Beleidsplan 2022-2027 van de
Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum
Uit verbondenheid is een plan ontstaan
om met elkaar op weg te gaan.
Uit verbondenheid is een plan ontstaan
om samen te geloven.
in God die ondeelbaar is,
die trouw blijft en liefde is
op aarde en hierboven.
Vrij naar: Zingenderwijs, lied 132, v1

Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum. Wij
stellen ons aan u voor, en vertellen wat we geloven, wie we de komende jaren graag zouden
willen zijn en tot slot hoe we dat zouden willen bereiken.
Wie zijn wij?
Wij zijn de Protestantse gemeente in de dorpen Britsum, Koarnjum en Jelsum. Wij willen
graag in geloof, hoop en liefde een gemeenschap vormen waar je jezelf kunt zijn, waar je
veilig bent en geborgen. Kortom: een gemeenschap waar je je als gemeentelid thuis voelt en
waar ook andere mensen van harte welkom zijn. Wij willen ruimte maken voor verschillen in
geloof, in de overtuiging dat de Heer ons verenigt, ons draagt en toekomst geeft.
Wat geloven wij?
Wij zijn een geloofsgemeenschap waarin mensen uit verschillende tradities bij elkaar komen.
Op uiteenlopende manieren wordt het geloof in onze dorpen beleefd en beleden. Sommigen
noemen God hun hemelse Vader, Schepper van al wat leeft, anderen noemen Hem: Bron van
liefde, die ons allen hoop schenkt en geloof en vertrouwen biedt. De één ziet Jezus als Zoon
van God, de Verlosser, die met zijn verzoenend bloed de spiraal van kwaad en dood in het
leven voor ons heeft doorbroken, voor een ander was hij een buitengewoon goed mens aan
wie wij allemaal een voorbeeld kunnen nemen. Sommigen ervaren dat de Heilige Geest in
hun hart wil wonen en hen leidt, stuurt en richting geeft, anderen ervaren de Geest als bron
van inspiratie die ons aanzet om mee te werken aan Gods Rijk van vrede, liefde en genade.
Wij voelen ons geroepen om met al onze veelkleurigheid ruimte te maken voor elkaar en zo
van onze Gemeente een oefenplaats voor respect, verdraagzaamheid en ruimhartigheid te
maken. Wij weten ons verbonden met elkaar als mensen die zoeken en verlangen naar God.
Wij geloven dat Hij ons ertoe oproept om in de samenleving dichtbij ons, in onze dorpen en
verder weg in de wereld dienend, liefdevol, hoopgevend en verzoenend aanwezig te zijn. Wij
geloven dat Hij ons daarin zal helpen.
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Uit verbondenheid wordt een kerk gebouwd,
een jonge kerk al eeuwen oud.
Uit verbondenheid wordt een kerk gebouwd:
De handen uit de mouwen.
Een kerk niet van steen of hout,
maar op de Geest van God gebouwd.
Een huis waar voor jong en oud
een lied klinkt van vertrouwen.
Vrij naar: Zingenderwijs, lied 132, v2

Wie zouden we willen zijn?
In de eerste plaats willen wij in verbondenheid met God, elkaar en de samenleving dichtbij en
verder weg een eigentijdse, gastvrije en veelkleurige gemeente zijn. Een gemeente waar jong
en oud zich thuisvoelt.
Daarnaast willen wij aandacht schenken aan de mensen in onze dorpen; op een open en een
niet opdringerige wijze van betekenis zijn voor onze dorpsgenoten, en ons waar zij dat nodig
hebben, inzetten voor hun welzijn.
Hoe willen we dit bereiken?
Wij richten onze aandacht naar God en naar elkaar. We willen werken aan goede persoonlijke
onderlinge contacten.
Wij zetten ons er samen voor in om deze doelen in onze verkondiging, in het pastoraat, in het
diaconaat, in ons leren, in het jeugdwerk en de wijze waarop wij de bezittingen beheren
gestalte te geven. In de bijlagen is dit verder uitgewerkt.

