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Voorwoord
1.1. Beleidsplan 2022-2026
Waarom doen we wat we doen? Wat is de essentie van ons gemeente-zijn? Het is
zinvol om deze vragen met enige regelmaat in de gemeente aan de orde te stellen.
Het antwoord op deze vragen geeft richting aan de inrichting en het handelen van
de gemeente, aan het beleid. De uitkomst krijgt plek in een beleidsplan, een
hulpmiddel om keuzes te maken en knopen door te hakken.
In de Ordinanties van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is
opgenomen dat van kerkenraden wordt verwacht dat zij een beleidsplan opstellen
‘ter zake het leven en werken van de gemeente’. Dit biedt een kerkenraad de
gelegenheid om samen met de gemeente de plaatselijke situatie goed te
doordenken. Dit beleidsplan is een notitie waarin staat hoe de gemeente zichzelf
ziet en waar zij de komende vier jaren naar toe wil werken. Een beleidsplan heeft
geen eeuwigheidswaarde. Het dient als leidraad om de kerkenraad en alle
werkvelden in de gemeente voor een bepaalde periode richting te geven. Want
leven in een veranderende werkelijkheid maakt regelmatige bezinning op de
gekozen beleidsuitspraken en zelfs op de met elkaar overeengekomen visie, nodig.
Onderweg naar de kerk van morgen moet nagedacht worden over middelen en
menskracht. Maar het zal ook moeten gaan over hoe wij ons geloof kunnen voeden,
hoe wij het omzien naar elkaar vorm geven en hoe wij kerk willen zijn in de wereld.
Daarom is een beleidsplan niet alleen gericht op activiteiten maar ook op de
vitaliteit van het geloof binnen de gemeente. In het beleid zal de gemeente zich dus
rekenschap moeten geven van de zichtbare en ook van de meer onzichtbare kanten
van kerk zijn.

1.2. Profiel:
De Protestantse Kerk van Ternaard is de enige Christelijke kerk in ons dorp. Als
dorpskerk herbergen we dus verschillende bloedgroepen (Hervormd en
Gereformeerd), maar ook een breed palet aan geloofsbeleving (van Confessioneel
tot Evangelisch en tot meer Vrijzinnig georiënteerd). Ook willen we graag alle
generaties vasthouden en een eigen plaats geven. Bovendien willen we kerk voor
de dorpsgemeenschap zijn. In die breedte zoeken wij een dorpskerk zijn, waar plek
is voor iedereen en waarin we samen verbonden zijn in en met Jezus Christus.
Het profiel van onze gemeente noemen wij Confessioneel-Evangelisch. Wij
verlangen er naar om gemeente van Jezus Christus in Ternaard te zijn. Een
gemeente waar mensen leven van Gods genade en in onderlinge aandacht en liefde
op elkaar betrokken zijn. We willen graag in het concrete leven het Evangelie leven
en uitdragen en mensen aanmoedigen en helpen om toegewijde volgelingen van
onze Heer te worden.
We willen een plek te zijn waar iedereen kan groeien in zijn of haar geloof en steeds
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meer gaat lijken op Hem naar wie wij ons noemen. Daarbij willen wij graag dat ieder
lid zijn of haar van God gekregen gaven gebruikt en zorg draagt voor de ander die binnen en buiten de gemeente - op onze weg wordt geplaatst. Zo willen we een
inspirerende en missionaire gemeente zijn, die trouw en gelovig is, betrokken en
actief en tegelijk open en verdraagzaam voor Ternaard en omgeving en vanuit
dienstbaarheid wil bijdragen aan het welzijn van ons dorp.
Daarbij is het onze zorg om de groep gemeenteleden die minder betrokken is en zo
nu en dan de diensten bezoekt vast te houden en (weer) enthousiast te krijgen.
We beseffen dat het Gods Kerk is en dat het de Heilige Geest is die daadwerkelijk
mensen geloof en groei kan geven. Dat maakt ons afhankelijk, maar tegelijk mogen
wij meewerken en -bidden, ieder op zijn of haar wijze. We beseffen ook, dat we
alleen vanuit een levende relatie met de Heer aan deze opdracht kunnen werken en
proberen een aanstekelijke en warme gemeente te zijn, waar de liefde van de Here
Jezus zichtbaar aanwezig is. Alleen vuur kan vuur ontsteken!

2. Kerkdiensten
2.1. Inhoud en doelstelling
Het gemeente zijn manifesteert zich bij uitstek in de samenkomst van de gemeente,
in de ontmoeting met God en met elkaar. Het is de Heer zelf, als Hoofd van de
wereldwijde Kerk, die ons bijeen vergadert, ons roept en nodigt. Door de prediking
van het Woord en de bediening van de sacramenten, worden wij als gemeente
gesterkt, gevoed en opgebouwd.
Zo ook in de ontmoeting met elkaar, als broeders en zusters van verschillende
generaties. De liturgie heeft tot doel de Here God te danken en te eren in de
liederen en Hem aan te roepen in onze gebeden. Verder versterkt de liturgie onze
betrokkenheid als gemeenteleden in de eredienst. We voelen ons betrokken, jong
en oud, door samen de dienst voor te bereiden, te bidden, te luisteren, te lezen, te
zingen, muziek te maken en onze gaven te geven. We zijn afhankelijk van en willen
ontvankelijk zijn voor de Heilige Geest. Van Godswege mogen wij de zegen
ontvangen aan het einde van de dienst.
Als dorpsgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland, met een ConfessioneelEvangelisch profiel, benoemen we, gelet op wat we verwoord hebben in ons profiel,
de volgende aandachtspunten m.b.t. de kerkdiensten:
1. Aandacht voor dankzegging en lofprijzing aan God. Onze kerkdiensten zijn in
de eerste plaats een dienst van ons aan God. Als broers en zussen in Christus
mogen wij samen tot de Heer naderen, Hem danken en eren en Hem kennen
in onze zorgen en onze blijdschap. Onze liederen komen uit meerdere
tradities. Onze gebeden verwoorden wat er in ons leeft. We willen de
sacramenten vieren met dankbaarheid en blijdschap. En feestelijke diensten
houden op de hoogtijdagen van de Kerk.
2. Aandacht voor geloofsopbouw. Het Woord van God speelt een centrale rol.
In zijn Woord klinkt de Stem van de Eeuwige God, die onze hemelse Vader wil
5

