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Een knooppunt biedt vele mogelijkheden
“Neat bliuwt sa as it is, neat wurdt sa as it wie”.
Deze zin was de ondertekst van het beleidsplan van de aflopen jaren. Een
zegswijze die ook nu nog zeer actueel is. In een wereld die verandert, zal de
kerk moeten meebewegen. Alles kan niet bij het oude blijven. Ook de positie
van de kerk in de samenleving verandert en dat vraagt aanpassing.
In dit beleidsplan verkennen we de vraag: hoe kunnen we de hartslag van de
Heer, die de hartslag van het leven is, vertalen in beleidskeuzes die passen bij
deze tijd en bij de mensen van deze tijd? Welke kansen en mogelijkheden zien
we daarvoor in onze Protestantse Gemeente Achlum-Hitzum?
De Protestantse gemeente Achlum-Hitzum wil een gastvrije, zorgzame,
vierende gemeente zijn met een hart voor de jongeren in ons midden. Ons
uitgangspunt is dat we dienend willen zijn aan de Heer en onze naasten. Dit
vanuit de leefregels uit de Bijbel die we meenemen in ons dagelijks leven en
toepasbaar kunnen en willen maken. We willen graag een kerk zijn, midden in
de samenleving, waar iedereen welkom is om zijn/haar verhaal te vertellen en
waar men liefde en medeleven ontvangt.
De verhalen uit de Bijbel zijn onze voedingsbron waarbij wij samen komen en
deze inspireren ons om open in de wereld te staan. Daar horen wij van de God
die wij willen eren. De God die bevrijdt en mensen in het licht zet. Die bron
inspireert ons tot een houding waarbij iedereen welkom is, uit welke kerkelijke
of onkerkelijke achtergrond dan ook.
We zijn een echte dorpsgemeente. Een groot deel van de dorpsbewoners vindt
de kerk belangrijk als onderdeel van het dorp, maar is er verder niet bij
betrokken. De kerk telt 310 leden, waarvan er rond de 100 in meerdere of
mindere mate actief betrokken zijn. De zondagse eredienst wordt door
gemiddeld 40 personen bezocht.
Gezien de leeftijdsopbouw van de actieve gemeenteleden, zal onze gemeente
er over 10 jaar heel anders uit zien. Er zal sprake zijn van een overgang van een
gemeente met veel, vooral oudere leden naar een kerkgemeenschap die
kleiner is in ledenomvang. We willen een gemeente blijven die ook dan nog
steeds Gods Woord wil verstaan, daarmee wil leven en dat naar buiten wil
brengen.
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De zondagse vieringen zijn een belangrijke pijler in ons kerk-zijn. Wij delen ons
geloof door samen te bidden en ons geloof te belijden. Wij voeden ons geloof
door samen te luisteren naar het Woord van God. Wij laten ons inspireren door
uitleg en verkondiging van de voorganger. Wij houden de lofzang gaande door
samen te zingen tot eer van God de Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij delen
onze gaven en versterken onze verbondenheid met Christus en met elkaar in
de viering van het Heilig Avondmaal. De erediensten, waarin we samen komen
om te vieren, vormen het kloppend hart van de gemeente van Christus.
Wij willen hiernaast meer verbindingen zoeken met de groep gelovigen die niet
de zondagse eredienst trouw bezoeken. Vaak hebben zij ook zeker behoeften
op het gebied van zingeving. Mensen willen eigen keuzes maken in hun
zoektocht naar de betekenis van het leven en hun eigen identiteit. Soms met
een sterke nadruk op gevoel en beleving.
Het is niet meer vanzelfsprekend om bij de kerk van je ouders en grootouders
te blijven. Zelfs voor mensen die zichzelf religieus noemen is de zondagse
eredienst niet altijd meer de plaats waar zij hun geloof beleven, beoefenen en
belijden. We willen graag met deze mensen in gesprek raken, in de overtuiging
dat we van verschillen kunnen leren.
