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1. Visie  

  

De Protestantse gemeente van Tijnje -Terwispel wil een levende gemeente zijn.  

Wij proberen dit te doen in navolging van Jezus die heeft geleefd als een mens met open oren en open  

ogen in deze wereld. Zo staat het in de Bijbel beschreven en wij geloven dat dit ook nu nog een opdracht 

voor ons is. Dit Woord leeft al duizenden jaren, en nog steeds worden er elke dag miljoenen mensen 

door geïnspireerd. Wij onderkennen dat wij deel uitmaken van heel het wereldomvattende 

christendom, in al zijn vormen en belevingen. Gods woord vertelt ons van een liefdevolle God die aan 

mensen geborgenheid geeft in deze wereld. Het vertelt ons van Jezus Christus, die verzoening brengt 

in een wereld vol gewonde en verwonde mensen. Het vertelt ons van de Heilige Geest, die ons 

mensen en deze wereld kan vernieuwen. We zijn ervan overtuigd dat de Bijbel hierbij onze leidraad is 

en blijft en van wezenlijk belang is voor onze geloofsverdieping. 

 We realiseren ons hoe goed het is, om een geloofsgemeenschap te vormen van mensen met een 

verschillende achtergrond en leeftijden. Net als in een familie zijn er in onze gemeente onderlinge 

verschillen. Door van elkaar te leren, naar elkaar te luisteren en met elkaar mee te leven wordt onze 

onderlinge band versterkt. Zo zoeken we ernaar om binnen en buiten onze gemeente het woord van 

God gestalte te geven. We willen het licht van ons geloof laten schijnen naar elkaar en de mensen om 

ons heen, dichtbij en veraf. Dit houdt in dat we willen meedoen in het publieke gesprek om vanuit het 

evangelie, reactie te geven op maatschappelijke vragen die leven in onze samenleving. We willen een 

gemeente zijn die in contact wil blijven met de jeugd en hen de ruimte geeft om het geloof op hun 

manier te laten beleven. In de omgang met elkaar en Gods schepping dienen we respectvol te zijn. Bij dit 

alles hebben we Gods Geest nodig om enthousiast te zijn over ons geloof en onze gemeente en zo een 

gastvrije gemeenschap zijn met oog voor de ontmoeting met de ander.  

We willen een gemeenschap zijn, die zich met Gods hulp daadwerkelijk willen inzetten voor het 

voortbestaan van onze gemeente. Hieruit vloeit voort hoe we onze missie gestalte willen geven. 

Missie 

We willen onze gemeente opbouwen door te:  
- Vieren: De zondagsdienst is een ankerpunt, een plaats voor bezinning. We vieren daar Gods 

aanwezigheid door samen te zingen, te bidden, luisteren naar Zijn Woord en de tekenen van avondmaal 

en doop.  

 

- Leren: Via activiteiten werken aan gemeenschapszin en geloofsverdieping. Met de verschillende 

generaties zoeken naar antwoorden op vragen over kerk en geloof en daarover met elkaar in gesprek 

gaan. 

 

- Dienen: God centraal stellen in ons leven, het gemeente zijn en de zondagsdiensten geven hoop.  

Door dit weten ontvangen we inspiratie en kracht om dienstbaar te zijn aan elkaar, de gemeente en de 

samenleving. 
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2. Historie Kerkgemeente Tijnje - Terwispel  

2.1 Historie Gereformeerde Kerk Tijnje  

De gereformeerde kerk Tijnje als zelfstandige gemeente is er sinds 1868, daarvoor hoorde de 

gemeenschap bij Terwispel. Er stond in Tijnje al vanaf 1866 een kerkje aan de Breewei. Tijdens het 

opknappen van dit kerkje is er een tijd gepreekt in een schuur. In 1919 werd voor het eerst gesproken 

over een nieuwe kerk: Er moet wat gebeuren want wij kunnen de kerkgangers niet meer bergen. 