zijn, ook vandaag de dag tot ons. In de kerkdienst wordt het Woord uitgelegd
en mogen we ontvankelijkheid leren om Gods Stem te kunnen verstaan. Zijn
Woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Gods Woord is
levend, wijst ons de weg en doet ons groeien in geloof.
3. Aandacht voor jeugd en jonge gezinnen en voor onze missionaire opdracht.
Wij vinden het voor de jeugd en de jonge gezinnen en voor de minder
kerkelijk betrokken dorpsgenoten belangrijk om de drempel naar de
kerkdienst zo laag mogelijk te maken. Een informele sfeer waarbij de
ontmoeting met God en met elkaar wordt vorm gegeven door eigentijdse taal,
liederen, muziek en bijbellezing en waarbij actuele onderwerpen worden
besproken vanuit Bijbels perspectief en er ruimte is voor persoonlijke
getuigenissen.
Het gaat hierbij vooral om de basis, de belangrijkste beginselen van het
Christelijk geloof. Kerk- en Bijbeltaal zijn soms niet meer bekend. Ook kan het
zijn dat mensen negatieve ervaringen hebben gehad met kerk en geloof. Er
spelen vaak andere vragen.
Voor deze diensten is de PR belangrijk om mensen uit te nodigen over de
drempel te komen. Activerende betrokkenheid en een prikkelende,
begrijpelijke en praktisch toepasbare verkondiging zijn belangrijke
aandachtspunten in deze diensten.
4. Aandacht voor de gemeenschap. Alle diensten zoeken de gemeenschap
onderling te bevorderen. Maar dat moet ondersteund worden door bewuste
actie. Door warmte uit te stralen (aandacht voor elkaar, elkaar ‘zien’), een
gevoel van welkom te geven (bij het binnenkomen, elkaar groeten als je in de
bank schuift, bij het welkomstwoord en ook bij het uitgaan), in de voorbeden
concreet te zijn, door koffie- en ontmoetingsmomenten te creëren, en door
de bloemengroet.

2.2 Diensten
De diensten worden gewoonlijk gehouden iedere zondagmorgen om 9.30 uur in de
Grutte Tsjerke. In de praktijk worden deze diensten ingevuld door de eigen predikant
en de ouderenpastor, en voor een niet onbelangrijk deel door gastvoorgangers. Er is
een lector die de Schriftlezing verzorgt. En er is (uitgezonderd de zomervakantie) een
kindernevendienst voor alle kinderen van groep 1 t/m 8. Voor de schriftlezing en na
het kindermoment gaan zij met de leiding naar het dorpshuis voor het eigen
programma. Zij nemen het licht van de Paaskaars mee en komen niet meer terug in
de kerkdienst.
Sinds januari 2021 wordt er eenmaal per maand een ‘Open Deur-dienst’, gehouden,
waarbij de focus expliciet ligt op de jeugd en jonge gezinnen. Deze diensten hebben
een vernieuwend karakter, o.a. door een andere liturgie, een uitgebreid
kindermoment en moderne liederen en muziek. Ook de sprekers hebben vaak een
andere achtergrond dan in de gewone kerkdiensten. De diensten worden voorbereid
door de Open Deurdienstcommissie.
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Er worden ook andere speciale diensten gehouden. Hiervoor zijn vaak ook weer
aparte werkgroepen actief. De Startzondag aan het begin van het seizoen in
september en Wereldgebedszondag begin maart (na de Wereldgebedsdag op de
eerste vrijdag in maart).
Verder zijn er bijzondere diensten, die het kerkelijk jaar markeren.
- De biddag voor gewas en arbeid op de tweede woensdag van maart
- De lijdensweek, waarin er vier diensten zijn, die ieder ingaan op het lijden,
sterven en opstaan van onze Heer Jezus Christus. Op Witte Donderdag vieren we
het Heilig Avondmaal. Op Goede Vrijdag is er een sobere liturgische dienst. Op
Stille zaterdag is er Paaswake. Eerste Paasdag sluit deze reeks af met een
feestelijke Opstandingsdienst.
- Op Hemelvaartsdag is er een ochtenddienst.
- In juni organiseert de activiteitencommissie in samenwerking met de
feestcommissie van het dorpsfeest een laagdrempelige tentdienst. Als er geen
dorpsfeest is, organiseert zij een evangelisatiedienst.
- De dankdag voor gewas en arbeid vieren we op de eerste woensdagavond van
november.
- Op 24 december is er ’s avonds de Kerstavonddienst en op Eerste Kerstdag een
feestelijke Kerstochtenddienst. De dienst op Tweede Kerstdag is een
bespreekpunt.
Tweemaal per jaar is er een Friese kerkdienst.
We streven een natuurlijk gebruik na van de Nederlandse en Friese taal in al onze
diensten. Dit betekent dat voorgangers in de reguliere diensten erop worden
geattendeerd in hun dienst bij voorkeur ook één of meerdere Friestalige
onderdelen in te passen.
Als we kijken naar de vier aandachtspunten uit 2.1, dan lijkt het wel alsof in de
gewone diensten de focus wat meer ligt op 1 en 2 en in de Open Deurdiensten wat
meer op 3 en 4. We kunnen zeggen, dat in die zin de diensten elkaar aanvullen.
Toch levert deze benadering ook opdrachten op voor de komende jaren:
- Hoe kunnen we in de gewone diensten ook wat meer aandacht besteden aan de
punten 3 en 4? Dus, hoe kunnen wij ook de jongeren meer interesseren voor de
reguliere diensten? En hoe kunnen wij nog meer een warme gemeente worden,
waarin aandacht voor elkaar te zien en te voelen is, waar nieuwe mensen en
jongeren van harte welkom zijn en hun plaats mogen innemen?
- Hoe kan de Open Deurdienst de jeugd en de (jonge gezinnen meer bereiken?
Na Corona lijken sommigen wat meer op afstand zijn komen te staan. Wat staat
ons te doen aan PR, aan contacten leggen en mensen op een goede wijze
uitnodigen?
- Ook onze missionaire opdracht vraagt nog wel wat aandacht. We moeten
nadenken over p.r. activiteiten ten aanzien van Godzoekers en afhakers in ons
dorp, over kontakten leggen en mensen op een goede wijze uitnodigen.
- Bijzondere diensten zijn belangrijk. De Kerstavonddienst was van oudsher een
dienst voor het dorp. Doopdiensten krijgen, doordat er veel familie is, ook een
meer missionaire dimensie. Mogelijk moeten we meer diensten houden met
7

-

Euphonia, dat sterk geworteld is in het dorp en/of met ander muzikaal talent uit
ons dorp of omgeving. In het verleden is er twee keer een musical gehouden.
We willen graag dat de verschillende soorten diensten aanvullend op en
verrijkend voor elkaar zijn.
Een vraag is ook, waar we over 3 jaar willen staan met onze diensten. Blijven we
met dit concept werken? Als de huidige predikant, ouderenpastor en jeugdwerker
niet meer in dienst zijn, wat is er dan nodig dat de gemeente dit verder kan
dragen?
Tenslotte zijn er in de Grutte Tsjerke videoschermen aangebracht. Zo is tijdens de
diensten de liturgie te volgen via een videopresentatie. Ook worden er beeld- en
geluidopnames gemaakt die, live of naderhand, te zien/horen zijn via
www.kerkomroep.nl. Zowel het maken van de videopresentaties als de uitzendingen
worden verzorgd door het videoteam.
Vanuit de Lytse Tsjerke kunnen momenteel alleen geluidsopnamen worden
doorgegeven.