Onderweg naar de kerk van morgen willen we nadenken over middelen en
menskracht. Daarnaast willen we nadenken over hoe wij ons geloof kunnen
voeden, hoe wij het omzien naar elkaar vorm geven en hoe wij kerk willen zijn
in de wereld. Ook willen we onderzoeken of we toegerust zijn op nieuwe
vormen van kerk-zijn in deze snel veranderende tijd.
Het vinden van voldoende ambtsdragers voor het bestuurlijk werk binnen de
kerkenraad, het uitvoeren van diaconale, pastorale en kerkordelijke taken zijn
een punt van zorg.
Op het moment van schrijven van dit beleidsplan is onze gemeente vacant. Wij
willen op zoek naar een dominee die als een verbinder en herder oog en oor
heeft voor de naaste. Een vertrouwenspersoon die inspireert en professioneel
om kan gaan met de vele verschillende facetten van het kerkenwerk, en die ons
kan ondersteunen en begeleiden bij de uitdagingen waarvoor deze tijd ons als
kerk stelt.
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Aandachtsgebied: Kerkenraad
Algemene beschrijving van de huidige situatie.
De kerkenraad bestaat uit alle ouderlingen, alle diakenen, alle
(ouderling)kerkrentmeesters en de predikant. Alleen in de kerkenraad worden
besluiten genomen die structureel en/of principieel van aard zijn, in
overeenstemming met de kerkorde.
Het moderamen bestaat uit minimaal drie personen, uit elke geleding 1,
aangevuld met een predikant. Het moderamen bereidt de
kerkenraadsvergaderingen voor door voorstellen te formuleren aangaande de
te nemen beslissingen.
De samenstelling van de kerkenraad is als volgt : 4 ouderlingen (waarvan 1
jeugdouderling en 1 ouderling van rouw en trouw), 3 ouderlingkerkrentmeesters, 5 diakenen (waarvan 1 diaken van rouw en trouw) en de
predikant.

Waar willen we mee aan de slag de komende periode?
We houden er rekening mee dat de omvang van de kerkenraad niet veel groter
gaat worden. Dit door de vergrijzing van de gemeente en het minder zichtbaar
zijn van jonge gemeenteleden bij de gangbare activiteiten.
Om de druk op de zittende kerkenraadsleden te verlichten proberen we
tijdelijke commissies in te zetten. Mensen willen eerder meewerken aan
kortdurende projecten in plaats van een periode van 4 jaar (of meer) in de
kerkenraad plaats te nemen. Het is noodzakelijk dat elke tijdelijke commissie
via een ambtsdrager gekoppeld is aan de kerkenraad.
Daarnaast willen we uitdragen dat de functie van kerkenraadslid je veel brengt.
We zijn enthousiast en actief. We zijn integer en eerlijk. We hebben de moed
om er maatschappelijk toe te doen, verantwoordelijkheid te nemen en de
consequenties daarvan te aanvaarden.
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Aandachtsgebied: Pastorale zorg
Algemeen
De gemeente Achlum-Hitzum bestaat uit 3 wijken met hieraan gekoppeld een
ouderling en een diaken. De kerntaak van de ouderlingen is om – samen met
de predikant – pastorale ondersteuning te bieden aan de gemeenteleden. Ook
aan niet-gemeenteleden wordt in voorkomende gevallen niet voorbij gegaan.
De bezoekersdienst brengt bezoekjes aan dorpsbewoners die daar behoefte
aan hebben. De wijkouderling en de bezoekersdienst hebben onderling contact
over de te bezoeken gemeenteleden en andere dorpsbewoners. De
bezoekersdienst valt onder de verantwoording van de diaconie.
Het is van belang om te blijven investeren in goede communicatie.
Duidelijkheid omtrent wie waarvoor verantwoordelijk is, is daarvoor essentieel.
De ouderlingen hebben naast de kerkenraadvergadering regelmatig
ouderlingenoverleg. Hierbij is de jeugdouderling en de predikant ook aanwezig.
Er is speciaal een ouderling verkozen om trouw- en rouwdiensten bij te wonen.
De huidige ouderling in deze functie draait momenteel ook mee in het schema
van zitten in de eredienst.
