BELEIDSPLAN
Protestantse Gemeente Ried, Skingen, Slappeterp, Peins, Zweins, Schalsum, Boer en
Dongjum.(PGRS.c.a)
Vanouds bestonden:
Hervormde Gemeente Ried.
Hervormde Gemeente Schingen-Slappeterp
Hervormde Gemeente Peins-Zweins
Hervormde Gemeente Schalsum-Boer (in 1965 verenigd met de Rechtzinnige
Evangelisatie Vereniging. Schalsum-Boer)
Hervormde Gemeente Dongjum (in 1965 verenigd met de Rechtzinnige Evangelisatie
Vereniging Dongjum).
In 1972 zijn deze vijf gemeenten samengevoegd tot de Hervormde Gemeente van RiedSchingen c.a. (In 2014 is de dorpsnaam Schingen officieel gewijzigd in Skingen.)

De gemeente heeft de beschikking over acht kerkgebouwen:
Ried
Walburgakerk, (eigendom Protestantse Gemeente Ried-Skingen. c.a.)
Skingen
Stefanuskerk, (eigendom PGRS)
Slappeterp
Dionysiuskerk (eigendom PGRS.)
Peins
Gertrudiskerk (eigendom Alde Fryske Tsjerken)
Zweins
Reginakerk (eigendom AFT)
Schalsum
Nicolaaskerk (eigendom AFT)
Boer
Mariakerk, (eigendom AFT)
Dongjum
Donatuskerk (eigendom PGRS)
Wisselend worden kerkdiensten gehouden in één van deze acht dorpskerken.
De Gemeente heeft de beschikking over en het beheer van acht kerkhoven.

Vastgesteld voor de Hervormde Gemeente Ried-Schingen c.a. in maart 1998
Eerste herziening maart 2007
Tweede herziening juli 2014

DOEL:
Informatie vastleggen over onze gemeente en over de praktijk van ons gemeente-zijn.

VISIE en MISSIE:
Onze visie op gemeente-zijn is:
 Dat wij ons geroepen weten tot:
Het belijden van ons geloof,
Het beleven van ons geloof,
Het verkondigen van ons geloof,
Het gestalte geven aan ons geloof.
 Het Belijden der kerk. Als christelijke kerk belijden wij dat
God is onze VADER, onze Schepper en Verlosser,
en dat Jezus Christus is GODS ZOON, onze gekruisigde en Opgestane HEER,
en dat Gods HEILIGE GEEST ons leven vernieuwt en onze toekomst bepaalt.+
Talrijk zijn de omschrijvingen van ons geloof in God Drie-enig.
Geloofsbelijdenissen, zowel uit het verre verleden, als uit de tegenwoordige tijd,
zijn opgenomen in het Belijdenisboek van de Protestantse Kerk Nederland,
waardoor wij ons tot geloof laten inspireren.
 Woord. Bijbel. Door te lezen en te luisteren naar de Woorden van de Schriften,
mogen wij ons geloof beleven. Mede door het lezen en luisteren naar de Bijbelse
geschriften weten wij ons verbonden met het volk Israël. In de menselijke
Woorden van de Schriften, mogen wij het Goddelijke Woord herkennen:
Jezus Christus het Vlees geworden Woord van God.
In de zondagse kerkdiensten worden de Schriften gelezen en uitgelegd. De
genade van onze HEER Jezus Christus verkondigd, de liefde van God beleden en
de eenheid van Gods Heilige Geest beleefd.
 Doop. Als mensen toetreden tot de kerk, mogen zij gedoopt worden. Gods Naam
verbonden met de eigen naam. Deel uitmakend van het verbond dat God met ons
mensen wil sluiten. Gods zegen ervaren in ons leven. De doop wordt bediend met
water. Symboliserend het wegwassen van schuld en zonde en de heiliging van
leven. In onze gemeente wordt de doop bediend aan al degenen die daarom
vragen, voor zichzelf of voor hun kinderen.
 Brood en Wijn. Avondmaal. Meerdere malen per jaar vieren wij de maaltijd van
de HEER. Gedenken wij de bevrijding van dood en ellende, het lijden en sterven
van Christus, zijn opstanding uit de dood en zijn vernieuwing ten leven.
Zoals brood gebroken wordt, is het lichaam van Christus verbroken, tot heil van
ons mensen. Zoals wijn vergoten wordt, is het bloed van Christus vergoten, tot
een verzoening van al onze zonden.
Als wij de maaltijd vieren breken wij brood en vergieten wij wijn, en eten en
drinken wij dit tot gedachtenis aan onze HEER.
Aan deze maaltijd is iedereen welkom, die God liefheeft en die Jezus Christus
belijdt. Ouderen, jongeren, iedereen is welkom.