2.3 Sacramenten
De Heilige Doop wordt bediend op verzoek van de ouders. Bij de kinderdoop
worden de ouders gestimuleerd om ook belijdenis te doen. Voorafgaand aan de
doop is er een doopgesprek met de ouders, waarin de betekenis van de doop wordt
uitgelegd en de gang van zaken in de dienst wordt besproken. Hierbij zijn de
voorganger en de wijkouderlingen aanwezig. Een aantal weken na de doop volgt er
nog een voortgangsgesprek met de wijkouderling, waarin de ouders zo nodig
worden aangemoedigd tot meer betrokkenheid bij de gemeente. De kerkenraad
legt het initiatief voor de Heilige Doop nadrukkelijk bij de ouders neer. De ouders
doen dan ook zelf een doopaanvraag. Uiteraard kunnen in onze gemeente ook
volwassenen de Heilige Doop voor zichzelf aanvragen.
Het Heilig Avondmaal wordt vijf keer per jaar gevierd. Deelname aan het
Avondmaal staat open voor belijdende leden, alsmede voor hen die als gasten
worden toegelaten.

2.4 Facilitaire diensten
Oppasdienst: Er is geen reguliere oppasdienst tijdens de kerkdiensten. Wel kan er
op verzoek in bijzondere situaties oppas worden geregeld. Er wordt dan tijdig
aangegeven via de zondagse mededelingen of de website wanneer er oppas
aanwezig is.
Ophaaldienst: Er is geen reguliere ophaaldienst voor mensen die slecht ter been
zijn. Wel kunnen mensen op verzoek gehaald en gebracht worden.
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Kerkomroep: De kerkdiensten in de Grutte Tsjerke zijn via internet
(www.kerkomroep.nl) voor iedereen in beeld en geluid te volgen. Mensen die niet
over internet beschikken kunnen gebruik maken van een zgn. ‘luisterkastje’.
Diensten in de Lytse Tsjerke zijn alleen
via geluid te volgen.
Meidielingsblêd: Iedere week is er een nieuwsbrief. Dit zogenaamde
Meidielingsblêd wordt bezorgd bij die gemeenteleden die dit hebben aangevraagd
omdat ze bijvoorbeeld niet over internet beschikken. De mededelingen worden op
tijd aangeboden aan de scriba, die ze selecteert en vervolgens doorstuurt aan het
videoteam.
Gastvrouw/Gastheer en Kind van Dienst: We willen een gastvrije en betrokken
gemeente zijn. Onze gastvrouw/-heer in de hal heet de kerkgangers daarom van
harte welkom. Dit doet zij/hij samen met het kind van dienst. Het kind van dienst
ontsteekt voor de kerkdienst de paaskaars en zet een glas water op de preekstoel.
Wanneer er folders uitgedeeld moeten worden helpt het kind van dienst hierbij.
Koffiedrinken: Bij iedere Open Deurdienst is er tijdens het koffiemoment ook ruimte
voor ontmoeting. Daarnaast is er de laatste zondag van de maand, voor of na de
morgendienst, koffiedrinken in de Grutte Tsjerke. Op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar drinken we samen met de gasten koffie in de kerk.
Ook bij andere bijzondere kerkdiensten (startzondag, doop en bevestiging) worden
gemeenteleden uitgenodigd om samen koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.
Eventueel kan hiervoor een ruimte in Tunawerth worden afgehuurd.
(Gast)voorgangers worden van te voren geïnformeerd over het koffiedrinken en
aangemoedigd om ook bij deze ontmoeting van de gemeente aanwezig te zijn.

2.5 Aandachtspunten Kerkdiensten
Bespreekpunten periode 2022-2026
•
•
•
•
•

De genoemde vier aandachtspunten m.b.t. de kerkdiensten in H. 2.1
Heilig avondmaal alleen voor belijdende leden?
Het aanhouden en gebruik van de beide kerkgebouwen is een punt waar de kerkenraad,
in samenspraak met de gemeente, de komende periode een besluit over wil nemen.
Aanhouden dienst Tweede Kerstdag
Evaluatie concept Open Deurdienst naast reguliere kerkdiensten
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3. Pastoraat - Consistorie
3.1.1. Consistorie:
Het consistorie bestaat uit: de predikant, de ouderenpastor en de wijkouderlingen. De predikant of een van de ouderlingen zit het consistorie voor. De
primaire verantwoordelijkheid van het consistorie is pastorale zorg aan alle
gemeenteleden te verlenen (het omzien naar elkaar). Daarnaast is het
consistorie verantwoordelijk voor en betrokken bij de geloofstoerusting van de
gemeente in het jeugdwerk, het kringwerk en de catechese.
Voor het jeugdwerk is een jeugdraad benoemd, die het inhoudelijke deel van de
jeugdactiviteiten onder haar hoede heeft (zie hoofdstuk 4).

3.1.2. Inhoud en doelstelling
De gemeente is het Lichaam van Christus. Dat betekent, dat ieder lid de ander
nodig heeft. Samen vormen wij een gemeenschap, waar geluisterd wordt naar
elkaar, waar iedereen gezien wordt, waar aandacht en onderlinge hulp is, waar
mensen zichzelf mogen zijn en er dus verscheidenheid is en verdraagzaamheid,
én waar we het geloof in de praktijk met elkaar delen. Daar is iedereen voor
nodig, daar kan iedereen zijn of haar bijdrage aan geven.
Daar hebben we met elkaar ook onze handen vol aan! En daar geldt ook de
belofte: Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen, daar woont Hij zelf.
Hoewel pastorale zorg voor elkaar een verantwoordelijkheid is van elk
afzonderlijk gemeentelid, is het een bijzondere roeping voor predikant, kerkelijk
werker en ouderlingen.

3.2 Pastoraat.
3.2.1. Regulier huisbezoek
De gemeente is opgedeeld in 5 wijken met 5 wijkteams. Elk wijkteam bestaat uit
een ouderling(enechtpaar), diaken en enkele contactpersonen. Het wijkteam
verleent, samen met de voorganger, pastorale zorg en aandacht aan de gezinnen
in de wijk. Eenmaal per jaar wordt er een wijkhuisbezoek georganiseerd waarbij
gemeenteleden elkaar ook onderling kunnen ontmoeten.

3.2.2. Zieken- en crisispastoraat
De predikant/ouderenpastor bezoekt met regelmaat de zieken thuis en in de
ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Ook de ouderling en eventueel de
betreffende contactpersoon worden hierbij ingeschakeld. In bijzonder moeilijke
omstandigheden verzorgt de predikant crisispastoraat. Indien nodig wordt
professionele hulp geraadpleegd.
Specifieke zorg voor jongeren wordt in onderling overleg tussen predikant en
jongerenpastor geregeld. Hierin kan eventueel ook de jeugdouderling een rol
spelen. (zie ook 3.3.4.)
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3.2.3. Rouw- en trouw pastoraat
De predikant of de ouderenpastor verzorgt op verzoek de begrafenis of crematie
incl. de rouwdienst. Verder begeleidt de predikant en/of de ouderenpastor de
rouwdragenden in hun rouwproces. Zij worden daarbij ondersteund door de
betreffende wijkouderling. Er doen in de rouwdienst een ouderling en een
diaken dienst.
De trouwdienst wordt door de predikant opgesteld in overleg met het
bruidspaar. De wijkouderling zal voorafgaand aan de huwelijksvoltrekking het
bruidspaar bezoeken. Het paar krijgt in de huwelijksdienst de trouwbijbel
aangeboden door de wijkouderling. Het bruidspaar wordt aangeboden om een
Friese of Nederlandse trouwbijbel te kiezen. Er doen in de trouwdienst een
ouderling en een diaken dienst. De collecte wordt bestemd voor een goed doel,
aangedragen door het bruidspaar. De komende periode willen we ook
nadenken over hoe om te gaan met het zegenen van relaties tussen hetzelfde
geslacht. (zie aandachtspunt)

