versterking van de samenwerking met onze partners in dezen. 
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HOOFDSTUK 9: FINANCIËN EN BEHEER 

 

9.1  Bestaande situatie/bestaande activiteiten 

We hebben als gemeente de volgende inkomsten en uitgaven:  

 

Inkomsten 

 Onze gemeente heeft land in eigendom dat zij verpacht. In mei en 

november wordt de pacht geïnd. Waterschapslasten worden voor de helft 

doorberekend. Bij aan- en verkoop wordt advies ingewonnen bij een 

deskundige. 

 Vrijwillige bijdrage leden 

 Actie Kerkbalans 

 Oudejaars- en Paascollecte 

 Giften 

 Rente 

 Collecten eredienst 

 

Uitgaven  

 Salaris koster 

 Traktement dominee met daarbij komende bijdragen aan Pensioenfonds, 

Solidariteitskas e.d. 

 Huur dorpshuiszaaltje ten behoeve van zondagsschool en catechisatie 

 Onkostenvergoeding zondagschooljuf 

 Onderhoud gebouwen (kerk Lekkum, toren Miedum, kosterswoning) 

 Allerlei andere voorkomende uitgaven 

 

Ieder jaar wordt er een jaarrekening opgesteld. Hierin wordt het financieel beheer in 

beeld gebracht. Tevens wordt ieder jaar een begroting opgesteld. Hierin wordt 

getracht een jaar vooruit te kijken.  

Onderhoud van de gebouwen vergt onze voortdurende aandacht. We hebben een 

onderhouds- en restauratieplan opgesteld in samenwerking met de Stichting 

Kerkelijke Gebouwen. Voor de toren in Miedum en de kerk van Lekkum mag samen 

€ 11.000,00 per jaar worden uitgegeven zodat de maximaal haalbare subsidie van € 

5.500,00 kan worden gegenereerd. In 2011 zijn in Lekkum de klokken en de 

klokkenstoel gerestaureerd. 

 

9.2  Doelstelling voor de komende jaren 

Wat het onderhoud van de gebouwen betreft is het de bedoeling ons te houden aan 

het genoemde onderhoudsplan. Een deel van het onderhoud komt voor eigen 

rekening. We onderzoeken, of we voor dat deel ook steun kunnen krijgen van 

diverse fondsen. 
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De vaste lasten met betrekking tot predikant, koster en zondagsschool zijn 

noodzakelijk en van belang en zullen dus blijven. 

 

9.3  Wegen om die doelstelling te bereiken 

Met de inkomsten die we genereren (zie hiervoor) moet het mogelijk zijn de 

genoemde doelstellingen te realiseren.  

 

9.4  Daarvoor vereiste middelen (zowel menskracht als financiën) 

Onder het hoofd inkomsten worden de bronnen genoemd van waaruit geld 

binnenkomt. Volgens de accountant die de jaarrekening controleert gaan we goed 

met het geld om: het wordt uitgegeven aan zaken waarvan de kerkenraad vindt dat 

ze nodig zijn (recente voorbeelden van extra vaste uitgaven: aantrekken predikant en 

opstarten zondagsschool of eenmalige grote uitgaven: restauratie toren Miedum) en 

er komen gelden binnen om één en ander mee te realiseren.  

 

We moeten er steeds naar streven een balans te vinden in de inkomsten en uitgaven.  

 

We hopen in de nabije toekomst een tweede kerkrentmeester te kunnen vinden  
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HOOFDSTUK 10:  BEGRAAFPLAATS 

 

10.1  Inleiding 

Zowel rondom de kerk van Lekkum als achter de toren van Miedum ligt een 

begraafplaats. Beide zijn ons eigendom en vallen onder ons beheer. In Snakkerburen 

bevindt zich nog het drenkelingenkerkhof waarvan de grond verpacht is aan de 

gemeente Leeuwarden. Het beheer van dit kerkhof berust niet meer bij de kerk.  

 

10.2  Bestaande situatie 

Op het kerkhof te Lekkum liggen enkele honderden graven. Sommigen zijn 

behoorlijk krap bemeten waardoor het uitvoeren van nieuwe teraardebestellingen 

erg bemoeilijkt wordt. Het kerkhof ligt redelijk vol maar er zijn voorlopig nog 

voldoende graven beschikbaar. Het aantal begrafenissen per jaar ligt tussen de vijf en 

de tien. Ten behoeve van begrafenissen beschikt de begraafplaats over een graflift. 

