Gemeenteprofiel Protestantse gemeente Feanwâlden/Feanwaldsterwâl
Feanwâlden/Feanwâldsterwâl
De dorpen Feanwâlden en Feanwâldsterwâl liggen in de het noordoosten van de provincie
Fryslân in de gemeente Dantumadiel (en deels Tytsjerksteradiel). Feanwâlden vormt samen
met Feanwâldsterwâl en een aantal omliggende buurtschappen een dorpsgemeenschap.
Het dorp heeft circa 3600 inwoners. Doordat het dorp aan de spoorlijn Groningen Leeuwarden ligt, heeft het zich ontwikkeld tot een forensenplaats.
Spectrum van gelovend Feanwâlden/Feanwâldsterwâl en kerkgebouwen
Feanwâlden telt op dit moment vier kerkgemeenschappen: de Protestantse gemeente,
Doopsgezinde gemeente, Chr. Gereformeerde Kerk en Oud Gereformeerde gemeente.
De protestantse gemeente in Feanwâlden heeft twee kerkgebouwen. De Johanneskerk uit
1648 en de Swettetsjerke (Zwettekerk) uit 1871. De Johanneskerk is van oorsprong het
kerkgebouw van de Hervormde gemeente. De Swettetsjerke werd tot voor kort gebruikt door
de Gereformeerde Kerk. In 2012 zijn de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk
samengegaan als Protestantse gemeente. Naast de twee kerkgebouwen is er nog een
kerkelijk gebouw: “De Mienskip” Deze is geopend in 1983 en in dit gebouw vinden de meeste
activiteiten door de week plaats zoals vergaderingen, jeugdwerk etc.
De kern van onze gemeente
Visie: Een open, toegankelijke en zichtbare geloofsgemeenschap van deze tijd zijn: steeds
kritisch zoekend naar de weg waarop het Christen-zijn richting geeft bij persoonlijke en
maatschappelijke vraagstukken van vandaag. Wij willen binnen de geloofsgemeenschap het
Evangelie vertalen naar hedendaagse taal en vormgeven aan de omgang met God.
De missie van PG Feanwâlden/Feanwâldsterwâl is : “Jezus kennen en Hem bekend maken
in de kracht van de Geest”
In het beleid van de gemeente zijn de volgende speerpunten beschreven:
1) we stimuleren elkaar tot de persoonlijke omgang met God en het persoonlijk volgen
van Jezus
2) doorgaan met het bieden van mogelijkheden voor gemeenteleden (cursussen etc) om
zich te verdiepen in hun geloof.
3) verscheidenheid in erediensten aanbieden

4)
5)
6)
7)

onderlinge ontmoeting (verbinding) tussen gemeenteleden faciliteren en versterken
jongerenwerk versterken, aansluiten bij belevingswereld van jongeren.
inzetten op de groep 20-40 jaar.
activiteiten organiseren die mensen die niet lid zijn van de kerk of aan de rand staan
in contact te laten komen met de kerk en haar activiteiten.

Gemeenteleden en activiteiten
De protestantse gemeente kent ongeveer 1000 leden. De leeftijdsopbouw ziet er in 2021 als
volgt uit:

Leeftijd

percentage

0 - 19 jaar

12

20 - 49 jaar

26

50 - 74 jaar

44

75 jaar en ouder

18

Voor de verschillende leeftijdsgroepen worden de volgende activiteiten georganiseerd:
Voor de basisschoolleerlingen wordt regelmatig een ‘kinderkerk’ georganiseerd tijdens een
kerkdienst. De kinderen gaan tijdens een gedeelte van de kerkdienst naar de
kindernevendienst waar een thema wordt behandeld en een activiteit wordt gedaan. Ze
worden begeleid door een enthousiast team van gemeenteleden.
Tijdens de 11.00 uur diensten wordt er een ‘tienerkerk’ georganiseerd. Daarnaast worden er
iedere 14 dagen doordeweeks clubavonden georganiseerd voor de jongerengroep van groep
8 t/m VO3 met thema’s en activiteiten. Aan het einde van het seizoen wordt er in een
weekend een club kamp georganiseerd.
Elke maand is er een 16+ groep op zondagavond waar een thema wordt behandeld die door
de jeugd zelf wordt voorbereid.
Voor de groep 20-40 jaar is onlangs een kerkelijk werker aangenomen voor een aantal
dagdelen per week.
In de afgelopen jaren zijn er verschillende cursussen (o.a. Alfa cursus) georganiseerd voor
de gemeenteleden waarbij verdieping en de zoektocht naar Jezus nadrukkelijk centraal
stond. Deze cursussen zijn doorgaans goed bezocht waarbij eigen geloof, verbindingen
tussen gemeenteleden en een missionaire houding wordt gestimuleerd.
Voor de senioren worden 4 koffieochtenden per seizoen georganiseerd waarbij verschillende
thema’s aan de orde komen.
Tot slot: Er is één keer per jaar een gebedsweek (gemeente overstijgend) in Feanwâlden en
er zijn Vespers rond Pasen en Pinksteren. Er is elke maand een gebedsavond. In de
coronaperiode is met tenslotte gestart met het maken van online uitzendingen (beeld en
geluid) gemaakt met daarin liederen die mensen hebben aangevraagd (verzoeknummers).