3.2.4. Overig pastoraat
Kraambezoek: De wijkouderlingen bezoeken op korte termijn de nieuwe ouders,
ook van dorpsgenoten die geen lid zijn van de gemeente, met een boekje. Zij
vragen de ouders of ze geen bezwaar hebben tegen het noemen van hun
boreling op het Meidielingsblêd en of er ook voor hen gebeden mag worden op
de betreffende zondag.
De predikant neemt nadien contact op met de leden-ouders voor een bezoekje.
Zij/hij vraagt of ze het kindje willen laten dopen of dat het meegeregistreerd mag
worden in de kerkelijke administratie.
18 jarigen:
Doopleden: Doopleden worden vlak voor hun 18-de verjaardag door iemand van
de Commissie van Beheer benaderd met een 18-jarigenbrief, waarin ze worden
uitgenodigd om voortaan als volwassen lid aan onze gemeente verbonden te
zijn, met alle rechten en alle plichten.
Meegeregistreerden: Niet doopleden, meegeregistreerden genoemd, krijgen
vlot na hun 18-de verjaardag een bezoekje van de wijkouderling. In de
18-jarigenbrief voor meegeregistreerden worden niet doopleden gevraagd of ze
meegeregistreerd willen blijven en dan als vriend verbonden willen zijn aan onze
gemeente.
Jonge gezinnen: We hebben er als gemeente voor gekozen om de komende
jaren meer aandacht te besteden aan het jongerenpastoraat (jongeren en jonge
gezinnen).
De specifieke aandacht voor jeugd en jongeren is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de wijkouderling en de jeugdouderling. Eventueel kan
de jongerenwerker (of de predikant) worden ingeschakeld
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Nieuw ingekomenen: Alle nieuw ingekomen inwoners van Ternaard worden
bezocht door iemand van het wijkteam. Er wordt een kleine attentie
overhandigd, alsmede het bewaarnummer van het kerkblad.
Kringwerk: Om hun betrokkenheid te tonen, kunnen ouderlingen of de
predikant een bezoek brengen aan de verschillende jeugd- en groeigroepen in
de gemeente.
Ouderen: De predikant heeft de gemeenteleden tot 75 jaar onder zijn/haar hoede en
de ouderenpastor de gemeenteleden vanaf 75 jaar. De verjaardagen van
gemeenteleden van 75 jaar en ouder staan vermeld in het kerkblad. De wijkouderling
bezorgt een verjaardagskaartje.
Jubilea: Bij een huwelijksjubleum van 25, 40, 50 jaar en vervolgens elke vijf jaar,
worden de bloemen uit de kerk bezorgd.

3.2.5 Pastoraat in De Skûle
Jaarlijks worden er vanuit onze gemeente drie kerkdiensten verzorgd in de Skûle door
onze predikant en ouderenpastor.
De bewoners in de Skûle, afkomstig uit Ternaard, worden pastoraal bezocht door de
ouderenpastor en zo mogelijk door de wijkouderling. Dit geldt ook voor hen die op
een andere zorglocatie verblijven. Hun namen staan vermeld in het kerkblad.
(zie ook bij diaconie De Skûle)

3.3 Toerusting
De Protestantse Gemeente kent, naast de kerkdiensten, een aantal andere
activiteiten, met als doel haar leden verder toe te rusten in het geloof, te betrekken
bij activiteiten, samen te bidden voor de kerk en de wereld en de gemeenschap met
elkaar te bevorderen.
- Kringwerk: We streven naar diverse gesprekskringen:
1. Geloofsgesprekskring voor jonge gezinnen (o.l.v. jongerenwerker)
2. Vrouwengeloofsgespreksgroep
3. Bijbelkring voor beginners en belangstellenden (o.l.v. predikant)
4. Geloofsgespreksgroep voor alle leeftijden (Groeigroepen)
5. Ouderengespreksgroep
- Enkele losse toerustingsavonden voor de gemeente, vaak met een spreker
- Eenmaal per jaar is er een wijkhuisbezoek, waar gemeenteleden binnen een wijk
elkaar ontmoeten rondom een bepaald thema
- Gebedshalfuur: Op iedere laatste zondag van de maand in de Grutte Tsjerke
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- Gebedsweek: In de jaarlijkse Week van gebed in januari bidden Christenen
wereldwijd samen voor eenheid. Onze gemeente neemt het voortouw in het
organiseren van 7 interkerkelijke gebedssamenkomsten.
- Belijdeniscatechese
De verdere omschrijving van deze activiteiten vindt u in het jaarboekje.

3.4 Aandachtspunten Consistorie
Bespreekpunten periode 2022-2026
Hoewel ál het werk onder gemeenteleden onze voortdurende aandacht vraagt, zijn
er een paar specifieke punten voor de komende periode:
-

Het helpen van alle gemeenteleden om te luisteren naar elkaar, om
verdraagzaam te zijn en open voor verscheidenheid, om samen een warme
gemeenschap te zijn en te blijven.

-

Het leren verwoorden en getuigen van Christus, Heer van de gemeente en van
ons persoonlijk.

-

Het ontwikkelen van visie en activiteiten gericht op de dorpsgemeenschap, bijv.
het openstellen van de kerk op Allerzielen en het buurtbakje.

-

Gesprek over het Heilig Avondmaal: blijft het alleen toegankelijk voor belijdende
leden, of kiezen we voor een vorm waarbij ook doopleden kunnen meedoen?

-

Gesprek over het zegenen van andere relaties dan het huwelijk tussen man en
vrouw.

-

Gesprek over de mogelijkheid en voorwaarden waarin de ouderenpastor de
sacramenten kan bedienen.

-

Gemeenteleden stimuleren om belijdenis van hun geloof te doen.
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4. Jeugdwerk
4.1 Algemeen
Het jeugdwerk is een veilige plek om Gods liefde te leren ontvangen, beantwoorden
en door te geven.
Gods liefde voor de mens, ook onze jeugd, gaat aan alles vooraf. Gods liefde geeft
nooit op en wil altijd met ons zijn. Ieder mens verlangt naar betekenisvolle relaties en
om als persoon van betekenis te zijn. Dat alles komt samen in het kennen van God en
zijn liefde. Gods liefde is de reden dat wij bestaan en daarom willen wij bij het
jeugdwerk een veilige plek creëren om Gods liefde te ontvangen, beantwoorden en
door te geven.