Verschillende opties werden besproken: Of het bestaande kerkgebouw vergroten, of een gebouw in de 

Knipe kopen, dit afbreken en met gebruik van dit materiaal een nieuwe kerk bouwen. Er werd een 

begroting gemaakt, maar die viel tegen. De totale kosten waren te hoog. Dit werd veel te duur voor de 

kleine en arme gemeente. Toen is er besloten om in andere gemeenten te collecteren. Dat is ook 

gebeurd.  

In 1920 nam de discussie een andere wending, waarom niet een nieuwe kerk van beton laten bouwen, 

dat zou veel goedkoper zijn. Zo gebeurde het, en in juli 1921 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen. 

Al in 1925 kwamen de eerste gebreken aan het licht, met name lekkages. Ook het aangeschafte orgel 

bleek niet aan de verwachtingen te voldoen. De muziekvereniging De Bazuin heeft in die tijd vaak voor 

de begeleiding van de gemeentezang gezorgd. De afgelopen  jaren is er veel onderhoud en restauratie 

aan de kerk verricht, vaak door de gemeenteleden zelf. Na de grondige restauratie in 2007 en 2013, staat 

er nu een gebouw dat gezien mag worden. Vanaf januari 1995 vormt de gereformeerde kerk Tijnje 

samen met de hervormde gemeente Terwispel - Tijnje de Federatieve gemeente Tijnje – Terwispel. 

2.2 Historie Hervormde gemeente Terwispel c.a. 

Terwispel en Tijnje vormden samen één hervormde gemeente en hadden samen één predikant. 

Terwispel was al een oud dorp en er heeft eeuwen lang een kerk gestaan. De huidige kerk is van 1864, 

daarvoor stond er een andere. Tijnje kreeg in 1910 dorpsrecht. Tot het midden van de vorige eeuw 

hoorde Terwispel bij de hervormde gemeente Lippenhuizen en Hemrik. De predikant woonde in 

Lippenhuizen. Toen in die tijd de turfwinning op gang kwam, vestigden zich hier meer bewoners. De 

predikant moest te voet vanuit Lippenhuizen naar Terwispel en Tijnje. De uitgestrektheid van het 

werkgebied van de dominee werd uitgedrukt in drie en een half uur gaans te voet. Voor een goede 

uitoefening van zijn werk werd dit te bezwaarlijk gevonden. Plannen werden gemaakt Terwispel los te 

maken van Lippenhuizen en Hemrik.  

Het predikantstraktement (salaris) werd in die tijd grotendeels door het Rijk betaald. Voor het krijgen 

van een nieuwe predikantsplaats, in Terwispel, moest de regering dan ook toestemming geven. Na 

aanvankelijk geweigerd te hebben, werd in 1856 toestemming gegeven. Het salaris van de predikant 

werd veilig gesteld door een betaling van de regering van f 400 per jaar. Bovendien had de kerkvoogdij  

 10.000 gulden gestort op het Grootboek van de Nationale Schuld tegen een rente van 3,5%. Dit bedrag 

is in 2015 afgelost. Eerst is er een pastorie gebouwd, het pand de Streek 36, vervolgens werd een 

predikant beroepen. De eerste predikant was ds. E.R. Borgesius.  
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Omdat Tijnje nog niet de status van dorp had, werd de naam van de gemeente: Terwispel c.a. (c.a., cum 

anexis betekent: en omstreken) Het inwonertal van Tijnje breidde zich snel uit en in 1916 is er een kerk 

gebouwd aan de Riperwei, dit op aandringen van de Tijnsters. Het doet nu misschien wat vreemd aan 

een groot kerkgebouw in Terwispel met nog maar weinig kerkgangers uit dat dorp en een eenvoudig 

gebouw in Tijnje met meer mensen. Ruim honderd jaar geleden was het anders. In 1863 is de kerk in 

Terwispel afgebrand en men heeft een nieuwe kerk laten bouwen met 200 zitplaatsen.  

