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Het dorp Ternaard 
 
Ternaard ligt in een agrarisch leefgebied in het noorden van de provincie Fryslân en maakt deel uit van de 
gemeente Dongeradeel. Deze gemeente is als gevolg van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1984 
gevormd uit de gemeenten Oost- en Westdongeradeel en de gemeente Dokkum. 
Ternaard telt ongeveer 1400 inwoners en ligt dicht bij de Waddenzee, ongeveer 8 kilometer ten 
noordwesten van de hoofdplaats Dokkum. 
Naast een meelevende kerkelijke gemeente beschikt Ternaard over een actieve dorpsgemeenschap, een  
huisartsenpraktijk, een verzorgingstehuis, div. middenstanders, een actief verenigingsleven, een 
peuterspeelzaal en een  Protestants-Christelijke basisschool met 150 leerlingen. In Dokkum zijn alle 
mogelijkheden voor voortgezet onderwijs aanwezig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kerkelijk Ternaard 
Na een lange periode van naar elkaar toegroeien , al in 1992 waren wij een federatie,  is onze gemeente op  
24 september 2006 gefuseerd tot de “Protestantse Gemeente  te  Ternaard”. 
Binnen het geheel van kerkelijk Nederland moet de Protestantse gemeente te Ternaard worden gezien als 
een Christocentrische,  Confessioneel-Evangelische gemeente.  
Het bovenstaande geeft al aan dat  natuurlijk ook in onze gemeente  het geloof op een verschillende 
manier wordt beleefd.  Enerzijds is er een groep behoudende gemeenteleden, anderzijds is er ook een 
gedeelte van de gemeente dat graag nieuwe uitdagingen wil aangaan. 
Het is de zorg van de kerkenraad om alle gemeenteleden vast te houden en enthousiast te maken. Dit 
gebeurt door een breed aanbod van activiteiten, waarover verder in deze schets meer is te lezen. 
Voor de komende jaren wil de kerkenraad extra aandacht besteden aan de jong- volwassenen/jonge 
gezinnen  onze gemeente. 
 
Leeftijdsopbouw van de gemeente 
 
Leeftijdsstatistiek per 01 januari 2013 

 

Predikant 389 263 73 70 791 92% 
Ouderenwerker 8 60 1 4 73 8% 
 
Pastorale Eenheden per 01 januari 2013 
Predikant 322 85%  284 38  
Ouderenwerker 59 15%  56 3  
 Totaal   Actief Passief 
Pastorale eenheden 381 100%  340 41 
 
 
De kerkelijke gebouwen 
De Protestantse Gemeente te Ternaard heeft de beschikking over twee kerkgebouwen: 
 
De Grutte Tsjerke, voorheen de Hervormde Kerk, is een gotische kerk daterend uit de 16e eeuw met een 
zeer fraai 17e eeuws interieur, hetgeen in 1996 geheel gerestaureerd is. Het monumentale, in 1864 
gebouwde, orgel werd in 1993 volledig gerestaureerd. De kerk biedt plaats aan circa 350 personen. 
 
De Lytse Tsjerke, voorheen de Gereformeerde Kerk, is gesitueerd aan de rand van het dorp, is klein en 
sober en paste daardoor destijds goed bij de kleine gereformeerde gemeenschap van Ternaard. Dit 
kerkgebouw biedt plaats aan ongeveer 150 personen. Achter de kerk zit nog een lokaal, genaamd SIL’s, dat 
wordt gebruikt voor jeugdwerk,  catechisaties, vergaderingen, etc. 
 
Als pastorie is er een riante bungalow beschikbaar die van alle gemakken is voorzien. Rondom de pastorie 
ligt een zeer ruime tuin.  
 

Leeftijd Doopleden Belijdend Overig Passief Totaal % 
0-19 171 0 50 2 223 26% 
20-29 59 12 10 10 91 11% 
30-39 61 36 4 8 109 12% 
40-49 49 60 2 17 128 15% 
50-59 27 68 2 13 110 13% 
60-69 17 66 1 16 100 12% 
70-74 5 21  4 30 3% 
75 + 8 60 1 4 73 8% 
Totaal ledenaantal 01-01-‘13 397 323 70 74 864 100% 



Wijkindeling – Huisbezoek – Consistorie 
De gemeente is opgedeeld in 8 wijken, waaronder een verzorgingstehuis. In elke wijk is een ouderling 
werkzaam, die samen met de predikant verantwoordelijk is voor het huisbezoek. In Ternaard staat een 
verzorgingstehuis met de naam ‘Spiker’. Eén van de 8 wijkouderlingen is belast met het 
bezoekwerk in dit tehuis. Elke woensdagmiddag wordt er een dienst gehouden, verzorgd door een 
voorganger uit de regio. Voor onze gemeenteleden van 75 jaar en ouder is een ouderpastor in de gemeente 
werkzaam. 
 
Tweemaal per jaar wordt er een gemeenteavond gehouden, waarbij veelal ook een inhoudelijk onderwerp 
aan de orde komt. Hiernaast kunnen wijk- en toerustingsavonden worden georganiseerd.  
Voorafgaand aan de doop, vindt er een doopgesprek/catechese plaats met de doopouders. Naderhand 
worden de doopouders jaarlijks uitgenodigd voor een doopterugkomavond. 
 