De drie pijlers
De focus bij het jeugdwerk, de activiteiten die we organiseren en de omgang met
elkaar ligt op onderstaande drie pijlers
A:
INTIMITEIT MET GOD
We willen als jeugdwerk groeien in verlangen naar God, passie voor Jezus en honger
naar meer van Hem. We willen zijn liefde leren te ontvangen. In een bloeiende relatie
met Hem ligt de bestemming van ons mens zijn. Het is als Paulus die zegt: ’Ik wil
Christus kennen’.
B:
PERSOONLIJKE VORMING
Als gelovigen zijn we vernieuwde mensen en mogen we Gods heerlijkheid
weerspiegelen. Van dag tot dag vernieuwt de Geest ons innerlijk naar het beeld van
Christus: houden van de dingen waar Hij van houdt; waarde hechten aan de dingen
waar Hij waarde aan hecht; zien zoals Hij ziet. Gods Geest wil ons karakter vormen en
de vrucht van de Geest steeds meer gestalte geven in ons leven. God is er op uit dat
Zijn Glorie in ons weerspiegeld wordt, dat Zijn Zoon in ons zichtbaar wordt en wij
leren Zijn liefde te beantwoorden.
C:
OMZIEN NAAR ELKAAR
We willen binnen het jeugdwerk een plek zijn waarin de overweldigende genade van
God zo rijkelijk stroomt en de onvoorwaardelijke liefde van God zo overvloedig
woont, dat onze jeugd zonder geheimen en muren durft te leven en een veilige plek
vindt om te zijn wie ze mogen zijn. Wij willen op deze manier Zijn liefde doorgeven
aan elkaar en aan de wereld om ons heen.
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4.2 Catechese:
De catechese heeft tot doel om de jonge leden van de gemeente in te wijden in de
basiskennis van het Christelijk geloof. Dat doet ze door de kernbegrippen uit de Bijbel
uit te leggen en te bespreken. Zo kan de kennis groeien over Bijbel en geloof. De
catechese begint momenteel op de leeftijd van 18 jaar.
Aan jongeren, maar ook aan ouderen, die zich willen voorbereiden op het doen van
belijdenis van het geloof en de bevestiging van hun doop, wordt jaarlijks gelegenheid
geboden om belijdeniscatechisatie te volgen.
De catechese wordt gegeven door de predikant.

4.3 Kinderwerk – Kindernevendienst
4.3.1 Inhoud en doelstelling
De kindernevendienst (‘bernetsjerke’) is er voor de kinderen van de basisschool in de
leeftijd van 4 tot 12 jaar. Zij wil het Evangelie doorgeven, door de Bijbelse verhalen te
vertellen en deze met hen te verwerken in een gesprek en op creatieve wijze. De
bijeenkomsten van de kindernevendienst zijn tegelijk met de morgendiensten. Alle
kinderen van groep 1 t/m 8 gaan eerst naar de kerk en na het kindermoment, voor de
schriftlezing, gaan ze met de leiding naar het dorpshuis voor het eigen programma.
Zij nemen het licht van de Paaskaars mee. Om kinderen meer bij de kerkdiensten te
betrekken is er een kind van dienst.

4.3.2 Huidige vormgeving
Alle kinderen -gedoopt of nog niet gedoopt- krijgen, als ze 4 jaar worden, een
persoonlijke uitnodiging om de kinderkerk te bezoeken. Er wordt sinds eind 2017
gewerkt met de methode Bijbel Basics. Deze sluit aan op de Samenleesbijbel en
nodigt uit tot een viering, die aansluit op de doelgroep. De kinderkerk verleent haar
medewerking in de diensten op Eerste Kerstdag, Eerste Paasdag en rondom
Pinksteren. Aan het einde van het schooljaar (juni/juli) nemen de kinderen uit groep
8 afscheid van de kinderkerk. Zij krijgen een liedboek of een dagboek, naar eigen keuze
aangeboden. De kinderkerk draait door tot de zomervakantie In de zomervakantie is er geen
kinderkerk. Op de zondag vooraf de eerste schooldag begint de kinderkerk weer.
Er zijn vier vergaderingen per jaar. In kleinere commissie worden extra activiteiten
voorbereid zoals een advents- of paasproject.

4.3.3. Kind van dienst
Elke zondag is er een kind van dienst. De taken zijn: kaars(en) aansteken, glas water
klaarzetten en eventueel meehelpen met uitdelen van folders. Doelstelling is om
kinderen al jong mee te laten doen binnen de kerk en via deze indirecte weg de
ouders te bereiken. Eindverantwoordelijk: jeugdambtsdragers
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4.4 Tienerwerk
Voor de tieners zijn er de maandelijkse Connect avonden, de Jeugdkerk, het GROW-weekend
en natuurlijk de Open Deurdiensten en reguliere kerkdiensten
Voor de meeste jeugdwerkactiviteiten maakt de leiding gebruik van de Iepen Ark, de
jeugdruimte bij de Lytse Tsjerke.

4.4.1 Connect avonden
Eenmaal in de vier weken is er Connect. Op vrijdagavond, geleid door een of twee betrokken
jeugdleider(s) die jongeren wil(len) leren over God en die ook betrokken wil(len) zijn bij hun
leven. Hier komen jongeren bij elkaar op een laagdrempelige manier binnen de muren van de
kerk. Op Connectavonden wordt er gestart met een warme maaltijd, gekookt door
gemeenteleden. Daarna volgt een inhoudelijk thema en is er ruimte voor ontmoeting en
contact. Connect 11-14 j. (1 x 4 weken); Connect 15-18 j. (1 x 4 weken)

4.4.2 Jeugdkerk
Eenmaal in de vier weken is er Jeugdkerk. Speciaal voor alle tieners.
De jeugdkerk wil het Evangelie doorgeven, door met jongeren op een creatieve manier in
gesprek te gaan over de Bijbel, het geloof en de vragen die dit oproept.

4.4.3 Het GROW weekend
Ieder jaar is er met Hemelvaart het tienerweekend GROW voor jongeren van 12 tot en met
17 jaar over geloof, met spannende activiteiten en bijzondere ontmoetingen. Een inspirerend
gebeuren voor onze tieners in regionaal verband.

4.4.4 Andere activiteiten
Tijdens het seizoen kunnen de groepen meedoen met activiteiten als een bingo, het vieren
van Sinterklaas en het samen eten van een ‘kerstdiner’. Verder doen we in februari mee aan
Cirkelslag Young.

4.5 Jongeren en jonge gezinnen
4.5.1 Open deur Diensten
Een zondag per maand is er een zogenaamde ‘Open Deur-dienst’. In deze dienst ligt de
focus expliciet op de jeugd en de jonge gezinnen. Deze diensten hebben een vernieuwend
karakter, o.a. door een andere liturgie, een uitgebreid kindermoment, moderne liederen en
muziek. Ook de sprekers hebben vaak een andere achtergrond dan in de gewone
kerkdiensten. De diensten worden voorbereid door een speciaal team o.l.v. de jeugdwerker
van stichting KerkOverstag.
Naast de Open Deurdiensten zijn er natuurlijk ook de reguliere diensten, waarbij het een
verbeterpunt is om jeugd en jonge gezinnen meer aan te spreken.

4.5.2 Catechese 18+
De catechese heeft tot doel om de jonge leden van de gemeente in te wijden in de
basiskennis van het Christelijk geloof. Dat doet ze door de kernbegrippen uit de Bijbel
uit te leggen en te bespreken. Zo kan de kennis groeien over Bijbel en geloof. De
catechese begint momenteel op de leeftijd van 18 jaar.
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Aan jongeren, maar ook aan ouderen, die zich willen voorbereiden op het doen van
belijdenis van het geloof en de bevestiging van hun doop, wordt jaarlijks gelegenheid
geboden om belijdeniscatechisatie te volgen. De catechese wordt gegeven door de
predikant. De catechese heeft tot doel om de jonge leden van de gemeente te
vormen en toe te rusten opdat zij door de werking van de heilige geest belijdende
leden van Christus’ Kerk in deze wereld mogen worden.