 Belijdenis doen van het geloof. In de kerk worden wij geroepen de naam van God te
noemen, zijn liefde gestalte te geven en zo ons geloof te belijden. Belijdenis van het
geloof, als een antwoord en bevestiging van de ooit bediende doop (Gods woord
richting mens) mag worden afgelegd door iedereen dit dat wil (menselijk antwoord
richting God).
Belijdenis van het geloof wordt afgelegd door degenen die erom vragen. Dit kan
gekoppeld worden aan de aanvaarding van een ambt in de gemeente (belijdenis met
de daad).
 Huwelijk. Een levensverbond tussen twee mensen. Een huwelijk, dat volgens de
burgelijke wetgeving is gesloten, mag worden (in)gezegend als de betrokkenen
daarom vragen. Minstens één van beide huwelijkspartners, dient lid van onze
Prot. Gem. Ried-Skingen te zijn, of anderszins een verbintenis hebben met onze
gemeente te hebben (vroegere woonplaats, ouders, etc.)
 Uitvaart. Voorafgaande aan een begrafenis of crematie, kan, wanneer daarom
gevraagd wordt een speciale kerkdienst gehouden worden ter nagedachtenis van de
overledene en tot troost van de nabestaande. Dit kan zijn in één van onze
kerkgebouwen, een kerkgebouw elders, of een aula van een crematorium.
 Kerk. De Protestantse Gemeente van Ried–Skingen. c.a. maakt deel uit van de
Protestantse Kerk in Nederland die op haar beurt weer lid is van
de “Europese Kerken Conferentie”, (alle kerken in Europa).
en van de “Wereldraad van Kerken”, (alle kerken in heel de wereld).
Daarnaast is de Protestantse Kerk in Nederland nauw verbonden met
de “Wereld Gemeenschap van Hervormde Kerken”, (wat betreft de hervormde of
gereformeerde traditie)
en met de “Lutherse Wereld Federatie”, (wat betreft de lutherse traditie).
Als Protestantse Gemeente van Ried-Skingen c.a. nemen wij onze plaats in op de
Classis Franeker van de Protestantse Kerk in Nederland.
Als Protestantse Gemeente van Ried-Skingen c.a. maken wij deel uit van de
“Éne Heilige Katholieke en Apostolische Kerk.” (zo wordt de wereldwijde kerk in de
belijdenisgeschriften genoemd)
 Kerkorde. In alle regelingen betreffende bestuur en organisatie volgen wij de
“Kerkorde en Ordinanties van de Protestante in Kerk in Nederland” zoals die
vastgesteld zijn in 2004. In zaken waarin de kerkorde niet voorziet, plaatselijke
situaties, volgen wij de “Plaatselijke Regelingen Protestantse Gemeenten”,
vastgesteld voor de gemeente van Ried- Skingen c.a. in 2010. (verkiezing of
benoeming ambtsdragers, open of gesloten avondmaal, open of gesloten
doopbedieningen, huwelijks(in)zegeningen man-vrouw, of ook man-man /vrouwvrouw.)
 Kerkdiensten. In onze kerkdiensten wordt in Nederlandstalige kerkdiensten gebruik
gemaakt van de