De kerkdiensten 
Elke zondagmorgen is er een kerkdienst in de Grutte Tsjerke, die gemiddeld door 100  personen wordt 
bezocht. Naast deze reguliere diensten wordt er op de laatste zondag van de maand een zgn. 4D-dienst 
georganiseerd. De organisatie en uitvoering hiervan ligt in handen van de diverse geledingen binnen onze 
gemeente, bijv. de catechesegroepen, de jeugdclubs of de evangelisatiecommissie. De coördinatie van deze 
4D-diensten is in handen van de Liturgiecommissie.  
Andersoortige diensten binnen onze gemeente zijn o.a.: 
- Avondmaalsvieringen (5 maal per jaar), ook in Spiker 
- Stille Week vieringen 
- Bid- en dankdagdiensten 
- Friestalige diensten 
- Diensten i.s.m. de basisschool  
 
Zowel de Geloofsbelijdenis als het Onze Vader worden regelmatig gezongen. 
De diensten zijn vanuit beide kerken te beluisteren via de kabel. 
 
Jeugdraad – Jeugdwerk – Kinderkerk - Catechese 
Het jeugdwerk wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Jeugdraad. Deze raad bestaat uit de 
beide jeugdouderlingen, de jeugddiaken en een afvaardiging vanuit de kinderkerkleiding, clubleiding, CJV 
en huiscatecheten. 
De kinderkerk ‘Maranatha’ wordt momenteel door ca. 30 kinderen bezocht. 
Er zijn 3 clubgroepen, variërend in leeftijd van 12 – 16 jaar, die in totaal zo’n 40 deelnemers hebben.  
De CJV ‘Jonathan’ is er voor de 16-plussers en telt momenteel ca. 6 deelnemers. 
Voor de 12-15 jarigen (ca. 20 deelnemers)wordt er huiscatechese gegeven door enkele gemeenteleden. De 
16+catechese en de belijdeniscatechisatie wordt verzorgd door de predikant. 
 
Overige activiteiten 
Er zijn diverse gespreksgroepen, geleid door gemeenteleden, en er is een ouderengespreksgroep in Spiker 
die geleidt wordt door de predikant of door de ouderenpastor. Momenteel is er, voor het tweede jaar op 
rij, een Youth Alpha groep actief. Ook is er een Evangelisatie Commissie. Zij organiseert bijv. een 4D-dienst, 
een tentdienst als afsluiting van het dorpsfeest of een kerststal op een centrale plaats in het dorp. 
 
Kerkenraad 
Naast de predikant  bestaat de kerkenraad uit: 
- 12 ouderlingen, waarvan 2 jeugdouderlingen, 1 ouderling-scriba en  1 ouderling-voorzitter 
- 7 diakenen, waarvan 1 jeugddiaken 
- 4 ouderlingen namens het College van Kerkrentmeesters 



 
De kerkenraad komt gemiddeld 6x per jaar bijeen.  
Elk college is vertegenwoordigd in het moderamen, dat de kerkenraadsvergaderingen voorbereidt en de 
kerkenraadsbesluiten ten uitvoer brengt.  
Daarnaast hebben de colleges afzonderlijk hun eigen vergaderingen. 
 
Diakonie 
Het college van diakenen bestaat uit 7 personen, waarvan 1 jeugddiaken. 
De diakonie ziet het Heilig Avondmaal als uitgangspunt van het diakonaat. Een voortdurende zorg is: hoe 
wordt en blijft de gemeente diakonaal bewust? Bij de diakonale uitgaven komt een steeds sterker accent te 
liggen op het werk van het Werelddiaconaat. 
 
Naast de diakonie functioneert er een ZWO-commissie. Eén van de diakenen maakt deel uit van deze 
commissie. Evenals de diakonie, proberen ook zij de gemeenteleden zoveel mogelijk te betrekken bij hun 
activiteiten. 
 
College van Kerkrentmeesters 
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 4 ouderlingen. Zij hebben een aantal gemeenteleden die hen 
terzijde staan en die o.a. helpen collecteren tijdens de erediensten, uiteraard met uitzondering van de 
diaconale collecten. 
Onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters opereren verder: 
- de kosters  
- de organisten 
- het verjaardagsfonds 
 
Het kerkblad ‘Meiinoar op de Akker’ (Met elkaar op de Akker), onder redactie van de scriba en een 
gemeentelid, verschijnt tweemaandelijks en wordt bij alle leden/gezinnen bezorgd. Aanvullende en/of 
tussentijdse mededelingen worden gedaan via het zgn. Meidielingsblêd (Mededelingenblad) dat zondags 
vóór de dienst door een ouderling aan de gemeenteleden wordt uitgereikt. 
 
Profiel van onze nieuwe predikant 
Voor onze gemeente zoeken wij een predikant die: 
- zich thuis kan voelen in de beschreven profielschets van onze gemeente 
- vanuit zijn persoonlijk geloof in Jezus Christus de gemeente weet te inspireren en daarvan uiting    
  geeft in prediking, pastoraat en catechese 
- ervan overtuigd is dat de Heilige Schrift het Woord van God is en daarom de enige regel voor geloof  
  en leven 
- behoort tot de Confessioneel-Evangelische richting binnen de kerk 
- de diversiteit in geloofsbelevingen verstaat, en hierin een verbindende rol kan spelen. 
- zich geroepen voelt om zich in het bijzonder bezig te gaan houden met de jong volwassenen/ jonge 
   gezinnen  binnen onze gemeente.  
- de friese taal verstaat of, zo mogelijk, zelfs spreekt. 
  
 
websites www.pkn-ternaard.nl 
  www.ternaard.nu 
 
bijlagen jaarboekje 2012-2013   
  laatst verschenen kerkblad 
  beleidsplan 
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