4.5.3 Kring / activiteit jonge gezinnen
Met onze jeugd-/jonge gezinnenwerker willen we graag jaarlijks een geloofskring of
-activiteit organiseren, specifiek voor de geloofsopbouw en verbinding tussen onze jonge
gezinnen. Ook verdient de verbinding tussen de jonge gezinnen met de brede gemeente van
alle tijden, aandacht.

4.6 Leiding Jeugd- en jongerenwerk
4.6.1 Jeugd- en jonge gezinnenwerker:
Onze gemeente heeft ervoor gekozen via Kerk Overstag een jeugd- en jonge gezinnenwerker
aan te trekken voor langere tijd. Dit op uitdrukkelijk verzoek van de jonge gezinnen en op
advies van de kerkenraad. De jeugdwerker heeft tot doel om de betrokkenheid van de jeugd
en jonge gezinnen met betrekking tot God en de gemeente van Christus te vernieuwen en te
versterken. De jeugdwerker functioneert onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en
ondersteunt de jeugdouderling, de jeugddiaken en de jeugdraad.

4.6.2 Jeugdouderling en jeugddiaken
Vanuit de kerkenraad zijn één ouderling en diaken speciaal aangewezen voor de dienst aan
jongeren en jonge gezinnen. De jeugdouderling en -diaken doen regelmatig verslag van
activiteiten en bevindingen aan de kerkenraad. De jeugdambtsdragers onderhouden het
contact met de jeugd- en jonge gezinnen-werker, zijn op de hoogte van het landelijk en
regionaal toerustingsaanbod en geven relevante informatie door aan betreffende kinder- en
jeugdwerkers. Om het belang van het jeugdwerk goed te kunnen agenderen zit de
jeugdouderling ook in het moderamen.

4.6.3 De jeugdraad
Voor het jeugdwerk is er de jeugdraad, die de contacten onderhoudt met de
verschillende werkgroepen binnen het jeugdwerk van 4 -18 jaar. Naast de
jeugdouderling en de jeugddiaken zitten er nog een aantal andere gemeenteleden in
de jeugdraad.
jeugd
werker
kinder
kerk

Tiener
werk

Jeugdraad
incl. jeugdouderling

catechese
18+

Open Deur
Diensten
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4.6.4 Commissie Open Deur Dienst
De Open Deur Dienst-commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van jonge
ouders en organiseert maandelijks een laagdrempelige, interactieve kerkdienst voor
de doelgroep jongeren en jonge gezinnen. Hierbij wordt ruimte geboden om te
experimenteren met nieuwe vormen van Kerk zijn. Uitgangspunt blijft dat Jezus
Christus wordt verkondigd en beleden als Heer van de Kerk

4.7 Aandachtspunten Jeugdwerk
Bespreekpunten periode 2022-2024
- De kinderkerk loopt goed, maar er komen per groep in verhouding weinig kinderen.
- Zorgen voor voldoende enthousiaste leiding. Goede begeleiding, en eventueel training en
scholing van de leiding.
- Ouders en kinderen goed en voortdurend informeren. Ouders wijzen op het
actief meedoen van hun kinderen aan de dienst: ‘Samen zingen, samen bidden, samen
leven tot Zijn eer’
- Onderzoeken of het paasproject gekoppeld kan worden aan een diaconaal project.
- Het vinden van geschikte kinderen- en jeugdleiders.
- Veel tijd gaat op aan het regelen van praktische zaken/overleg. Daardoor komt het
pastorale onderdeel van de jeugdouderling niet goed tot zijn recht. Het doel is om samen
met de jongerenwerker te draaien in het bezoekwerk aan jongeren.
- Op grond van signalen uit de gemeente, van wijkouderling en/of de leiding van de
jeugdactiviteiten, aandacht besteden aan jongeren met specifieke problemen,
tragische/indrukwekkende gebeurtenissen en/of bij (langdurige) ziekte. Dit kan in de
persoon van de jongerenwerker en/of de jeugdouderling.
- Contact met jongeren verdiepen, in overleg met ouderling, dominee en/of jongerenwerkers
- Bij problemen contact leggen met betreffende jongere/gezin.
- Tonen dat er aandacht is voor jongeren vanuit de kerk. Voorbeelden: de kinderen in de
brugklas persoonlijk benaderen met een uitnodiging voor de jeugdactiviteiten, het
langsbrengen van examenrozen als er jongeren examens hebben gedaan.
- Verbinden van generaties door bijvoorbeeld het startweekend, de gebedsweek of
gezamenlijke maaltijden.
- Behoud “Iepen Ark” met als doel een veilige plek voor de jongeren.
- Scholing en vorming jeugdraad.
- Pastorale taak jeugdouderling in relatie met jeugdwerker verder uitwerken.
- Meerwaarde Open Deurdiensten voor jongeren, jonge gezinnen. Waar worden we
enthousiast van?
- Jong volwassenen en hun kinderen meer aandacht geven en hen weer aansluitingsmogelijkheden bieden.
- De Gemeente van Ternaard heeft geïnvesteerd in videoschermen in de kerk. De diensten
kunnen via www.kerkomroep.nl in beeld en geluid worden gevolgd. Een videoteam
verzorgt wekelijks de presentaties in de kerk. In iedere dienst wordt een kinderlied via het
scherm meegezongen.
- Geestelijke ontmoeting tussen jonge kerkelijke gezinnen stimuleren.
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5. DIACONIE
------------------------------------------------------------------------------------5.1 Diaconale opdracht:
Het diaconaat is een roeping van de gemeente in al haar leden. De
gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door
in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan
gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de
gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

5.2 Stuctuur van de diaconie:
De diaconie, alle 5 diakenen samen, vergadert één keer per 8 weken. De diaconie
maakt deel uit van de kerkenraad, die één keer in de twee maanden vergadert. De
diaconie kan zich laten bijstaan door een administrateur. Op hem/haar is het
bepaalde in Ordinantie 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing. Elke
diaken heeft binnen de diaconie zijn of haar eigen taken en verantwoordelijkheden.
Zo zijn er taken die in commissieverband vervuld worden. (zie 3.2)

5.3 Taken van de diakenen:
5.3.1 algemene taken
5.3.1.1 De ambtelijke tegenwoordigheid in erediensten
In de erediensten komt de gemeente samen tot de dienst van het woord, de dienst
van de sacramenten, de dienst der gebeden en de dienst der barmhartigheid.
Diakenen zijn er zichtbaar vertegenwoordigd, opdat duidelijk wordt dat de dienst aan
God en de dienst aan de wereld met elkaar samenhangen. Tevens hebben ze de
leiding bij het inzamelen der gaven, want in de collecte wordt het diaconaat
zichtbaar.