De Hervormde gemeente Terwispel is vanouds een vrijzinnige gemeente. Zogenaamde rode dominees 

hebben hier in de loop der jaren ook gestaan. Nu is hier niets meer van te merken. Tot 1967 heeft de 

gemeente een fulltime predikant gehad, nadien tot 1974 in deeltijd en vanaf 1976 gezamenlijk met het 

dorp Nij Beets. Deze samenwerking met Hervormd Nij Beets duurt tot halverwege 1991. In deze periode 

hebben twee predikanten de beide gemeenten gediend, ds. A. Deinum en ds. C.W. Oppelaar. Toen 

halverwege 1991 ds. Oppelaar vertrok, ging ook in dezelfde tijd ds. H.K. Zijlstra Tijnje verlaten. Hij was 

predikant van gereformeerd Tijnje en gereformeerd Nij Beets. Er volgde een periode van overleg. Men 

besloot twee zelfstandige federatieve gemeenten te vormen, één in Nij Beets en één in Tijnje - 

Terwispel. 

2.3 Op weg naar een Protestantse gemeente Tijnje - Terwispel 

In april 1993 werd ds. J. W. Jonkmans bevestigd als predikant in de federatieve gemeente Tijnje - 

Terwispel. Op 15 januari 1995 werd de uitgewerkte federatie overeenkomst op een feestelijke 

gemeentezondag getekend. Er was een gemeente ontstaan, in het bezit van: drie kerkgebouwen, twee 

huizen en twee gebouwen. Dit was wel wat veel van het goede voor een kleine gemeente. Eind 1995 is 

het kerkgebouw van de hervormde gemeente aan de Riperwei verkocht met bestemming woonhuis. Ook 

de ernaast gelegen kosterswoning met het aanpandige gebouw is verkocht. De gemeente activiteiten 

vinden sindsdien hoofdzakelijk plaats in de Utkomst. In januari 1998 wordt ook de financiële exploitatie 

van de Federatie gezamenlijk opgezet: één kerkbalans en gezamenlijke bank- en gironummers. 

Nadat landelijk de kerken gefuseerd waren naar de Protestantse Kerk Nederland, is de federatie omgezet 

in Protestantse Gemeente Tijnje – Terwispel. Op 6 mei 2007 is deze fusie in een dienst feestelijk gevierd. 

 

3. Huidige situatie  

De Protestantse gemeente heeft de beschikking over twee kerkgebouwen, een kerk in Terwispel en een 

kerk in Tijnje. Tevens beschikt de kerk in Terwispel over een kerkhof. Aan de kerk in Tijnje is de Útkomst 

vast gebouwd: een nog  jong gebouw met ruimte voor vergaderingen, gemeenteavonden, 

zondagsschool, kindernevendienst, jeugdclubs enzovoort. Naast de kerk in Tijnje staat de pastorie. 

Elke zondag is er ’s morgens om 9:30 een kerkdienst, twee zondagen in Tijnje en één zondag in 

Terwispel. Meestal wordt het lezingenrooster, zoals in Kind op Zondag aangegeven, gevolgd. 

De tijd van het kerkelijk jaar is te zien aan de kleuren van de kleden in de kerk. Er staan bloemen in de 

kerk en de Paaskaars brandt. De bloemen worden door een gemeentelid naar iemand gebracht als groet 

van de gemeente. Kinderen kunnen naar de nevendienst, na terugkomst in de kerk wordt meestal kort 
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uitgelegd waar de kinderen mee bezig zijn geweest. Wij zingen graag in de dienst. De kerkdiensten 

kunnen thuis via een opname worden beluisterd. 

 

Een aantal diensten worden georganiseerd door gemeenteleden . Er is daarbij veel vrijheid. Er gaat geen 

predikant in deze diensten voor. Twee daarvan zijn zangdiensten.  

De laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de overledenen herdacht. Het Heilig Avondmaal wordt  

6 keer per jaar gevierd. Eén viering vindt plaats op Witte donderdag. Wij vieren het avondmaal met 

kinderen en jongeren. De vorm is een lopend avondmaal. Er kan gekozen worden uit druivensap of wijn, 

kleine beker of grote beker. De liturgie die voor de viering gebruikt wordt hangt af van de tijd in het 

kerkelijk jaar. Voor ouderen, die de viering in de kerk moeilijk mee kunnen maken, is er een viering thuis. 

Bijzondere diensten zijn ondermeer een startdienst, slotdienst, jeugddienst en evangelisatiedienst.  

 Een kerkschooldienst  wordt georganiseerd door de christelijke basisschool in Tijnje en de predikant.  

In juni is er een zogenaamde kaarsendienst. Hierin wordt aandacht besteed aan de leerlingen die de 

basisschool verlaten  en naar het voortgezet onderwijs gaan.  

Ook wordt er regelmatig na de dienst koffie gedronken. 

Het kerkblad Tsjerkepaad komt meestal tien keer per jaar uit. 

De ledenadministratie wordt door het kerkelijk bureau verzorgd. 

Er is een muziekkorps de Bazuin. Deze groep valt niet onder verantwoordelijkheid van de 

kerk/Kerkenraad, maar hebben een bijzondere band met onze gemeente. 

 

Alle commissies en clubs worden door vrijwilligers gerund. 

In de dorpskranten van Tijnje en Terwispel worden de wekelijkse kerkdiensten vermeld. 
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4. Samenstelling kerkenraad   

De kerkenraad bestaat uit: de predikant, 6 ouderlingen, 5 diakenen en 2 ouderling-kerkrentmeesters.  

De gemeente is verdeeld in vijf wijken, elke wijk heeft zijn eigen wijkteam waarin de wijkouderling, 

diaken en contactpersonen zitting hebben. Het college van kerkrentmeesters heeft het beheer over geld 

en goederen, hierin hebben ook drie personen zitting die geen lid zijn van de kerkenraad.  

 

Het dagelijks bestuur van de kerkenraad wordt gevormd door het moderamen bestaande uit de 

predikant, een ouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester.  

De Protestantse Gemeente Tijnje - Terwispel maakt deel uit van de Classis Drachten.   

 

5. Samenstelling van de kerkelijke gemeente  

Per 1 januari 2015 telde de Protestantse Gemeente Tijnje-Terwispel het volgende aantal leden:  

leeftijd doopleden Belijd.leden ongedoopte 

leden 

Meegeregistreerden belangstellenden totaal 

0-24 96 0 63 5    

25-39 46 9 3 9    

40-64 56 116 12 17    

65- 89 5 58 2 2  2  

90 + 0 0 0 0    

  225 189       414 

 

6. Uitgangspunten voor beleid  

Het gemeenteleven kan in kaart worden gebracht met de woorden vieren leren en dienen”, zoals 

verwoordt in de missie ( blad 3)  

6.1 Vieren  

De predikant gaat volgens het preekrooster voor in de kerkdiensten en bedient het Woord aan de 

gemeente in prediking en sacrament. De gemeenschapszin wordt bevorderd door het regelmatig 

gezamenlijk koffie drinken na de dienst, ook zijn er een aantal ochtenden waarop koffie word gedronken 

of een gezamenlijke maaltijd wordt gehouden. De kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid voor de 

kerkdiensten door ondermeer het meedenken met de predikant over vorm en inhoud en door te zorgen 

voor de ambtelijke vertegenwoordiging bij alle officiële kerkdiensten. De ouderlingen verzorgen per 

toerbeurt de wekelijkse afkondigingen. De kinderen krijgen bijzondere aandacht op de zondag door hen 

gelegenheid te geven aan de kindernevendienst of zondagschool mee te doen.  
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Aandachtspunten:  

- Werken aan een levendige kerk.  