Bijbel: “Nieuwe Bijbel Vertaling” 2004.
Liedboek: “Zingen en bidden in huis en kerk” 2013,
Eventueel nog: “Liedboek voor de Kerken” 1973
Liturgische formuleringen: “Dienstboeken PKN” 1 en 2, ,resp. 1998 en 2004.
Indeling van Bijbellezingen v.d. zondagen: “Oecumenische Leesrooster”,
vermeld in Dienstboek PKN 1.
In Friestalige kerkdiensten wordt gebruik gemaakt van de
Bibel, Nije Fryske Oersetting 1978,
Lieteboek: ‘Sjongen en bidden yn hûs en tsjerke” (oersetting komt yn 2016)
“Lieteboek Foar de Tsjerken” 1977.
“Tsjinstboeken PTN” (pkn) 1 en 2
It “Oekumenysk Lêsroaster. (sjoch Tsjinstboek 1, PTN)
Predikanten die in onze gemeente voorgaan zijn niet verplicht zich te houden aan
genoemde bijbelvertalingen, liedboeken en leesroosters; het wordt wel op prijs
gesteld.
 Bijzondere kerkdiensten. In de 4 weken van advent, worden de zondagen naar
het kerstfeest afgeteld door elke week één kaars aan te steken aan de
adventskandelaar.
Zo ook in de 6 weken van de 40 dagentijd, worden de zondagen naar het
paasfeest toe afgeteld door elke week één kaars aan te steken aan de
paaskandelaar.
Op de grote feestdagen van de kerk, kerstfeest, paasfeest en pinksterfeest, worden
zo de diensten zo feestelijk mogelijk gehouden. Graag met medewerking van het
zangkoor.
In de kerkdienst van Pasen wordt elk jaar een nieuwe paaskaars ontstoken en de
kerk ingedragen. In elke kerkdienst daarna brandt de paaskaars.
Aan het einde van de dienst van Goede Vrijdag, wordt de paaskaars gedoofd, en
de kerk uitgedragen.
De kerkdienst op Goede Vrijdag is een “stilte dienst”, waarin niet gepreekt wordt,
maar wel het hele lijdensevangelie wordt gelezen.
Op de 1e, (eventueel de 2e) zondag van november wordt de oogstdienst gehouden;
een dankdienst voor gewas en arbeid. Hierbij worden fruitmandjes verspreid naar
ouderen en zieken.
Op de Eeuwigheidszondag, (de laatste zondag van het kerkelijke jaar, doorgaans
de 3e zondag in november) herdenken wij de overledenen uit onze gemeente en
uit onze dorpen. Kaarsen worden aangestoken ter gedachtenis aan de
gestorvenen. Namen van de overledenen worden genoemd.
Startzondagen. Als start van het nieuwe werkseizoen (september) hebben wij
indien mogelijk een “buiten-kerkdienst” op het erf of in de stal van één van onze
gemeenteleden. Met muzikale ondersteuning van het korps. En een “gemeenteuitstapje” . Een zondag op stap met de hele gemeente, een excursie, besloten met
een vesper in bij de plaats van de excursie.