5.3.1.2 De dienst aan de tafel van de Heer
Diakenen hebben een dienende taak bij de viering van het Heilig
Avondmaal, waarbij het lijden en het sterven van Jezus Christus wordt
herdacht door het eten van brood en het drinken van wijn. De diakenen
hebben een belangrijke taak bij de uitreiking van brood en wijn.

5.3.1.3 Het inzamelen en besteden van de liefdegaven
Concreet verstaan we hieronder: Het inzamelen van de gaven en het
verantwoord besteden van de diaconale inkomsten ten gunste van de
mensen en instellingen die hulp nodig hebben. Het geven van giften
gebeurt veelal via Kerk in Actie en het Provinciaal Bijdrage advies en dus
minder d.m.v. individuele giften.
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5.3.1.4 Hulpverlening; de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid
Diakenen zijn de ogen en oren van een kerk en kunnen, samen met de predikant, een
belangrijke rol spelen bij het signaleren en ter sprake brengen van problemen. Zij
moeten oog hebben voor en hulp bieden aan diegenen die geen helper hebben. Dit
houdt in dat ze, eventueel in samenwerking met organen van de burgerlijke overheid
of een kerkelijk werker, zoeken naar oplossingen voor knelsituaties in de
samenleving.

5.3.2 Taken in commissieverband
5.3.2.1 Moderamen
Eén van de diakenen heeft, als afgevaardigde van de diaconie, zitting in
het Moderamen, het dagelijks bestuur van onze gemeente.

5.3.2.2 Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
groep (ZWO)
In deze commissie heeft één der diakenen zitting. ZWO groepsleden
zorgen voor de inzameling der gaven om het werk van de landelijke
organen uit te kunnen voeren ten behoeve van de armen in de wereld.
Tevens hebben zij de opdracht de gemeente te informeren en het
bevorderen van bewustwording van de problematiek van ongelijke
verdeling en de onderliggende oorzaken ervan.

5.3.3 Overige taken
Naast de bovengenoemde taken, hebben de diakenen onderling nog veel meer taken
te verdelen
-

Regeling de jaarlijkse kerstviering voor ouderen en alleenstaanden.

-

Regeling speciale kerkdiensten waaronder wereldgebedsdag

-

Regeling autorijders

-

Contacten i.v.m. ziekenbezoek; o.a. bezorgen fruitmand

-

Notuleren van de diaconievergaderingen, eventueel ook kerkenraadsvergaderingen

-

Opmaak van het dienstrooster

-

Ingekomen stukken / kopij kerkblad

-

Administratie en Landerijenbeheer

-

Administratie en beheer zoutstrooier

-

Jeugddiaken

-

Commissielid startzondag
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-

Zitting in wijkteams

-

Contactpersoon diaconaal werkverband

5.4. Ouderen- en jongerenbeleid:
5.4.1 Ouderen
5.4.1.1 Kerstviering
De diaconie organiseert, elk jaar een kerstviering voor alleenstaanden en
echtparen van 60 jaar en ouder in Ternaard. Iedereen binnen deze
categorie, kerkelijk of niet-kerkelijk, wordt hiervoor uitgenodigd. De
kerstviering bevat meestal een optreden van kinderen van de
basisschool, een liturgisch gedeelte en een broodmaaltijd. De diaconie
van de voormalige gemeente Oost-Dongeradeel en de diaconie van PKN
Ternaard bezorgen rond Kerst een attentie in verzorgingstehuis de Skûle.
Gemeenteleden die elders in verzorgingstehuizen wonen maar wel lid
zijn van onze gemeente krijgen rond kerst een attentie, verzorgd door de
diaconie.

5.4.1.2 Regeling autorijders
Mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig naar een kerkdienst of andere
kerkelijke aangelegenheden kunnen komen, kunnen een daarvoor
aangewezen diaken bellen, die dan vervoer regelt door een diaken of
gemeentelid in te schakelen. Hoewel niet alleen voor hen bedoeld, zijn
het vooral ouderen die gebruik maken van deze mogelijkheid.

5.4.2 Jongeren
De jeugddiaken woont de vergaderingen bij van de jeugdraad, die enkele keren per
seizoen vergadert. Tijdens diaconievergaderingen kan de jeugddiaken dan dingen
omtrent het jeugdgebeuren inbrengen of juist meenemen naar de jeugdraad en zo
proberen om de jeugd bij de diaconie te betrekken.

5.4.3 Aandachtspunten
Bespreekpunten periode 2022-2024:
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6. College van Beheer
6.1 Doelstelling
Het College van Beheer beheert de bezittingen en behartigt de stoffelijke belangen
van de gemeente. Zij zorgt, binnen de kaders van de jaarlijkse begroting, voor
voldoende financiële middelen om het gemeentewerk mogelijk te maken.

6.1.1 Prioriteiten
Het beleid van het College van Kerkrentmeesters is gericht op het mogelijk maken
van pastorale activiteiten van de gemeente, in de eerste plaats de erediensten en het
verenigingsleven binnen de gemeente.
Het College van Kerkrentmeesters bewaakt een gezonde financiële exploitatie die
nodig is voor deze activiteiten.
Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor een gedragen exploitatie van de
aan haar beschikbaar gestelde onroerende goederen.

6.1.2 Organisatie
In de PKN Ternaard is een predikant werkzaam voor 50%. Daarnaast een ouderen
pastor (m/v) voor 20 uur per maand, en een jongeren pastor voor 8 uur per week.