Uit verbondenheid klinkt een nieuw gezang
van opgang tot zonsondergang.
Uit verbondenheid klinkt een nieuw gezang
om samen God te eren.
En zo één gemeente zijn,
zo delen samen brood en wijn.
Een mens voor elkaar te zijn.
Zing: HALLELUJAH, AMEN!
Vrij naar: Zingenderwijs, lied 132, v3

Bijlage 1: Uitwerking beleidsplan door de werkgroep Erediensten
Bijlage 2: Uitwerking beleidsplan door de werkgroep Pastoraat
Bijlage 3: Uitwerking beleidsplan door de werkgroep Jeugdteam
Bijlage 4: Uitwerking beleidsplan door de werkgroep Diaconie
Bijlage 5: Uitwerking beleidsplan door het College van kerkrentmeesters
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Bijlage 1 : Uitwerking beleidsplan door de werkgroep Erediensten
In de hectiek van alledag willen wij als Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum
zijn: een plek van rust, bezinning en inspiratie. Voor creativiteit en activiteit. Voor
ontmoeting, ontwikkeling en opinie. Voor jong en oud. Voor de zondag en voor elke dag.
Als werkgroep Erediensten zien we daarvoor de volgende mogelijkheden:
- Verschillende diensten kunnen in samenwerking met of door alleen gemeenteleden
worden voorbereid. Dit werkt verbindend en inspirerend. Denk daarbij bijvoorbeeld
aan de Paascyclus en Kerstvieringen, Gemeentedienst, Zangdienst, Startzondag.
- In de ‘traditionele’ kerkdiensten kan meer responsie worden ingevoerd: bijvoorbeeld
een gezongen Kyrië, zodat het minder alleen maar ‘eenrichtingsverkeer’ is in een
dienst.
- Zo willen we de medewerking van gemeenteleden aan de diensten stimuleren. Denk
hierbij aan het meewerken van lectoren (met een wisseling) aan de diensten
- We willen open staan voor nieuwe vormen, naast de gangbare liturgische tradities die
we kennen. Dat betekent dat we creatief om willen gaan met wensen die er leven bij
mensen om de kerk in hun leven te betrekken op een manier die bij deze tijd past. Een
voorbeeld hiervan is: een dankdienst aan het begin van een huwelijksdag in plaats van
de gebruikelijke dienst van bevestiging en inzegening na de voltrekking van het
burgerlijk huwelijk.
- We zouden, naast het orgel, graag meer variatie hebben in de muziek in de dienst:
samenwerking met andere instrumenten, koren.
- De schoolkerkgezinsdienst met de samenwerkingsschool kan een goede vorm worden
om ‘kerk voor de dorpen’ gestalte te geven. Daar willen we ons voor inzetten.
- Ook met het oog op “kerk voor de dorpen” is de tentdienst heroverwogen en wordt er
1 x per jaar een openluchtdienst georganiseerd.
- Eveneens het organiseren van een Krystkuier/lichtjestocht door het Koarnjumer Bosk
om op een laagdrempelige manier mensen te laten kennismaken met het kerstverhaal
uit de Bijbel.
- We willen aandacht hebben voor de aankleding van de kerken. De Hoekstien kan voor
sommige diensten sfeervoller. In Jelsum en Koarnjum zou meer aandacht kunnen zijn
voor de liturgische kleuren. Ieder jaar nadenken over hoe hier invulling aan te geven.
- Als moment van ontmoeting en onderling contact vinden we het koffiedrinken (1 x per
maand) na de kerkdienst waardevol. Als de dienst in Jelsum is, kunnen we wellicht
koffiedrinken in de consistorie.
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Bijlage 2: Uitwerking beleidsplan door de werkgroep Pastoraat
Hoe vertalen we de in het beleidsplan beschreven doelen naar het Pastoraat?
Bij pastoraat gaat het om relaties. Het is de warme, menselijke belangstelling die een mens
kan aanraken in een kille, individualistische wereld. Er zijn verschillende wegen die tot het
doel leiden. Hierdoor is het pastoraat steeds aan verandering onderhevig. Het grootste deel
van het pastoraat speelt zich binnen de gemeente af: het zgn. gemeentepastoraat. De uitdaging
