
PROFIEL VAN DE GEMEENTE 
I. DE DORPEN
Lekkum is een dorp in de gemeente Leeuwarden, provincie Friesland (Nederland).
Het ligt op zo’n 1,5 kilometer ten noorden van de stad Leeuwarden aan de Dokkumer Ee en telt ongeveer 
380 inwoners (cijfers 2018).

Miedum 
Zo’n twee kilometer ten noordoosten van Lekkum ligt de buurtschap Miedum die in 2018 ongeveer 55 
inwoners telde (samen met het buitengebied van Lekkum). 

Snakkerburen 
Een kilometer ten zuidwesten van Lekkum, ook aan de Ee, ligt de buurtschap Snakkerburen met  215 
inwoners.  

Blitsaerd 
Op 1,5 kilometer ten oosten van Lekkum heeft de gemeente Leeuwarden in 2006 de ontwikkeling ter hand 
genomen van de nieuwbouwwijk Blitsaerd. De grond waarop de wijk verrijst was eigendom van toen de 
Hervormde Gemeente Lekkum en is begin jaren negentig van de vorige eeuw voor een fors bedrag 
verkocht aan de Gemeente Leeuwarden. Op dit ogenblik telt de wijk 835 inwoners.

Lekkum, Snakkerburen en Miedum vormen al eeuwen lang één gemeenschap. De drie dorpen worden ook 
wel De Trije Doarpen genoemd. Er bestaan vele samenwerkingen tussen de dorpen, vooral op het vlak van 
cultuur. Zo bestaat onder andere een gezamenlijke dorpsblad, genaamd De Kobbeflecht. De drie dorpen 
hebben ook één dorpsvereniging, Dorpsbelang die zich inzet voor de belangen van de dorpsbewoners. Ze 
zijn onderdeel van de gemeente Leeuwarden. 
Er is in Lekkum een openbare basisschool, waar ook de meeste kinderen uit Blitsaerd naar toe gaan. Ook 
uit andere wijken in de stad zijn er kinderen die in Lekkum naar school gaan. Van de 182 leerlingen komen 
er circa 35 uit Lekkum, Miedum en Snakkerburen. De anderen komen uit de stad.  

II. PROTESTANTSE GEMEENTE
Geschiedenis
De Protestantse gemeente is de voortzetting van de Hervormde Gemeente Lekkum, Miedum, 
Snakkerbuorren en behoorde tot de vrijzinnige richting in de Nederlandse Hervormde Kerk. Net als elders 
in Friesland vervaagde ook in Lekkum in het laatste kwart van de vorige eeuw de grenzen tussen orthodox 
en vrijzinnig. Orthodoxen namen van de vrijzinnigen de open houding ten opzichte van de resultaten van 
moderne Bijbelwetenschap en de cultuur over, vrijzinnigen kregen mede onder de invloed van theologen 
als Karl Barth en Dietrich Bonhoeffer meer oog voor het kritisch tegenover van het Bijbels getuigenis. Tot in 
de jaren 80 van de vorige eeuw waren de meeste Gereformeerden uit Lekkum, Miedum en 
Snakkerbuorren van een gereformeerde wijkkerk in de stad Leeuwarden. Sinds de jaren 80 kiest een 
steeds groter wordend deel van hen ervoor aansluiting te zoeken bij de kerk in eigen dorp.
Sluitstuk van deze ontwikkeling is dat de Hervormde Gemeente sinds 1 januari 2006 Protestantse 
Gemeente Lekkum, Miedum en Snakkerbuorren geworden is. Omdat ook de nieuwe wijk Blitsaerd kerkelijk 
werd ingedeeld bij Lekkum werd aan die naam later ook Blitsaerd toegevoegd.



Grootte en visie 
Onze gemeente telt 131 geregistreerde personen. 
We hebben een vaste kern, bestaande uit zo’n 26 mensen; daarvan komen er 14 van binnen het gebied 
van de gemeente en 12 van daarbuiten. Daaronder 4 tieners en 7 twintigers; de anderen zijn boven de 40.  
Naast deze vaste kern is er ook een groep van circa 12 personen die incidenteel aan bepaalde activiteiten 
meedoet. 
Een derde groep zie je één of twee keer per jaar; bij kerkelijke hoogtijdagen of activiteiten die we voor het 
hele dorp organiseren, zoals de avond voor alle zielen op 1 november of de Cecilia – avond op of rond de 
naamdag van Sint Cecilia, de patroonheilige van onze kerk.  
 
We zijn dus een kleine gemeente. Dat betekent: een plek waar je gezien en gekend wordt. Ongezien 
komen en gaan is er niet bij. Dat heeft zeer positieve kanten. Aan de andere kant kan het de drempel 
verhogen. 
 