- Leden op afstand van de kerk meer te betrekken bij het gemeente zijn en het gevoel te geven er 

ook voor hen te zijn.  

- Het betrekken van gemeenteleden bij de zondagse eredienst. 

- Het zoveel mogelijk betrokken doen zijn van gemeenteleden bij andere vormen van 

gemeentelijke activiteiten om daarmee de gemeenteopbouw te bevorderen.  

- Aandacht hebben voor de ouderen binnen de gemeente, ook voor dat deel dat de kerkdiensten 

niet meer kan bezoeken.  

- De samenwerking met omringende kerken bevorderen. 

 

6.2 Leren  

De kerkenraad is medeverantwoordelijk voor vorming en toerusting van de gemeente. 

De predikant geeft eventueel samen met enkele gemeenteleden leiding aan c.q. begeleiden van zoveel 

catechesegroepen als nodig zijn.  

Ouderlingen geven leiding aan jaarlijkse groothuisbezoeken in de gemeente rond Bijbelse of 

geloofsthema's.  

De predikant onderhoud contact met het team van de kindernevendienst en stimuleert samen met de 

jeugdouderlingen jeugdclub en andere activiteiten voor de jeugd.  

De jeugdouderling heeft een bijzondere opdracht bij activiteiten voor de jeugd en jeugddiensten als 

bijvoorbeeld de startzondag voor het winterseizoen.  

Aandachtspunten:  

- Het jeugdwerk heeft blijvend aandacht nodig. Ook voor het Ieren zoeken wij naar eigentijdse 

vormen.  

- Het blijven bezinnen en zich (laten) toerusten om de gemeente te kunnen dienen, met het oog 

op de snel veranderende wereld.  

- Zoeken naar vormen of methodieken waarmee de jeugd kan worden betrokken bij de kerk, de 

erediensten, de catechisatie en jeugdwerk.  
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6.3 Dienen  

De predikant en ouderlingen zijn verantwoordelijk voor het pastoraat in de gemeente. Pastoraat 

omschrijven we als zorg voor de gemeenteleden met betrekking tot hun geloof en geloofsleven en hun 

persoonlijk welzijn.  

Predikant en ouderlingen onderhouden zoveel mogelijk contact met gemeenteleden o.a. door middel 

van huisbezoek. Het doel van huisbezoek is namens de gemeente blijk geven van belangstelling voor 

individuele leden van de gemeente in hun specifieke situatie. In het onderhouden van deze contacten 

worden predikant en ouderlingen bijgestaan door een aantal contactpersonen.  

Voor het zogenaamde crisispastoraat is in eerste instantie de predikant de aangewezen persoon.  

De predikant en ouderlingen proberen het onderlinge pastoraat in de gemeente te stimuleren door 

middel van het 'groothuisbezoek'. Dit jaarlijkse groothuisbezoek heeft enerzijds als doel een 

geloofsthema in de gemeente aan de orde te stellen, anderzijds het 'omzien naar elkaar' te stimuleren. 

Belangrijk is, dat door middel van het groothuisbezoek leden van de kerkgemeente van verschillend 

achtergrond met elkaar in gesprek worden gebracht.  

Aandachtspunten: 

- Voorbereiding van goede gespreksthema' s voor de groothuisbezoeken.  

- Er dient speciale aandacht te zijn voor groepen van mensen die het in onze samenleving moeilijk 

hebben zoals de ouderen, alleenstaanden en gehandicapten.  
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7. Diaconie 

Een missie , een diaconale opdracht ! 
 