is om een goed evenwicht te vinden tussen gemeentepastoraat en aandacht voor mensen
buiten de kerk.
Onze gemeente is verdeeld in 4 wijken met elk een pastorale ouderling. De ouderlingen
worden ondersteund door bezoekmedewerkers. Deze bezoekmedewerkers bezoeken
gemeenteleden bij 75+ verjaardagen en jubilea. Ook houden ze de ouderlingen op de hoogte
over het wel en wee in de wijk. De ouderlingen en bezoekmedewerkers houden contact met
elkaar via de mail en komen minimaal 2x per jaar bij elkaar.
Soorten pastoraat:
Gemeenteleden zijn heel verschillend en hun behoeften zijn gevarieerd. Daarom zijn er
verschillende soorten pastoraat en is het van belang om de behoefte van mensen van tijd tot
tijd te inventariseren. Zo wordt iedereen ook zelf mee verantwoordelijk gemaakt voor het
pastoraat en blijft het niet bij 1-richtingsverkeer.
• Individueel pastoraat
Deze vorm van pastoraat richt zich op mensen persoonlijk. Hierbij gaat het om contacten
waarin mensen zich in vertrouwen kunnen uitspreken. Het gaat om ontmoeting, de ervaring
dat zij persoonlijk gekend worden en het bieden van de gelegenheid om geloofs- en
zingevingsvragen te bespreken. De ontmoeting kan plaats vinden in het bezoekwerk door
ouderlingen, bezoekmedewerkers, predikant en andere gemeenteleden. Dit kan op afspraak of
tijdens ‘toevallige’ ontmoetingen, nav ingrijpende levenservaringen of ‘zomaar’ als
belangstelling.
Nieuw ingekomen gemeenteleden worden bezocht en er wordt informatie over de gemeente
gegeven.
Het streven is om ook mee te leven met mensen in onze dorpen die geen lid zijn van de kerk.
Bijvoorbeeld door hen een kaartje te sturen of de bloemen van de dienst te bezorgen bij
bijzondere gebeurtenissen in hun leven.
• Groepspastoraat
In het groepspastoraat gaat men er vanuit dat een mens pas mens wordt in relatie tot de
anderen, in gemeenschap. Het vindt plaats in kleine groepen, die hun basis vinden in de
gemeenschap waardoor men zich gedragen en met elkaar verbonden weet.
In groepen kan men vragen en ervaringen met elkaar delen, elkaar helpen en bijstaan.
Voorbeelden van groepspastoraat zijn: gespreksgroepen, groothuisbezoek, toerusting,
generatiemaaltijden, koffieochtenden. Groepen die voor langere tijd bij elkaar komen
verkrijgen vaak meer diepgang in het gesprek.
Ook in het groepspastoraat willen we op zoek naar vormen om open te zijn naar de dorpen.
Dit kan bijvoorbeeld door huis aan huis uit te nodigen voor een generatiemaaltijd of koffieochtend, of mensen uit te nodigen om buren of vrienden mee te nemen.
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• Jeugdpastoraat
Activiteiten gericht op jongeren – zie beleidsplan jeugdteam
• Ouderenpastoraat
Bezoeken door de predikant en/of door een ouderling of gemeentelid die het
“Ouderenpastoraat” als aandachtsgebied heeft.
Ook hier kunnen individueel en groepspastoraat elkaar aanvullen. Ouderenmiddagen en
koffieochtenden zijn voorbeelden van groepspastoraat voor ouderen.
Naast dit onderscheid tussen jeugd- en ouderenpastoraat zouden we graag ook hier grensdoorbrekende activiteiten ontwikkelen door groepspastoraat te organiseren waarbij de
generaties elkaar ontmoeten (Gemeentezondagen, spelletjesmiddag, picknick). NL-doet is een
voorbeeld van individueel pastoraat waarbij jong en oud elkaar ontmoeten.
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Bijlage 3: Uitwerking beleidsplan door de werkgroep Jeugdteam
Het is onze wens om
- de jeugd betrokken te houden bij elkaar, een plek bieden om veilig zichzelf te zijn
binnen een passende groep, met een lijntje naar boven. God, Jezus en de Heilige Geest
hierbij aanwezig te laten zijn (gezelligheid met inhoud).
Dit willen wij proberen te bereiken door:
Verbondenheid/ samenleven dichtbij en ver weg/ eigentijdse veelkleurige gemeente
-