6.2 Middelen
Het uitgangspunt is altijd geweest dat 80 % van de uitgaven kunnen worden betaald
uit het “levend” geld. Dit is geld afkomstig uit: vrijwillige bijdragen, collecten en
giften.
Covid 19 en een veranderende financiële betrokkenheid van gemeenteleden bij de
kerk maakt dat deze doelstelling mogelijk herzien moet worden.
Het aantal actief meelevende leden krimpt, het wegvallen van vrijwillige bijdragen
door overlijden wordt niet gecompenseerd door aanwas in andere leeftijdsgroepen.
In de periode 2000 - 2010 was de jaarlijks ontvangen vrijwillige bijdrage nagenoeg
stabiel ca. € 80.000,--. Anno 2020 is de bijdrage gedaald naar € 60.780,--.
Dalende inkomsten, en dalende betrokkenheid heeft geleid tot inkrimping van de
werktijd factor van met name de predikant. Het college is van mening dat deze
omvang op dit moment het kritische minimum heeft bereikt.
Voor het rouwpastoraat zal een bedrag van € 250 in rekening worden gebracht, als
vergoeding voor de dienst die door de predikant worden verricht, inbegrepen is ook,
indien gewenst, het gebruik van het kerkgebouw, koster, organist en begeleiden van
de nabestaanden. Mocht de gemeente vacant zijn, dan betaalt het college de
consulent.
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Als er nooit, in de vorm van vrijwillige bijdragen, aan de Protestantse gemeente te
Ternaard is betaald, zal er € 500 in rekening worden gebracht. Inning van deze
bedragen gebeurt via de begrafenisvereniging. Het college van kerkrentmeesters
heeft het recht om in schrijnende gevallen af te wijken van bovenstaande
rouwpastoraat.
Voor het trouwpastoraat wordt een bedrag van € 250 in rekening gebracht, als
vergoeding voor de diensten die door de predikant dienen te worden verricht. Indien
gewenst kan tevens gebruik worden gemaakt van de Grutte Tsjerke hierbij is de
liturgie en de organist niet in begrepen. Bruidsparen ontvangen een Bijbel van de
Protestante Gemeente Ternaard. De bestemming van de in de dienst te houden
collecte mag door het bruidspaar zelf worden bepaald. Het verzenden van een nota
zal door het College van Kerkrentmeesters worden verzorgd. Ook personen die niet
bij de Protestantse gemeente te Ternaard zijn betrokken kunnen voor het sluiten van
huwelijken gebruik maken van de Grutte Tsjerke.
Als er nooit, in de vorm van vrijwillige bijdragen, aan de Protestantse gemeente te
Ternaard is betaald, zal er € 500 in rekening worden gebracht.
De opbrengst uit de bezittingen wordt, voor zover redelijk, geoptimaliseerd.
Vrijkomende grond wordt, indien mogelijk, uitgegeven in erfpacht tegen de
voorwaarden zoals die provinciaal gelden. Uitgifte dient plaats te vinden aan
gemeenteleden die hun hoofdinkomen ontvangen uit agrarische activiteiten.
De liquiditeiten worden risicomijdend belegd, waarbij de optimalisatie van de
opbrengsten het uitgangspunt vormt. Belegging mag plaatsvinden, naast
spaarrekeningen, in obligaties van de Staat der Nederlanden en in obligaties
uitgegeven door de Rabobank.
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in
achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting,
tot een maximaal bedrag van 20.000 euro per betaling.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en
penningmeester gezamenlijk bevoegd.
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als
diens plaatsvervanger. Tijdens de vergadering van het college in de maand
september wijst het college de plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris
aan.
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6.3 Gebouwen
De volgende gebouwen zijn bij het de PG Ternaard in eigendom:
- Grutte Tsjerke
- Lytse Tsjerke
- Pastorie
Uitgangspunt bij het beleid van het College van Kerkrentmeesters is, dat de
gebouwen een duidelijke functie moeten hebben binnen het kerkelijk leven van de
Protestantse Gemeente Ternaard.
Op dit moment vinden de reguliere zondagse erediensten, buiten de zomervakantie,
plaats in de Grutte Tsjerke. Kerkelijke vergaderingen en jeugdactiviteiten vinden
plaats in “de Iepen Ark”, een ruimte die onderdeel uitmaakt van de Lytse Tsjerke.
Althans, voor zover de Covid 19 regelgeving fysieke bijeenkomsten toestaat. Diensten
zijn ook digitaal bij te wonen, en indien noodzakelijk worden vergaderingen via
Teams gehouden. Hierbij maken betrokken gemeenteleden gebruik van eigen digitale
middelen.
Het college van Kerkrentmeesters onderzoekt op dit moment in hoeverre een
moderne wijze van gemeente zijn moet leiden tot een andere wijze van faciliteren.
Onderzocht wordt of de monumentale Grutte Tsjerke, bij een eventuele overdracht
aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) gunstig is voor de exploitatie. De kerk
behoudt de beschikbaarheid voor de erediensten. SAFT ontzorgd rondom beheer en
behoud, maar zal hiervoor een bruidsschat vragen. Een plaatselijke commissie wordt
verantwoordelijk voor het gebruik voor bredere activiteiten dan alleen diensten.
Parallel aan het onderzoek is het College van Kerkrentmeesters in gesprek met
kerkenraad en gemeente over de positie van alle gebouwen in eigendom.
Het college hoopt in 2022 met een gedragen voorstel te kunnen komen, dat door de
kerkenraad kan worden vastgesteld.
Beoogde doelstelling:
Beschikbaarheid van onderdak voor alle kerkelijke activiteiten die passen in een
moderne manier van gemeente in de 21e eeuw.

6.4 Communicatie
De jaarrekening wordt op de voorjaar gemeenteavond besproken en toegelicht. De
bespreking van de begroting vindt plaats tijdens de gemeenteavond welke in het
najaar wordt gehouden. De jaarrekening respectievelijk de begroting ligt tijdens de
week voorafgaande aan deze gemeenteavonden ter inzage bij de administrerende
kerkrentmeester. Na goedkeuring op de gemeenteavond, worden beide vermeld in
zowel het eerstvolgende kerkblad (verkorte versie) als op de website (i.v.m. ANBIregels).
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6.5 Overleg binnen kerkbestuur
Jaarlijks vindt er overleg plaats met:
1. de diaconie, over de vaststelling van het collecterooster
2. de kerkenraad, en met alle daarvoor in aanmerking komende organen, zoals
jeugdraad, evangelisatiecommissie enz. over de begroting voor het komende jaar. Dit
in samenhang met het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan (kerkorde 11 art.
6 lid 1).
3. de afd. Friesland van de Vereniging voor Kerk rentmeesterlijk Beheer, waarvan het
College van Kerk rentmeesterlijk Beheer van de Prot. Gemeente van Ternaard lid is.

6.6 Onderhoud graven
Bij het College van Kerkrentmeesters zijn een aantal graven in onderhoud. Hieraan liggen
contracten ten grondslag. Indien gewenst, is het nog steeds mogelijk om
onderhoudscontracten af te sluiten. Hiervoor zal, bij vooruitbetaling, een bedrag ineens in
rekening worden gebracht. Voor eventueel in de toekomst, door de burgerlijke gemeente in
rekening te brengen kosten, zal in deze onderhoudscontracten een voorbehoud worden
gemaakt.
Het proces, door de burgerlijke gemeente Dongeradeel in gang gezet, om te komen tot een
afstoting van de beide begraafplaatsen in Ternaard, zal door het College kritisch worden
gevolgd. Indien nodig zal het College ook actief gaan deelnemen aan gesprekken
dienaangaande, waarbij het uitgangspunt is dat het beheer en onderhoud van de
begraafplaatsen in handen van “Ternaard” blijft.

6.7 Rooster van aftreden
Het verzorgen van het rooster van aftreden van kerkenraadsleden is activiteit van het
College van Kerkrentmeesters. Eventueel kan dit aan de scriba worden gedelegeerd.
Belijdende leden en doopleden van de gemeente zijn gerechtigd om voordrachten te
doen voor nieuw te kiezen kerkenraadsleden. Tot kerkenraadslid kunnen belijdende
leden worden benoemd. Een dooplid wordt na de bevestiging tot ambtsdrager als
belijdend lid geregistreerd. Ook kennen we in onze gemeente de mogelijkheid van
het duo-ambt door een echtpaar.

6.8 Verzekeringen
Het college draagt zorg voor een voldoende verzekering voor de bij haar in beheer
zijnde zaken. Hiervoor is, voor de Grutte Tsjerke, bij Donatus een opstal- en
inboedelverzekering afgesloten op basis van herbouwwaarde. Tevens vindt
indexering plaats. De Lytse Tsjerke is verzekerd bij Univé. Daarnaast zijn er de
volgende verzekeringen aanwezig:
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- ongevallen verzekering voor vrijwilligers
- aansprakelijkheidsverzekering
- inkomensverzekering voor predikanten

7. Aandachtspunten – verbeterpunten
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