We willen uitdrukkelijk kerk met en voor het dorp zijn. 
Dat betekent dat we een open visie op geloven hebben, en dat er in onze gemeente ruimte is voor vogels 
van diverse pluimage en dat mensen die incidenteel aansluiten bij bepaalde activiteiten even welkom zijn 
als mensen die zelden of nooit verstek laten gaan. 
Concrete voorbeelden van hoe we deze visie gestalte geven zijn: 
1. in plaats van een eigen kerkblad hebben we 3 à 4 vaste pagina’s in het dorpsblad ‘De Kobbeflecht’. Zo 
blijft het hele dorp op de hoogte van wat we in en rond de kerk doen. Vast onderdeel is een column van 
één van de predikanten waarin actuele levensbeschouwelijke vragen aan de orde gesteld worden, 
geschreven voor een breed publiek. 
2. een jaarlijkse activiteit met de school. 
3. de viering van de naamdag van Sint Cecilia met koor en musici uit het dorp. 
4. de herdenking van alle overledenen in ons dorp op de avond voor alle zielen. 
5. het weekendcafé medegeorganiseerd door één van onze diakenen. 
6. het gelegenheidskoor op kerstavond, witte donderdag, goede vrijdag, de paasnacht en paasmorgen, 
waaraan ook andere dorpsgenoten dan kerkleden meedoen. 
7. het vertonen van films die ertoe doen. 
8. het bezorgen van een attentie voor zieken en ouderen rond kerst en pasen. 
9. en last but not least door als kerk een plek te zijn waar mensen stilte vinden en een luisterend oor. 
 
Kerkdiensten 
Omdat we een kleine gemeenschap zijn en ook de vaste kern er niet alle zondagen kan zijn, hebben we 
één keer in de twee weken dienst. In de vakantiemaanden juli en augustus is er geen dienst. Een 
gemiddelde kerkdienst wordt door circa 15 mensen bezocht met uitschieters naar boven en soms ook naar 
beneden; in dat laatste geval zijn we met zijn tienen. 
 
Jongerengespreksgroepen 
Er zijn twee jongerengespreksgroepen die één keer in de maand op zondag bijeenkomen. Het zijn 
lunchbijeenkomsten die circa 1,5 uur duren en direct in aansluiting op de dienst worden gehouden. 
Er is een groep 17 – 20  jarigen met vier deelnemers en een groep 20 – 25 jarigen met zeven deelnemers. 
De groepen worden geleid door de predikant. Uitgangspunt is het Bijbelgedeelte dat die zondag ook in de 
dienst is gelezen. Van de predikant wordt verwacht dat hij/zij een open dialoog op gang weet te brengen 
tussen de Bijbel en de leefwereld van de deelnemers. 
 
Gebouwen 
De kerk dateert van 1778 en verving een Middeleeuwse kerk gewijd aan de Sint Cecilia, patrones van de 
musici. Een gedenksteen boven de ingang herinnert aan de eerste steenlegging door Hein Blok. De oude 
zadeldaktoren die erbij hoorde liet men aanvankelijk staan, maar werd in 1896 alsnog vervangen door een 



nieuwe met een ingesnoerde spits.  De twee klokken (van 1512 en 1548) uit de neergehaalde toren, van 
de beroemde klokkengieters gebroeders Van der Wou en zonen werden hergebruikt.  
Van de negentiende-eeuwse inrichting zijn een overhuifde herenbank en de preekstoel uit 1778 bewaard 
gebleven. In de vloer een dertiental oude grafstenen en een middeleeuws sarcofaagdeksel van rode 
Bremer zandsteen. Het orgel is  van 1828 en gebouwd door de gebroeders  Van Dam uit Leeuwarden. Het  
heeft één klavier en aangehangen pedaal. 
 
Het monumentale ijzeren hek bij de ingang van het kerkhof is van rond 1900. Er zijn symbolen van dood en 
vergankelijkheid te zien: uilen, gevleugelde zandlopers, zeisen en naar beneden gerichte flambouwen. Ook 
de ouroboros is er tweemaal in verwerkt: de slang die zichzelf in de staart bijt en die het symbool van de 
eeuwigheid is.  
 
Het kerkgebouw is rijksmonument, het hek om het kerkhof gemeentelijk monument. Naast deze twee 
monumenten is onze gemeente de eigenaar van de toren van Miedum (rijksmonument) met erbij gelegen 
kerkhof en van het drenkelingekerkhof (gemeentelijk monument) te Snakkerbuorren. 
 
Kerkenraad 
De kerkenraad bestaat uit: 
- twee ouderlingen: één pastorale ouderling en een ouderling – scriba 
- twee diakenen; bijgestaan door één diaken die geen kerkenraadslid is 
- één ouderling – kerkrentmeester die samen met twee kerkrentmeesters buiten de kerkenraad het 
college van kerkrentmeesters vormen. 
- de predikant. 
 
Predikant 
Onze gemeente heeft een predikant in dienst voor 0,3 fte. 
 
Koster 
Onze gemeente heeft een vaste koster in dienst voor 16 uur per week: 8 uur voor het kerkgebouw en 8 
uur voor het beheer en het onderhoud van de begraafplaats. 
Er is een kosterswoning beschikbaar die door de koster gehuurd wordt. 
 
Muziek 
Sint Cecilia, de patroonheilige van onze kerk is ook de beschermheilige van de musici. 
Muziek en zang nemen daarom in ons gemeenteleven een centrale plek in. 
Dat vraagt om een goed gekwalificeerde organist/pianist en een dito cantor.  
Dat blijft een prioriteit en we reserveren daar ook in de toekomst de nodige financiële middelen voor. 
 
Financiën 
Financiële basis zijn de landerijen die we als gemeente in bezit hebben en het kapitaal verkregen door 
donaties uit vroeger tijden. 
 
 
 