Jeugd betrokken te houden bij de gemeente, door het meehelpen in vieringen en
activiteiten waarin de jongeren een rol spelen samen met andere generaties.

-

De jeugd laten ervaren om deel te zijn van de gemeente door ze te vragen te assisteren
bij activiteiten.

-

De jeugd te stimuleren een open oog te houden naar anderen door ze te betrekken bij
acties voor anderen.

-

Verder te kijken dan alleen onze eigen gemeente door het organiseren van
laagdrempelige activiteiten (indien mogelijk 1 per seizoen? ) waarbij in principe alle
dorpsgenoten van de trijedoarpen welkom zijn, en zich ook door aangesproken kunnen
voelen. Escaperoom, Kraak de kluis.

-

Niet gebonden te zijn aan kerkmuren om gemeente te kunnen zijn, door o.a.
activiteiten zoals eet- en gespreksgroepen, e.d.

-

De jeugd persoonlijk te leren kennen, en het gevoel te geven dat ze geliefd zijn door
God.

- Gezinnen te betrekken bij de gemeente (de kinderen via de ouders, of de ouders via de
kinderen) in de hoop dat zij zich verbonden blijven voelen met de gemeente. Dit is en
blijft een grote uitdaging!!
-

De "knuffel van de kerk" gebruiken we om persoonlijk van ons te laten horen wanneer
een kind of jongere speciale aandacht kan gebruiken.
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Bijlage 4: Uitwerking beleidsplan door de werkgroep Diaconie
O Vader trek het lot U aan
van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.
O Vader trek het leed U aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood,doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.
Lied 995 uit Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk

De diaconie van de PKN gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum bestaat uit gemeenteleden
van deze kerk.
Kernfuncties van de diaconie zijn kort samengevat:
geestelijk en maatschappelijk betrokken zijn
ieders gaven inzetten
helpen waar geen helper is
dat wat kerkordelijk bij het ambt hoort
Hoe willen wij als diaconie in een veelkleurige gemeente aanwezig zijn?
In de 1e plaats geloven wij dat God zelf ons de opdracht geeft om te zien naar elkaar. Jezus
heeft ons voorgeleefd hoe wij met elkaar mogen omgaan, de Heilige Geest zet ons aan om te
streven naar gerechtigheid. De bijbel inspireert ons en geeft voorbeelden hoe er te zijn voor
elkaar. Het zijn de kernwoorden uit Matheus 25: 37- 40 waar Jezus ons oproept tot het doen
van barmhartigheid.
De diaconie informeert en stimuleert de gemeenteleden om te zien naar de ander.
Voor de samenleving lokaal, landelijk en wereldwijd organiseert de diaconie collectes.
Lokaal: collectes voor de voedselbank, de mei-actie en de kerstpakketten actie voor de
minima in de dorpen Britsum, Koarnjum en Jelsum. Tevens is de diaconie aanspreekpunt en
helper bij kas aanvragen om hulp.
Landelijk: de diaconie ondersteunt collectes van Kerk in Actie en projecten waarvoor een
bijdrage wordt gevraagd die in de lijn van de diaconie liggen.
Wereldwijd: de diaconie collecteert voor Noodhulp, vluchtelingenwerk, doelen van Kerk in
Actie en andere acties.
De diaconie is gastvrij. Onze acties zijn niet alleen voor de gemeenteleden van de kerk, maar
voor alle inwoners van de drie dorpsgemeenschappen. Iedereen kan en mag een beroep op de
diaconie doen.
De diaconie is eigentijds. Elke tijd heeft zijn specifieke problemen/uitdagingen. Door
kritisch naar onszelf en door de loop der jaren heen gegroeide “tradities” te kijken, is het
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mogelijk om te vernieuwen waar mogelijk en eventueel oude tradities in een nieuw licht te
stellen.
De diaconie is veelkleurig. Door onze verschillende achtergronden zijn we een veelkleurige
kerk. Door elkaar respectvolte behandelen en voor elkaars beweegredenen open te staan
kunnen we samenwerken, elkaar aanvullen en bemoedigen.
De diaconie is er voor jong en oud. In de PKN bestaat het jeugddiaconaat. Binnen de
diaconie is er één persoon die contact onderhoudt met het Jeugdteam. Diaconie en Jeugdteam
onderzoeken en ontwikkelen zo mogelijk samen jeugdactiviteiten met betrekking tot
diaconaat.
De diakenen hebben aandacht voor de Gemeente, Jeugddiaconaat, Provinciale Bijdragen
Advies, Kerk in Actie, Zending-Werelddiaconaat- en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO),
Wet Maatschappelijke Onderneming (WMO) en andere gebieden.
De diaconie werkt aan plannen en ideeën die tijdens een vergadering naar voren komen en
voert deze uit.
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Bijlage 5: Uitwerking beleidsplan door het College van kerkrentmeesters
Inleiding en terugblik
We zijn nu ruim 5 jaar gefuseerd als PKN-gemeente. In de afgelopen jaren zijn nog diverse
zaken uit het gereformeerde en hervormde verleden ‘gelijkgetrokken’. Zo is nu de volledige
kerkelijke financiële administratie ondergebracht in FRIS (Financieel Rapportage en
Informatie Systeem). Dit zorgt voor de nodige uniformiteit in de financiële cijfers van de
kerk. Deze administratie wordt verzorgd door het regiokantoor van de KKA (Kantoor der
Kerkelijke administraties) in Drachten.
Het laatste jaar is gedomineerd door de corona crisis. Hierdoor kunnen we als gemeente al
ruim een jaar niet meer fysiek bij elkaar komen. We hebben slechts een aantal maanden in de
corona-proof gemaakte Hoekstien kunnen samenkomen met maximaal 30 mensen. Maar voor
het grootste deel hebben we online kerkdiensten gehouden. Dit laatste betekende de nodige
uitgaven voor camera’s etc. om deze uitzendingen mogelijk te maken.
Ook als college van kerkrentmeesters hebben we het afgelopen jaar beperkt kunnen
vergaderen en alleen de echt noodzakelijke zaken kunnen afhandelen.
Kerkgebouwen
Normaal gesproken (voor de corona crisis) kerkten we bij toerbeurt in de Hoekstien te
Britsum, de Nicolaastsjerke in Koarnjum, de Genovevatsjerke in Jelsum en in de zomer een
aantal keren in de Johannestsjerke te Britsum. Deze laatste 3 kerken zijn eigendom van de