 Gemeenteleden. Zij dragen het ambt van gelovige: er is in onze gemeente geen
onderscheid tussen gast-, geboorte-, doop-, en belijdenisleden. Met als uitzondering
dat volgens de kerkorde PKN, alleen doop- en belijdenisleden stemrecht hebben.
Gemeenteleden worden gevraagd mee te leven, en mee te denken, en mee te werken
aan het gemeente-zijn. Gemeenteleden worden ook gevraagd bij te dragen aan de
financiële kosten van het gemeente-zijn.
 Kerkkoor “Walburgasjongers”. Het eigen kerkkoor van de gemeente verleent op
gezette tijden medewerking aan de kerkdiensten. bv. Kerstfeest, Goede Vrijdag,
Pasen, Pinksteren. De Walburgasjongers oefenen wekelijks in de Walburgakerk van
Ried.
 Kerkhoven. De Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a. heeft het eigendom en
beheer van 8 kerkhoven in de acht verschillende dorpen. De kerkrentmeesters
hebben de zorg en verantwoording over deze begraafplaatsen. Zij bepalen de
uitgifte van graven, de huur of aankoop, de afkoop en/of ruiming, de zorg voor het
verdere onderhoud.
Op deze begraafplaatsen mogen begraven worden (c.q. as worden bijgezet),
. leden van de Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a,
. inwoners van het betreffende dorp,
. eigenaren van (familie)graven.
 Ondanks de vrijheid in geloofsbeleving blijft het instituut kerk en het gebouw nodig
voor de samenhang; de gemeenteleden kunnen ‘s zondags bij elkaar komen in een
eredienst, die beurtelings in een van de acht verschillende dorpskerken gehouden
wordt.
 De erediensten vormen het hart van het gemeente-zijn.
 De eigen predikant (bij aanstelling van 40%, parttime 16 uren p.w.) vervult de helft
van de preekbeurten, de andere helft wordt vervuld door gastpredikanten.
 Door activiteiten in de week te organiseren kan de onderlinge band tussen
gemeenteleden uit de verschillende dorpen worden verstevigd.
 Door activiteiten in de week te organiseren kunnen ook niet-kerkgangers bij de
gemeente betrokken worden.
 Om het persoonlijke geloof / de kerk / de gemeente in stand te houden is er onderling
contact nodig!
 De kerk is in de brede zin een ontmoetingsplaats (dus niet alleen op zondagmorgen);
er moet ruimte zijn voor gezelligheid, om dingen vreugdevol (en niet verplicht) met
elkaar te doen, om gemeente-zijn te ervaren.
AKTIVITEITEN
 Pastoraat: zieken en eenzamen bezoeken.
 Diaconaal gemeente zijn: hulp verlenen aan hen die het nodig hebben.
 Gewone kerkdiensten.

 Bijzondere kerkdiensten: Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren, Oogstdienst,
Eeuwigheidszondag, Buiten-dienst. Vesper-gemeenteuitstapje
 Koor ‘de Walburgasjongers’: werkt mee aan bijzondere diensten.
 Gemeenteavonden: in voor- en najaar. (zo mogelijk op de avonden van bid- en
dankdag.
 Ouderenmiddag met toneel. (organisatie door de diakenen)
 Kortdurende gespreksgroepen winter, thema’s b.v. : bijbelstudie (leven na de
dood, verzoening) of maatschappelijke onderwerpen (bijv. landbouw), ethisch
onderwerp (bijv. biotechniek, donorschap), persoonlijke onderwerpen (bijv.
geloofsopvoeding, relaties).
 Koffiedrinken voor de dienst.
 Onbekende liederen leren zingen.
JAARAGENDA (tevens vergaderschema kerkenraad; deze onderwerpen moeten op
tijd op de kerkenraadagenda geplaatst worden)
januari: gespreksgroepen, (thema-ochtenden, thema-avonden)
verspreiding kerkbalans, moderamen samenstellen, verkiezing voorzitter
februari: ouderenmiddag (toneel) febr. of mrt. verslaggeving classis of synode
maart: gemeenteavond, (avond biddag 2e wnsdg mrt). verslaggeving kerkvoogdij en
diaconie (jaarrekening en begroting), ouderenmiddag (toneel)(febr. of mrt)
april: Goede Vrijdag / Paasfeest; Paascollecte via acceptgiro’s voor algemeen
kerkenwerk. Paaswensen gevangenen.
mei: 4 mei bloemen brengen bij het monument v.d. gevallenen 2e WO, in de kerk van
Dongjum. (kerkrentmeesters)
Pinksterfeest (koor) , tussentijdse rapportage Kerkbalans (eventueel in kerkblad,
herinnering plaatsen).
Extra kerkenraadsvergadering (bezinning en evaluatie)
juni: eventuele verslaggeving classis of synode
Begroting en jaarrekening kerkrentmeesters, (dient in nov. in bezit te zijn van Reg.
Dienstencentrum PKN te Staphorst)
juli, augustus: (één van beide maanden geen kerkenraadsvergadering.)
september: Buitenzondag dienst i.d.m. op een boerderij (met m.v. het korps).
Gemeente-uitstapje met afsluitend vesper.
Begroting en jaarrekening diakonie. (dient in nov.in bezit te zijn van Reg.
Dienstencentrum PKN te Staphorst)