De samenwerking met buurgemeente Arum-Kimswerd heeft al veel
opgeleverd. Het inspiratieweekend in januari, in de plaats van de
ontmoetingsavonden, heeft de aanwezigen veel gebracht. Er worden
regelmatig HAAK diensten georganiseerd. Ouderlingen van beide gemeenten
zijn betrokken bij de voorbereidingen van deze diensten.

Waar willen we mee aan de slag de komende periode.
We willen graag laagdrempelige activiteiten blijven organiseren op het gebied
van ontmoetingen. Het uitnodigen van een spreker, een zang/muziekavond,
een filmavond met nabespreking, 4 mei viering.
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We willen jongeren en/of dorpsgenoten betrekken bij activiteiten, bijvoorbeeld
een sponsorfietstocht, thema dienst/avond (hoeft niet perse op zondag),
workshop bloemschikken met eventueel thema.
Ook willen we voor het organiseren van activiteiten commissies formeren.
Denk hierbij aan alle dorpsbewoners.
Er is een groot punt van zorg voor het invullen van de openstaande vacatures.
Dit heeft invloed op het aantal activiteiten dat er georganiseerd kan worden en
op het aantal bezoekjes dat afgelegd kan worden.
Als de nieuwe predikant er is willen we graag met hem of haar kijken naar het
pastoraat en het bezoekwerk. Predikant, ouderlingen, diakenen en
bezoekersdienst kunnen samen in kaart brengen wat er nodig is en hoe dat het
beste georganiseerd kan worden.
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Aandachtsgebied: Diaconaat
Algemene beschrijving van de huidige situatie.
De diaconie bestaat uit vier diakenen. Hiernaast hebben we nog 1 diaken van
rouw en trouw die deze diensten ondersteunt.
De diakenen zijn verantwoordelijk voor het organiseren van het Heilig
Avondmaal en het Heilig Avondmaal voor de zieken. De viering van het
ziekenavondmaal is, aansluitend aan de viering in de kerk, bij een gemeentelid
thuis.
De diaconie wordt in haar diaconale werk in de gemeente ondersteund door de
bezoekersdienst. De bezoekersdienst bestaat uit een aantal contactpersonen
die het ‘oog en oor’ in een wijkdeel zijn. Zij vragen bezoekdames/-heren een
bezoekje te brengen aan hen die ziek of eenzaam zijn.
In het kader van dienst aan de wereld worden de opbrengsten van de collecten
aan goede doelen toegekend. Voor een uitgekozen project wordt speciaal
aandacht gevraagd om daarvoor geld en/of goederen in te zamelen. Zo werd in
2018 tijdens een gemeenteavond een presentatie/uitleg gegeven over een
echtpaar dat zendingswerk verricht in Indonesië. Wij als gemeente hebben
toen besloten om dit echtpaar voor 5 jaar lang financieel te ondersteunen met
€ 500,- per jaar.
Sinds 2014 doet de diaconie ook mee aan het project ‘Famtofam’ in Armenië.
In dit project worden gezinnen in Armenië financieel ondersteund om hun
kinderen naar school te kunnen laten gaan. Daarnaast is er in de zomer van
2019 een groep jongeren uit onze gemeente naar Armenië gegaan. Zij zijn als
vrijwilligers aan de slag gegaan bij de organisatie van René Beunk, oprichter van
Stichting Alvan Tsarik, en hebben werkzaamheden verricht aan de school en
activiteiten ondernomen met de kinderen. Een deel van de gelden voor het
project in Armenië is gereserveerd als startkapitaal voor een eventuele
volgende reis naar Armenië.
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Wat gaat goed?
De afgelopen jaren waren er geen vacatures in de diaconie waardoor alle taken
goed verdeeld konden worden. De uitbreiding met diaken van rouw en trouw
wordt als waardevol ervaren. Zij is onder meer verkozen op grond van
beschikbaarheid ‘door de week’ voor het bijwonen van rouw- en
trouwdiensten. Zo kunnen er altijd ambtsdragers van beide ambten bij deze
speciale diensten aanwezig zijn.
