In dit beleidsplan geeft de kerkenraad aan hoe zij inhoud en richting wil geven
aan het Gemeente van Christus zijn in deze tijd. De Protestantse Gemeente zal
per januari 2012 ontstaan uit de samenvoeging van de plaatselijke Hervormde
Gemeente en de Gereformeerde kerk, na een proces van een aantal jaren
zorgvuldige voorbereiding. De kerkenraad ziet het als haar taak en opdracht, om
aan de nieuwe Gemeente verder vorm en inhoud te geven. Ze is zich er van
bewust dat dit niet alleen een opdracht is voor de kerkenraad, maar voor heel
de gemeente. Met elkaar willen en mogen we verder bouwen aan de
Protestantse Gemeente in Feanwâlden/Feanwâldsterwâl.
De kerkenraad. Maart 2011.

Gemeente
Naam: Protestantse gemeente te Feanwâlden en Feanwâldsterwâl.

Missie:
De Protestantse Gemeente van Feanwâlden en Feanwâldsterwâl beschouwen
wij als de plaats waar ieder in volle vrijheid haar/zijn geloof kan en mag beleven.
Wij willen een brede open en actieve gemeente zijn, waarin een ieder tot
haar/zijn recht kan en mag komen, ieder haar/zijn specifieke plek kan vinden. Dit
betekent dat, van jong tot oud, voldoende ruimte wordt gegeven voor eigen
geloofsbeleving.
Wij zien toekomst voor onze gemeente wanneer we werk maken van o.a:
• een eigentijdse evangelieverkondiging;
• kerkelijk werk: a: voor en met jeugd en jongeren;
b: voor en met de groep tussen jongeren en ouderen;
• pastoraat voor ouderen
• openheid voor de ontwikkelingen in de ons omringende wereld.
Kortom een uitnodigende gemeente die dat ook uitstraalt,een open huis voor
iedereen en “omtinken om elkoar”

Gemeenteprofiel
Centraal staan de verkondiging en viering van het Evangelie, de persoonlijke
relatie met God in de ontmoeting met Jezus Christus en het ambt van alle
gelovigen. Er is veel aandacht voor het pastoraat en er is voor een veelheid aan
geloofsuitingen ruimte en aandacht voor verschillende liturgische aspecten.

Kerkenraad
Structuur:
Gemeente – kerkenraad – moderamen – pastoraal beraad – college van
kerkrentmeesters – college van diakenen.

Werkwijze van de kerkenraad en het moderamen
De kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers deel uit maken, komt minsten zes
maal per jaar bijeen om het algemeen beleid vast te stellen. De kerkenraad
heeft, onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid, een deel van
zijn taak toevertrouwt aan het moderamen. Het moderamen werkt binnen het
beleid van de kerkenraad inzake het leven en werken van de gemeente. In het
moderamen zijn alle geledingen van de kerkenraad vertegenwoordigd. Het
moderamen vergadert zo vaak als nodig wordt geacht.

Moderamen
Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de
bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van de besluiten van de
kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, het afdoen van
zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel
gedogen

Pastoraat
In de kerkorde van de Protestantse Kerk staat het pastorale werk van de
gemeente in art. X.3 als volgt omschreven:
De gemeente volbrengt haar pastorale taak in de herderlijke zorg aan de leden
en anderen die deze zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouwen in geloof, hoop
en liefde. In grote lijnen zijn de volgende aspecten van pastoraat te
onderscheiden:
• 'omzien naar elkaar' binnen de gemeente en daarbuiten,
• pastorale hulpverlening m.b.t. geloof- en levensvragen,
• komen tot het verstaan van de zin van ons mens-zijn /leven in onze situatie,in
onze cultuur.

Organisatie
De gemeente is opgedeeld in vijf geografische wijken en een categoriale wijk
(wijk 6).
Wijk 6 (het ouderenpastoraat) is onderverdeeld in vijf secties. Voor een
dergelijke indeling is gekozen om meer aandacht te kunnen besteden aan de
oudere gemeenteleden. (75 jaar en ouder) Ondanks de problematiek van het
vinden van nieuwe ambtsdragers kiezen we voor twee ouderlingen per wijk.
Iedere wijk kent een wijkteam.
Een wijkteam bestaat uit: twee ouderlingen, een diaken en een aantal
omtinkers, (wijkassistenten)
Er is met opzet gekozen voor het woord omtinker, uit de Fryske taal, omdat het
woord ‘omtinken' inhoudelijk dicht bij het begrip pastoraat staat.Omtinkers
hebben een beperkt aantal bezoekadressen, verlenen hand- en spandiensten,
komen meestal even ongedwongen een bezoekje brengen, even een praatje
maken. Heel vaak zijn deze gesprekken laagdrempelig.