oktober: Beraadslaging event. nieuwe ambtsdragers, verslaggeving classis of synode,
tussentijdse rapportage Kerkbalans aan de kerkenraad.
november: Gemeenteavond, (avond biddag 1e wnsdg nov.)(inzage c.q. bespreking
jaarrekeningen
Oogstdienst, Eeuwigheidzondag (laatste zondag kerkelijk jaar, gedenken v.d.
overledenen).
december: Advent, Kerst, Kerstattenties, Oudejaarscollecte (SMRA via acceptgiro’s)
DE KERKENRAAD
 De kerkenraad bestaat uit ambtsdragers: predikant, drie ouderlingen, twee
ouderlingen-kerkrentmeester, en drie diakenen.
 Voor de vergaderingen worden aangewezen: voorzitter en vice-voorzitter, scriba en
vice-scriba
 De kerkenraad komt in principe maandelijks bijeen.
 De ambtsdragers weten zich geroepen namens de gemeente.
 De colleges van ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen kennen taakverdelingen:
voorzitter en secretaris.
 De kerkenraadsleden worden op voordracht van de gemeente door de kerkenraad
benoemd en worden voor hun taak toegerust door de mede-kerkenraadsleden en de
predikant
 De kerkenraad bepaalt het moment van zowel bevestiging en inzegening als van
aftreden en ontheffing van ambtsdragers.
 De kerkenraad dient zoveel mogelijk een afspiegeling te zijn van de gemeente: acht
dorpen en pluriformiteit in geloofsbeleving
 De kerkenraadsleden moeten bereid zijn zich akkoord te verklaren met de kerkorde
van de Protestantse Kerk in Nederland en met het beleidsplan van de gemeente RiedSkingen c.a.
 Kerkenraadsleden kennen een ambtsgeheim. Dat wil zeggen, zij dienen “voor zich te
houden wat hen in vertrouwen is medegedeeld”.
 Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Een voorstel wordt
aangenomen bij meerderheid van stemmen.
MODERAMEN
 De voorzitter, de scriba en de predikant vormen samen het moderamen van de
kerkenraad.
 Het moderamen heeft als taak het dagelijkse bestuur te vormen van de kerkenraad en
kan als zodanig eenvoudige en of spoedeisende beslissingen nemen, welke in de
eerstvolgende kerkenraadsvergadering bekrachtigd dienen te worden.
TAAK kerkenraad :
 Het besturen van de gemeente van de Heer; daarbij: de kern van de zaak niet uit het
oog verliezen, een gesprek over geloof niet uit de weg gaan, het geloof met elkaar






beleven, momenten van bezinning inlassen, samen omgaan met de vraagtekens in
het geloof.
Gemeenteleden stimuleren deel te nemen aan activiteiten in de gemeente.
Proberen geestelijke zaken niet te laten overheersen door stoffelijke zaken:
stoffelijke zaken moeten in dienst staan van het pastorale doel.
Betrokkenheid naar de samenleving toe tonen; proberen met mensen in gesprek
over God te komen; mensen betrekken bij het kerkgebeuren; een levende,
inspirerende, kerk in de dorpen te zijn.
Het kerkblad dat vijf maal per jaar gratis (maar met een verzoek tot vrijwillige
bijdrage) huis-aan-huis wordt bezorgd kan hiervoor als middel functioneren.

