Beleidsplan 2018 – 2023
1. “Jezus kennen en Hem bekend maken in de kracht van de Geest”
De missie, hierboven verwoord, zien we als Protestantse gemeente
Feanwâlden / Feanwâldsterwâl als onze belangrijkste opdracht.
‘Kennen’ is daarbij niet alleen verstandelijke kennis, maar ‘kennen’ in Bijbelse zin.
Het gaat om een ‘kennen’ met hart, ziel en verstand; met alles wat in je is.
Hem kennen is Hem liefhebben.
In de evangeliën trekken de discipelen 3 jaar lang met Jezus op en delen zij zijn leven. Zo
leren zij hem kennen en liefhebben. Met Hemelvaart en Pinksteren krijgen zij de opdracht
dit werk voort te zetten door op hun beurt anderen tot discipelen te maken. Een opdracht
krijgen ze én een belofte: Hijzelf zal door zijn Heilige Geest bij hen zijn. Zo ontstaat de kerk.
In die lijn willen we ook in onze tijd kerk, dat is: leerlingen/volgelingen van Jezus zijn.
3 kernrelaties zijn voor samen kerk zijn van wezenlijk belang:

De relatie 1. met God, 2. met elkaar en 3. met de wereld om ons heen.
2. Gemeenteprofiel
2a. Binnen de Protestantse gemeente Feanwâlden stimuleren gemeenteleden elkaar
tot de persoonlijke omgang met God en het persoonlijk volgen van Jezus.
2b. In een verscheidenheid aan zondagsvieringen
ontmoeten we wekelijks God en elkaar rondom zijn Woord.
2c. De onderlinge ontmoeting willen we de komende jaren stimuleren,
rondom de diensten (voor en na) en in cursussen of gespreksgroepen.
2d. Voor ons dorp en de wereld om ons heen zijn we een uitnodigende geloofsgemeenschap.
3. Beleidsvoornemens voor de komende jaren
3a. De persoonlijke omgang met God:
- De dagboekjes die de predikanten sinds 2016 jaar schrijven voor de 40-dagentijd willen
een hulp en aanzet zijn om thuis / in gezinnen (samen) de Bijbel te lezen.
- We organiseren (event. met hulp van buiten) cursussen als bijvoorbeeld:
de Alphacursus; een cursus over gebed, de Discipelschapcursus.
- De gebedskring mag een plek zijn waar we bidden voor de gemeente en de wereld;
maar waar we het bidden ook van elkaar kunnen leren en elkaar daarin ondersteunen.
3b. Verscheidenheid in kerkdiensten:
Wij willen de komende jaren de maandelijkse 11-uur diensten
verder uitwerken tot een vast onderdeel in het aanbod van diensten.
Daarnaast voorzien (Joh. de Heer) Zangdiensten in een behoefte.
3c. Onderlinge ontmoeting:
De onderlinge ontmoeting op zondag rond de kerkdienst willen we bevorderen.
Wat zouden andere plekken kunnen zijn, naast de hal vóór Swettekerk ?
(suggesties: bovenzaal, de kerkzaal zelf, lokalen achter; koffiedrinken bij elkaar thuis.)

We willen (groepen) gemeenteleden vaker samen laten eten.
Bij de Alphacursus blijkt dat een waardevol begin van de avonden te zijn.
Wij proberen de maaltijd als ontmoetingsplek op meer momenten in te passen.
Diaconie:
Naast gemeenteleden die elkaar ontmoeten rond een maaltijd kan er ook een diaconale insteek
zijn middels het organiseren van maaltijden voor alleenstaanden uit heel het dorp, dus ook van
buiten de gemeente.
Jeugd: We zoeken naar mogelijkheden om kinder- en jongerenwerk in onze gemeente
beter te laten aansluiten bij de belevingswereld van jongeren.
Wij bekijken of het mogelijk is hiervoor een professionele jongerenwerker aan te stellen.
3d. Kerk in en voor de wereld
De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat bijvoorbeeld een kerkmusical een positieve uitstraling
geeft aan de gemeente. Op die manier (be)trek je ook mensen aan de rand of van buiten de
gemeente. In 2018 werd PassionFeanwâlden georganiseerd, waar meer dan 100 vrijwilligers aan
meewerkten en die meer dan 2000 bezoekers trok.
Dergelijke initiatieven zijn zeer welkom en zullen we ook de komende jaren steunen / stimuleren.
In pastoraat en het diaconaat willen we ons niet beperken tot leden van de kerkelijke gemeente;
ook breder willen we in Gods naam aanwezig zijn onder de mensen.
Pastoraat t.o.v. Gebouwen
De afgelopen jaren is intensief nagedacht over de vraag hoe we verder willen met de gebouwen.
Daarvoor zijn plannen uitgewerkt en we hopen daarin de komende maanden belangrijke stappen te
zetten. Als algemeen beleidsvoornemen spreken we uit dat we pastoraat voorrang geven boven de
gebouwen.