De ouderling heeft een leidinggevende rol binnen een wijkteam.
Pastoraal Beraad
Samenstelling: Predikanten, wijkouderlingen en ouderlingen ouderenpastoraat.
Tijdens de bijeenkomsten van het Pastoraal Beraad worden o.a de ervaringen in
het pastoraat gedeeld, wordt er gedankt en gebeden voor gemeenteleden,
worden er afspraken gemaakt over de opzet van het bezoekwerk en de opzet
van wijkavonden/groothuisbezoek. Er is tevens aandacht voor toerusting.

Predikanten
Pastoraat: De predikanten vervullen hun taak in het pastoraat in nauwe
samenwerking met de ouderlingen. De Protestantse gemeente
Feanwâlden/Feanwâldsterwâl beschikt over 1,5 fte aan predikanten.

Jeugdouderlingen
De jeugdouderlingen hebben bijzondere aandacht voor de jonge
gemeenteleden en komen in de kerkelijke organisatie op voor de specifieke
plaats en belangen van ieder die jonger is dan 25 jaar. De jeugdouderlingen
hebben op veel terreinen een sturende, inspirerende en coördinerende rol:
kinderoppas, kinderkerk, tienerdiensten, jongerenvieringen, clubwerk,
catechese, persoonlijke aandacht in bijzondere omstandigheden. Er zijn veel
activiteiten voor de jeugd tot en met 15 jaar. Gezocht zal worden naar
mogelijkheden om ook de jongeren boven de 16 jaar iets te bieden.

College van Diakenen
Uitgangspunt: Diaconie is in essentie ‘er zijn voor de ander'.
Dienstbaar zijn aan (groepen) mensen die dat nodig hebben. Hulp bieden daar
waar nodig en mogelijk is, met respect voor de eigen waarde van de
hulpbehoevende medemens. Hulp die de naaste medemens versterkt en op
eigen benen zet. Naasten dichtbij en (heel) ver weg.
Samenstelling:
Het College van Diakenen is vrij autonoom, maar is wel verantwoording
schuldig aan de kerkenraad.
Onderling heeft men een functieverdeling gemaakt. Er is een voorzitter,
secretaris en een penningmeester. De voorzitter is afgevaardigde naar het
moderamen. Iedere diaken is gekoppeld aan een wijk.

College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters is vrij autonoom, maar is wel verantwoording
schuldig aan de kerkenraad. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak het,
in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad, scheppen en
onderhouden van de materiele en financiële voorwaarden.
Voorstel organisatie College van Kerkrentmeesters:

Gewenste situatie op hoofdlijnen
Bij het indelen van de werkzaamheden van het College van Kerkrentmeesters
wordt rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:
• maximaal 4 ouderling/kerkrentmeesters;
• maximaal 3 kerkrentmeesters;
• identieke taken bundelen bij 1 kerkrentmeester.

Kerkdiensten
De erediensten vormen de kern van ‘het gemeente – zijn'. Tijdens deze diensten
kunnen wij gezamenlijk luisteren naar Gods Woord en komen tot vieren, dienen
en leren. De invulling van de eredienst moet zoveel mogelijk voldoen aan de
wensen van de gemeenteleden. Er is behoefte aan zowel oude rituelen als
nieuwe vormen die aansluiten bij de diverse doelgroepen. Een diversiteit aan
vieringen kan deze behoefte vervullen. De kerkenraad stelt zich tot doel om
zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen die vanuit de gemeente
aangedragen worden en deze, passend in de eredienst, zoveel mogelijk in te
willigen.
Door een afwisselend aanbod van erediensten stelt de kerkenraad zich tot doel
om iedereen zoveel mogelijk betrokken te houden bij de eredienst.

Beleidsvoornemens
• Algemeen : samen één nieuwe gemeente vormen en aandacht besteden aan
de verschillen in herkomst en traditie tussen de verschillende geloofsvormen en
geledingen. Langs deze weg een eigen identiteit laten ontstaan. Indien nodig
de indertijd geformuleerde visie en missie verduidelijken.
• Ouderlingen : ervoor zorgen dat er voldoende medewerkers zijn. En dat de
ouderlingen en medewerkers voldoende zijn toegerust om hun taken uit te
kunnen voeren.
• Jeugdouderlingen : ontwikkelen van, en gestalte geven aan initiatieven die
aansluiten bij de jongeren van 15 jaar en ouder. In stand houden van datgene
dat er nu al is.
• Diaconie : gestalte geven aan het gemeente zijn in en voor het dorp door
dienstbaar te zijn voor allen (binnen en buiten de kerk) die hulp nodig hebben.
• Kerkrentmeesters : financiën: op peil houden van de vrijwillige bijdragen en
scherpe kostenbeheersing.
Gebouwen: antwoord geven op de vraag van welke gebouwen de Protestantse
Gemeente in Feanwâlden/Feanwâldsterwâl in de toekomst gebruik zal maken.
• Oecumene : in kaart brengen welke vormen van samenwerking met de andere
kerken/geloofsgemeenschappen in Feanwâlden wenselijk en mogelijk zijn.