TAAK VOORZITTER
 Technisch en spiritueel leiden van de kerkenraadsvergaderingen.
 Leiden van een event. moderamenvergadering.
 Kennis hebben van kerkorde en beleidsplan gemeente.
TAAK VICE-VOORZITTER
 Technisch en spiritueel leiden van de kerkenraadsvergaderingen bij afwezigheid
voorzitter.
 Leiden van een event. moderamenvergadering.
 Kennis hebben van de kerkorde en beleidsplan gemeente.
TAAK SCRIBA (ouderling met bijz.opdracht)
 Inkomende post inventariseren en verdelen..
 Presentatie van ingekomen post met zonodig toelichting.
 Notuleren kerkenraadsvergaderingen.
 Opstellen en controle van besluitenlijst en promemorielijst.
 Bezorgen kerkenraadagenda en notulen.
 Bijwonen event. moderamenvergadering.
 Bewaken van de jaaragenda van kerkenraad en gemeente.
 Bewaken van de kleine aandachtspunten van de gemeente (bijv. jaarlijkse
geschenkjes medewerkers, afscheid, jubilea).
 Coördinerende taak naar andere colleges.
 Bijhouden van rooster van aftreden ambtsdragers.
 Uitgaande post naar gemeenteleden en naar overige instanties.
 Archivering van de binnenkomende en uitgaande post in een post boek met in- en
uitnummer.
 Redactie van het kerkenblad (gedelegeerd aan speciale commissie)
 Verzamelen en bewerken van overige kopij voor het kerkblad. (gedelegeerd aan
speciale commissie)
 Verzorging van de public relations bij activiteiten. (gedelegeerd aan speciale
commisse)
 Assisteren van de predikant bij administratieve werkzaamheden.
 Bevestigingsbrief naar gastpredikant sturen.
 Ambtelijke vertegenwoordiging bij kerkdiensten..

TAAK VICE-SCRIBA
 Waarneming van scribataken bij afwezigheid 1e scriba.
TAAK OUDERLING
 Medeverantwoordelijkheid voor de herderlijke zorg, erediensten.
 Afleggen van bezoeken, er zijn voor de ander: luisteren, ondersteunen, bemoedigen,
troosten. (Ook t.a.v. buitenkerkelijken.)
 Contact leggen met nieuwe mensen in/na de kerkdienst.
 Ambtelijke vertegenwoordiging tijdens de erediensten, zonodig ouderling van dienst
zijn (gastpredikant opvangen, mededelingen thuis voorbereiden -- collecten,
bloemengroet, bepaalde activiteiten -- voorgaan in consistoriegebed, predikant in- en
uitleiden met handdruk, gemeente welkom heten).
 Ambtelijk aanwezig zijn bij bijzondere kerkdiensten: huwelijk, uitvaart.
 Bij doopbedieningen een kaars en huwelijkzegeningen een bijbel uitreiken.
 Inzameling van gaven tijdens de kerkdiensten.
 Bij toerbeurt bezoeken van de Classicale Vergaderingen.
TAAK OUDERLINGEN-KERKRENTMEESTERS
 Kerkrentmeesters zijn ouderlingen, die gericht zijn op wat binnen de gemeente
gebeurt.
 Beheren van het geld, goederen en gebouwen van de gemeente.
 Beheer, zorg en onderhoud van de acht kerkhoven van onze gemeente.
 Opstellen van begroting en jaarrekening en presentatie aan kerkenraad en gemeente.
 Ledenadministratie. (gedelegeerd aan speciale commissie)
 Geldwerving. (Kerkbalans, Solidariteitskas, Kerst- Paas- en Pinkstercollecte)
 Inzameling van gaven tijdens kerkdiensten .
 Regelen financiën en personeelszaken. (predikant, kosters, organisten, )
 Regeling uitvoering en bezorging kerkblad. (uitbesteed)
 Regeling vrijwillige bijdragen kerkblad per acceptgiro.
 Deelname aan de vergadering van kerkrentmeesters
 In kleine zaken zelf beslissen, in grotere zaken beslist de kerkenraad.
 Kort verslag in de kerkenraadvergadering.
 Ambtelijke vertegenwoordiging tijdens de kerkdiensten.
 Contacten met Alde Fryske Tsjerken.
 Rondbrengen geluidsinstallatie, kerkboeken en liturgische kleden.
 Bij toerbeurt bezoeken van de Classicale Vergaderingen.
TAAK DIAKENEN
 Aandacht voor de zwakken dichtbij en ver weg.
 Opstellen collecterooster en doorgeven aan kerkblad.
 Collectebestemmingen uitleggen in de kerkdiensten.
 Inzamelen van de gaven tijdens de kerkdiensten.
 Voorbereiden en dienen bij de vieringen van het heilig Avondmaal.