stichting Alde Fryske Tsjerken.
Naast de Hoekstien, waarin ook vergaderfaciliteiten aanwezig zijn, heeft de kerk de
kosterswoning met consistorie in Jelsum in eigendom en de voormalige pastorie aan de Finne
in Britsum. De kosterswoning in Jelsum en de pastorie in Britsum worden verhuurd.
Alle in eigendom zijnde gebouwen verkeren in goede staat, het onderhoud is up-to-date.
Financiële situatie
De kerk heeft een gezonde financiële situatie. Het grootste deel (65%) van de inkomsten komt
van de 104 ha grond, die wordt verpacht. Het overige deel (35%) komt van levend geld (vaste
vrijwillige bijdragen en giften). De inkomsten zijn echter niet voldoende om de kosten te
dekken. Vanwege een aantal meevallers sloot de jaarrekening tot nu toe toch nog positief.
Op termijn is de verwachting dat de levend geld opbrengsten van de steeds grijzer wordende
gemeente zullen afnemen. Het zal dus steeds moeilijker worden om bij dezelfde uitgaven de
inkomsten op peil te houden.
Taken kerkrentmeesters
In de ruimste zin van het woord heeft het college van kerkrentmeesters tot taak om de
financiën van de kerk zo goed mogelijk te regelen en te beheren Hieronder vallen o.a.
- opstellen van begroting en jaarrekening
- innen van pachten
- verwerven van levend geld (Kerkbalans, solidariteitskas, collectes)
- onderhoud van eigen gebouwen
- ledenadministratie
- personele zaken mbt predikant, kosters, organisten en vrijwilligers
Voor genoemde ‘reguliere’ taken spelen voor ons als kerkrentmeesters op korte termijn de
volgende zaken:
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Toekomst na corona
Het is maar de vraag hoe we uit de corona crisis zullen komen. We hopen dat we na de zomer
weer normaal kunnen kerken, zoals we daarvoor gewend waren. Maar zullen alle kerkgangers
terug keren? Of zouden er ‘nieuwe’ kerkgangers komen, die tijdens de online diensten de kerk
opnieuw hebben ontdekt? Het is de vraag hoe dit gaat lopen. Of blijven we toch last houden
van het (muterende) virus, wat misschien blijft terug komen? Het ziet er naar uit dat de online
diensten wel zullen blijven, zeker voor mensen die moeilijk ter been zijn is dit een mooie
manier om verbonden te blijven met de gemeente.
Naast bovengenoemde reguliere en korte termijn zaken, zijn er een aantal uitdagende thema’s,
waar we ons de komende jaren mee willen bezighouden als kerkrentmeesters.
Krimp gemeente
Zoals al eerder aangegeven, bestaat onze gemeente momenteel uit veel ‘grijze’ koppen. Dit
baart zorgen voor de langere termijn. Hoeveel kerkleden en kerkgangers zijn er nog over 5, 10
of 15 jaar? Het teruglopend ledenaantal zal de opbrengst van levend geld ook doen krimpen.
Ook de bemensing van de kerkenraad en het invullen van de andere taken zal op termijn
moeilijker worden.
Dit heeft gevolgen voor onze kerkgemeenschap en gebouwen. Dit zijn vragen waar we de
komende jaren goed over na moeten denken.
Duurzaamheid
Als kerkrentmeesters zijn we ons zeer bewust van het rentmeesterschap van Gods schepping.
De klimaatverandering is een groot probleem en vraagt ons om zo duurzaam mogelijk met
Gods schepping om te gaan.
We willen daarom kijken hoe we kunnen verduurzamen. Ideeën zijn:
 Het dak van de Hoekstien gebruiken en/of verhuren voor het plaatsen van zonnepanelen.
 De CO2 uitstoot verminderen door bijvoorbeeld:
- Beglazing aan de westzijde vervangen door isolerende beglazing.
- De Hoekstien op een milieuvriendelijker manier verwarmen.
Zelfstandigheid
De landelijke kerk wil steeds meer grip krijgen op het bezit van plaatselijke gemeenten. De
PKN eiste vanaf dit jaar om de actuele waarde van het bezit inzichtelijk te maken. De vraag is
dan ook of we onze zelfstandigheid kunnen behouden. Natuurlijk willen wij solidair zijn met
de gemeenten om ons heen die het minder hebben. Ook ondersteunen we nieuwe initiatieven,
zoals Nijkleaster in Jorwert.
Deze zelfstandigheid is een thema wat de komende jaren zal blijven spelen en waarin we een
weg moeten zien te vinden.
Tot slot
We streven er naar om een levende gemeente van Christus te zijn binnen en buiten de kerk (in
de dorpen). Daarvoor proberen we naar eer en geweten de gemeente te faciliteren en
financieel zo goed mogelijk te ondersteunen.
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