De bezoekersdienst is een onmisbare ondersteuning voor de diaconie én het
pastoraat. Dankzij de bezoekersdienst kunnen zieke en eenzame
gemeenteleden regelmatig bezocht worden.
Eens in de 2 jaar organiseren we als diaconie een middag/avond voor ouderen.
Meestal met een spreker en een maaltijd, dit wordt als goed en leuk ervaren.
Sinds kort organiseren we nu samen met dorpsbelang een wat uitgebreider
uitje voor de ouderen uit de dorpen. Hierdoor hebben we nu 1x per jaar een
uitje voor de ouderen.
Contactpersonen en zij die gemeenteleden bezoeken willen na een zekere
periode om verschillende redenen afgelost worden. Het vinden van deze
mensen, met name contactpersonen, gaat moeizaam. Het op zich nemen van
een taak, die in principe niet al te veel tijd vraagt, is voor velen toch lastig om
te combineren. Het past niet altijd in het drukke schema van werk , kinderen
opvoeden en vrijetijdsbesteding.

Waar willen we mee aan de slag de komende periode.
Ten aanzien van contactpersonen, ‘de oren en ogen’ van de deelwijk, kan een
actievere rol van álle gemeenteleden gevraagd worden. We zijn allemaal
verantwoordelijk voor elkaar: alle gemeenteleden kunnen namen aan een
contactpersoon doorgeven. Op die manier is de contactpersoon niet meer
alleen verantwoordelijk en wordt hij/zij qua ‘attentiedruk’ ontlast.
Een mogelijkheid om de contactpersoon te vervangen kan door de
‘attentietaak’ bij de wijkdiaken onder te brengen. Als de nieuwe predikant er is
willen we graag met hem of haar kijken naar het pastoraat en het bezoekwerk.
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Predikant, ouderlingen, diakenen en bezoekersdienst kunnen samen in kaart
brengen wat er nodig is en hoe dat het beste georganiseerd kan worden.
Het organiseren van diaconale activiteiten / acties buiten de normale
werkzaamheden is lastig. Hier zouden we als diaconie meer kunnen betekenen.
Beter en eerder kijken wanneer er in het jaar speciale diensten zijn waar we als
diaconie iets kunnen toevoegen. Denk hierbij aan de biddag en dankdag.
Verder hebben we als diaconie in het verleden wel een diaconale maaltijd
georganiseerd.
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Aandachtsgebied: Beheerszaken
Algemene beschrijving van de huidige situatie.
Een groot deel van de bezittingen van de Protestantse Gemeente is
ondergebracht in twee stichtingen genaamd: de Protestantse Stichting
Instandhouding en Beheer Kerkelijke Goederen van de voormalige Hervormde
gemeente Achlum en de Protestantse Stichting Instandhouding en Beheer
Kerkelijke Goederen van de voormalige Hervormde gemeente Hitzum.
Algemene kenmerken ouderling-kerkrentmeester
De ouderling-kerkrentmeester heeft een verantwoordelijke taak voor wat
betreft: financiën, beheer, veiligheidsbeleid, archief, personeelsbeleid en
Kerkbalans.
Doel van de functie
Het college van de kerkrentmeesters beheert de financiën, gebouwen,
begraafplaatsen en landerijen van de gemeente en zorgt ervoor dat de
gemeente een goede en betrouwbare werkgever kan zijn. Daarnaast draagt zij
zorg voor het uitvoeren van facilitaire zaken.
Organisatorische positie
De ouderling-kerkrentmeester maakt deel uit van het college van
kerkrentmeesters en is lid van de kerkenraad. De kerkenraad is
eindverantwoordelijk voor de taken die worden uitgevoerd.
Beleidsvoornemens
1 Een kostendekkende begroting realiseren.
2 Een dienstbaar College van Kerkrentmeesters zijn, dat open communiceert
met zijn omgeving.
Op dit moment is er een gemeentelid die de financiële administratie en de
ledenadministratie bijhoudt. De kerkrentmeesters zijn echter
eindverantwoordelijk.
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Waar willen we mee aan de slag de komende periode.