 Opstellen van begroting en jaarrekening diakonie en presentatie aan kerkenraad
en gemeente.
 Deelname aan de diakonie vergaderingen
 Kort verslag in de kerkenraad.
 Verzorgen van de bloemengroet na de kerkdienst
 Ambtelijke vertegenwoordiging tijdens de eredienst.
 Ambtelijke vertegenwoordiging bij bijzondere kerkdiensten: huwelijk, uitvaart
 Organisatie van de jaarlijkse ouderenmiddag
 Verzorgen van en Kerstattenties
 Bij toerbeurt bezoeken van de Classicale Vergaderingen.
TAAK KOSTERS
 Kerkgebouwen voor de eredienst in orde maken: kachel, liedborden, geluid,
water, kaarsen, klokluiden.
 Verzorgen van de koffie en thee, vóór de dienst (in overleg met
kerkenraadsleden)
 Dito voor bijzondere kerkdiensten bij huwelijksinzegeningen of voorafgaande
aan begrafenis of crematie.
 Bezoekers welkom heten i.s.m. kerkenraadsleden.
TAAK ORGANISTEN
 Liturgisch inhoud geven aan de dienst i.s.m. de predikant.
 Het muzikale gedeelte van de eredienst begeleiden.
 Meeleven met het reilen en zeilen van de gemeente.
TAAK PREDIKANT
 Verzorgt het pastoraat in de acht dorpen i.s.m. de ouderlingen en diakenen.
 Bezoekt namens de gemeente, zieken (thuis of in ziekenhuis) en mensen die dit
op prijs stellen.
 Wil een luisterend oor zijn voor mensen die hun verhalen van vreugde en verdriet
met hem willen delen.
 Is lid en adviseur van de kerkenraad en van het moderamen.
 Verzorgt toerusting van ouderlingen en diakenen.
 Gaat voor in kerkdiensten (twee maal in de maand) en doet dit zoveel mogelijk
op inspirerende en eigentijdse wijze.
 Organiseert bijzondere diensten, waarvan aantrekkingskracht uitgaat naar randen buitenkerkelijke omgeving.
 Organiseert andere activiteiten die de saamhorigheid in de gemeente bevorderen.
 Levert een bijdrage aan het kerkblad, rekening houdend met de huis-aan-huis
bezorging.
 Is vice-voorzitter van de kerkenraad
 Bezoekt de Classicale Vergaderingen met een ouderling of kerkrentmeester of
diaken en neemt deel aan de Werkgemeenschap van Predikanten en Kerkelijke
Werkers PKN in en rond Franeker.

TAAK CONTACTPERSONEN:
 Voor ieder dorp wordt een contactpersoon aangezocht. Deze heeft als taak:
 Het melden van pastorale zaken, (vreugde en verdriet) aan predikant en of
kerkenraadsleden.
TOT SLOT
 Elk gemeentelid (gast-, geboorte-, doop- en belijdenislid) ontvangt een
exemplaar van het beleidsplan
 Reacties op het beleidsplan zijn mogelijk op de najaars-gemeenteavond.
 Mochten regelingen uit dit beleidsplan bepalingen hebben die niet overeenkomen
met de “Kerkorde en Ordinanties PKN.”, en met de “Plaatselijke Regelingen PG.”,
dan prevaleren de bepalingen van de Kerkorde en de Plaatselijke Regelingen).
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