 

Het onderhoud van beide kerkhoven is in eigen beheer en behoort tot het 

takenpakket van de koster. Voor grotere klussen wordt er incidenteel externe hulp 

ingehuurd. Het kerkhof te Lekkum heeft veel last van verzakkingen. Hierdoor 

ontstaan overal kuilen en verschuiven graven en grafstenen. Inmiddels zijn we 

begonnen met een groot renovatieproject dat tot 2014 zal duren. 

Ten behoeve van het onderhoud en begrafenissen is er op het kerkhof een schuurtje 

gebouwd met het nodige gereedschap en materialen. 

 

Het delven van graven wordt voor ons gedaan door het bedrijf BTB te Giekerk. De 

benodigde materialen worden door de kerk ter beschikking gesteld. 

 

De begraafplaats heeft zijn eigen inkomsten uit de verkoop van grafrechten en uit de 

verplichte jaarlijkse bijdragen onderhoud kerkhof. De kosten van begrafenissen 

worden direct doorberekend aan de betrokkenen. Het versturen van nota’s en het 

bijhouden van de bijkomende administratie gebeurt door een daartoe aangewezen 

kerkenraadslid. 

De administratie is de afgelopen tijd overgezet naar de computer. Hierdoor kunnen 

graven, en personen makkelijker worden opgezocht, en is de administratie een stuk 

eenvoudiger geworden  

 

10.3  Beleid voor de komende jaren 

We zullen de eerste jaren nog de handen vol hebben aan het gestarte 

renovatieproject. Om de kosten te drukken zullen we nu en dan vrijwilligersdagen 

organiseren. 
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HOOFDSTUK 11: PUBLICITEIT EN COMMUNICATIE 

 

11.1  Bestaande situatie/bestaande activiteiten 

De kerk publiceert via dorpskrant “De Kobbeflecht”, die elke maand uitkomt. Deze 

ruimte wordt betaald. De dominee levert de kopij aan. Deze wordt door de scriba 

vooraf gelezen en soms nog aangevuld met praktische informatie. Dit medium wordt 

door de meeste dorpsgenoten gelezen. Alle verenigingen binnen deze dorpen maken 

van dit blad gebruik. 

Leden en belangstellenden die ‘De Kobbeflecht’ niet lezen krijgen deze informatie via 

de e – mail aangeleverd.  

Voor kortere aankondigingen, zoals speciale diensten, acties e.d. maken we 

daarnaast gebruik van het ‘Kleine Wassenberghje’. Het mededelingenblad van de 

bassisschool in Lekkum. Dit wordt aan alle leerlingen meegegeven. Het wordt in alle 

gezinnen met kinderen op de basisschool gelezen.   

 

Voor speciale activiteiten worden er vijf affiches gemaakt die we ophangen bij: 

      -     de drie ingangen school  

- de SRV-wagen  

- het mededelingenbord (voor het dorpshuis) 

 

Bij zeer speciale gelegenheden (bijv. startdienst) wordt  huis - aan – huis een A-4tje 

verspreid. 

 

We proberen met bovenstaande middelen een optimaal bereik te realiseren. 

Bovenstaande media zijn relatief goedkoop en met relatief weinig menskracht uit te 

voeren.  

 

Verder zijn ook de zondagsschool, catechisatie en een kerkdienst vormen van  

communicatie die verder dragen dan alleen degenen die er aan mee doen. 

Ook dragen het bloemetje dat na afloop van dienst naar iemand in de gemeente 

gebracht wordt en de paas- en kerstgroet naar de 70+ers bij in de communicatie naar 

buiten.  
 

11.2  Doelstellingen voor de komende jaren en wegen om die te realiseren 

Ook een kerkelijke gemeente moet een goede PR hebben. De doelstelling is niet om 

mensen naar de kerk te ‘lokken’, maar om je te laten horen en zien, zodat mensen  

weten dat je er bent en wat je doet. Een internetsite mag daarbij in deze tijd niet 

ontbreken. Die is er nog niet. Een belangrijke doelstelling voor de komende tijd is om 

te zorgen dat die er komt. Ook de folder waarin we ons aan nieuw ingekomenen en 

andere belangstellenden presenteren moet worden vernieuwd. 
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11.3  Daarvoor vereiste middelen (zowel menskracht als financiën) 

Menskracht voor bovenstaande activiteiten is steeds aanwezig. Voor het ontwerpen 

van de internetsite zullen we iemand van buiten aantrekken. Daarnaast wordt er 

inmiddels door twee personen aan een folder gewerkt. De kosten voor een dergelijke 

folder zullen niet hoog zijn.  

 

 