Zondagse Eredienst
Elke zondag is er een dienst om 9:30 in de Swettetsjerke of de Johanneskerk. Daarnaast is
er elke maand een extra dienst om 11.00 met bijzondere thema’s en begeleiding van Chosen
(Christelijke band uit Feanwâlden) of een andere zanggroep. Deze dienst wordt voorbereid
door de commissie bijzondere diensten.
Wij hechten waarde aan een eredienst die past bij het profiel van onze gemeente. Ook bij de
eredienst hoort dus een open en toegankelijk karakter. De eredienst ‘zet aan tot nadenken
en is door uitleg richtinggevend. Daarbij wordt ‘aansluiting gezocht bij wat mensen beweegt’.
De eredienst brengt ‘geloven dichtbij’.
De erediensten worden muzikaal begeleid door een team van organisten. Daarnaast treedt
zo nu en dan de zangvereniging “de Lofstem” op. Het ‘beamerteam’ verzorgt de liturgie op
een groot scherm waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van internet. Vanuit
beide kerken worden de diensten digitaal uitgezonden zodat ze ook thuis mee kunnen
vieren. De opkomst per zondag is tussen de 100 en 150 mensen (in corona tijd minder). Via
internet kijken circa 200 à 300 mensen mee.

Organisatie
Een kleine 150 mensen doen iets in of om de kerkgemeenschap. Van het leiden van een
gespreksgroep, verzorgen van bloemen, kosterschap, oud papier ophalen en tot lid van de
kerkenraad. Er spreekt een grote betrokkenheid uit, een grote groep van deze vrijwilligers zie
je in de zondagse eredienst. Een aantal vrijwilligers zijn op een andere wijze betrokken bij
onze gemeente.
Oktober 2021 is er een kerkelijk werker bevestigd speciaal voor de jong volwassenen.
Gezocht wordt nog naar een parttime jongerenwerker. De gemeente is gestart met een
traject onder begeleiding van “Kerk Overstag”. Er zal gewerkt worden aan opbouw van de
gemeente. Kerk Overstag (www.kerkoverstag.nl) is een organisatie die kerken in Noord-Oost
Friesland ondersteunt bij het bereiken van volgende generaties en het vormen van een
levende gemeente.

Kerkenraad
De samenstelling van de kerkenraad van onze Protestantse Gemeente bestaat momenteel
uit de volgende ambtsdragers: 1 predikant (vacature), de voorzitter, scriba een notulist, drie
ouderlingen en een aantal vacante functies; deze worden nu waargenomen door wijkteam
coördinatoren. Het College van Diakenen bestaat op dit moment uit zes diakenen. Het
College van Kerkrentmeesters bestaat uit vier kerkrentmeesters. Het Moderamen van onze
gemeente is samen gesteld vanuit de kerkenraad: de voorzitter, scriba, ouderling, diaken en
een kerkrentmeester.
In de alinea’s hieronder zal wat meer informatie gegeven worden over het pastoraat en de
diaconie.

Pastoraat
De gemeente is opgebouwd uit wijken met een ouderling en ‘omtinkers’. Voor deze wijken
wordt niet (meer) iets specifieks georganiseerd. Het is moeilijk om pastorale ouderlingen te
vinden. Daarom is een start gemaakt met het opzetten van vraaggericht werken m.b.t.
allerhande activiteiten en zal het wijkgericht werken worden afgeschaft. Voor 75+ is er
speciaal ouderen pastoraat. Voor de groep 20-40 jaar is er een pastoraal medewerker
aangetrokken voor 12 uur in de week. Naast betrokkenheid bij gemeenteleden vinden we het
ook van belang dat het pastoraat omziet naar mensen buiten de eigen geloofsgemeenschap.

Diaconie
De Diaconie ziet als een van haar belangrijkste taken: het dienen van je naaste, de mensen
en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving dichtbij en ver
weg. De diaconie verzorgt jaarlijks de Heilig Avondmaal vieringen, Paasbroodmaaltijd,
gezellige middag voor gemeenteleden 67+ in november, inzamelingen voor o.a. de
voedselbank, kerstattenties etc. De contacten buiten onze landsgrenzen worden
onderhouden en gerealiseerd door de taakgroep ZWOE; Zending, Werelddiaconaat,
Ontwikkelingshulp en Evangelisatie.

Gemeente in transitie.
Het behoeft geen betoog dat het vinden van kerkenraad of commissie leden tegenwoordig
geen sinecure is. Voor de toekomst wordt er gekeken naar een ”kleine kerkenraad” en
daarnaast kleine taken en verantwoordelijkheden bij meer mensen neer te leggen.
Communicatie
Elke zondag is er een kerkbrief “de Sneintemoarn ”, waarin onder andere de zieken,
huwelijksjubilea en een korte duiding van ophanden zijnde activiteiten vermeld worden.
Maandelijks verschijnt ons kerkblad “de Boustien” met uitgebreide informatie over alles wat
in de gemeente speelt.
Onze gemeente heeft een eigen website, diensten en informatie zijn hierop te vinden en ook
de tekst van deze Profielschets ; www.kerkpleinveenwouden.nl
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