Extern:
Actie Kerkbalans onder de loep nemen en overwegen om gebruik te maken van
de digitale benadering. Dat sluit beter aan bij de jongere leden.
Naast de actie Kerkbalans een “losse” gift gericht voor de kerkgebouwen in
Achlum en Hitzum toevoegen. Zo kun je alle dorpsbewoners in de gelegenheid
stellen om ook zorg te dragen voor de eigen kerk/klok/toren in het dorp.
Continueren van een meerjaren onderhoudsplan voor de kerken en een nieuw
onderhoudsplan opstellen voor de pastorie (in samenwerking met
Monumentenwacht Fryslân).
Onderzoeken of de kerkgebouwen breder kunnen worden ingezet dan de
wekelijkse kerkdiensten, zonder concurrent te worden van de dorpshuizen.
Onderzoek energieverbruik en zo nodig het gebruik van de kerkgebouwen
herzien.
Het realiseren van internet in de kerken op het glasvezelnet, lukt dit niet, dan
op korte termijn een andere oplossing zoeken.
Bestemming/verbouw gebouw Op ‘e Hichte.
Intern:
Het digitaliseren van zoveel mogelijk processen vanuit één vast punt.
De statuten van de stichtingen laten controleren of deze nog in de pas lopen
met de plaatselijke regeling, zo nodig aanpassen en een constructie bedenken
zodat ze in de pas blijven lopen.
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Aandachtsgebied : Jeugd
Algemeen
Er is in onze gemeente 1 jeugdouderling actief.
Er is een jeugdraad waarin afgevaardigden zitten vanuit verschillende
doelgroepen.
De jeugdouderling heeft, samen met de jeugdraad, tot taak het organiseren en
coördineren van alle activiteiten die betrekking hebben op de jeugd en samen
met de jeugd op zoek te gaan naar nieuwe vormen van kerk-zijn.

Waar willen we mee aan de slag de komende periode.
De kindernevendienst is in 2019 gestopt. Een groot deel van de leiding =
ouders, maakt andere keuzes op zondagochtend.
De doelgroep, kinderen van de basisschoolleeftijd kunnen nu naar de
Kinderkerk 2.0. Een programma van een uur op de zondagmiddag in de kerk. Er
wordt samen gezongen en gebeden. Er worden bijbelverhalen verteld,
ondersteund door afbeeldingen op de schermen en we zijn actief. We spelen
een spelletje, knutselen, krijgen een opdracht en nuttigen wat lekkers. De
ouders/grootouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom om te
komen kijken. De organisatie van de Kinderkerk 2.0, welke 4x per jaar wordt
georganiseerd, is in handen van de ouders.
Op dit moment is er geen catechese/tieners in gesprek. In kleine groepjes
bespreken wat het geloof voor jou betekent en hoe je hier handen en voeten
aan kunt geven. We willen dit in het seizoen 2020/2021 weer oppakken. Hetzij
met de nieuwe dominee, hetzij met een professionele jeugdwerker.
De jeugdclub is voor een breder publiek van 12-16 jaar. Eens in de 14 dagen
hebben zij een gezellige vrijdagavond. Op deze avond worden vaak de
actualiteiten besproken en hoe kun jij hier mee omgaan. Kun je vanuit het
geloof hier ook een rol van betekenis in spelen? Na de pauze wordt er een spel
gedaan. Andere activiteiten die georganiseerd worden zijn de uitwisseling met
Minnertsga en Welsrijp, het clubreisje, de snertactie, etc. De club wordt geleid
door jongeren rond de 30 jaar uit onze eigen gemeente.
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Twee keer per jaar is er een speciale jeugddienst. Er is op dit moment geen
vaste jeugddienstcommissie. De jeugdouderling vraagt diverse mensen om mee
te denken over de invulling en uitvoering van deze diensten en betrekt de
jongeren hier bij. Er wordt ook regelmatig een volledig verzorgde themadienst
georganiseerd.
De 20+ groep is zeker aanwezig in de gemeente, maar hiervoor wordt op dit
moment niks georganiseerd. Voor de nieuwe dominee een mooie groep om
mee aan de slag te gaan.
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