De diaconale opdracht in het algemeen: 
Het is de taak van de diaconie om richting en uitvoering te geven aan de diaconale opdracht die de hele 
gemeente aangaat. Te leven naar en vanuit Gods woord door er voor mensen te zijn in allerlei 
omstandigheden, in de naaste omgeving en ver daar buiten.  Het diaconaat uit zich in allerlei vormen van 
aandacht en activiteiten. Niet alleen financiële maar ook praktische dienstverlening behoort tot de taken 
van de diaconie.  
 
Bij het verdelen van het geld gaat de diaconie uit van het feit dat een groot deel van de wereldbevolking 
onder de armoedegrens leeft en wij ons onder de ‘rijken’ mogen bevinden. Een gedeelte van de totaal 
beschikbare middelen wordt aan plaatselijk diaconaal werk besteed en het overige is te besteden aan 
groepen mensen die in Nederland onder of rond het minimuminkomen zitten en  aan groepen mensen 
die wereldwijd onder het bestaansminimum leven.  
 
Taken  
In de kerk(-dienst): 

- Bij de viering van het Heilig avondmaal , hebben alle diakenen een roulerende taak bij het delen 
van het brood en de wijn. Voor gemeenteleden die de kerkdienst/viering niet kunnen bezoeken 
is er de mogelijkheid op dit op andere wijze te vieren. Dit samen met de predikant en/of 
ouderling. 

- Het toelichten van de collecten voor de specifieke doelen en het publiceren van deze collecten in 
het kerkblad. 

- Collecteren bij alle kerkdiensten voor de diverse goede doelen en kerk. 

- Het zoeken naar en selecteren van bestemmingen/doelen voor de collectes en beschikbare 
financiële middelen. 

 
In de gemeenschap: 
De diaconie wil alert zijn op de eventuele gevolgen en problematiek van de sociale wetgeving voor 
mensen in onze gemeenschap. Ook de mogelijk gevolgen van de individualisering van de maatschappij 
blijven onze aandacht houden. 
In overleg met de predikant, ouderling en bevoegde instanties wordt bekeken waar de diaconie 
daadwerkelijk (praktisch) wat kan betekenen. 
De diakenen kunnen hiervoor ook een beroep doen op gemeenteleden om actief bij te dragen en mee te 
werken.  
 
Inzamelen van financiële middelen: 

- De diaconie zamelt in door middel van collectes tijdens de kerkdiensten 

- Beheert eigen middelen en goederen, en ontvangt hiervoor rente en pacht. 

- ontvangt giften 

- creëert en stimuleert eigen projecten en initiatieven voor extra financiële middelen  
 
  Besteding van financiële middelen: 
 
De diaconie ondersteunt de door Kerk-in-actie aangegeven projecten. 
Naast de door Kerk-in-actie vastgestelde collectes, kan ook voor giften en collectes het “Provinciale 
Bijdragen Advies” worden gevolgd. Verder ondersteunt de diaconie plaatselijke, regionale en particuliere 
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acties.  In het jaarlijkse collecterooster wordt aandacht gegeven aan het 40-dagen project van Kerk-in-
actie.   
Jaarlijks kan een bedrag worden besteed aan het Oiko-krediet , voor een nader te bepalen bedrag aan de 
hand van de prognose en gerealiseerde jaarcijfers. 
 
In het beleid van de giften en collectes wil de diaconie concreet gestalte geven aan het diaconaat door 
zich op 4 fronten te richten, te weten: 

- Plaatselijk 

- Regionaal 

- Landelijk 

- Wereldwijd 
De diaconie behoudt zich het recht een buffer te bewaren voor  onverwachte gebeurtenissen en om 
doelgericht giften te geven. 
 
Beleidspunten: 

- De diaconie stelt zich ten doel om zoveel mogelijk mensen actief te laten zijn bij haar acties en 
projecten.  

- De diaconie wil aandacht vragen tegen en bekendheid geven aan de onrechtvaardigheid in de 
wereld  

- De diaconie streeft er naar door goed rentmeesterschap de maximale inkomsten te generen uit 
eigen bezittingen en tegoeden. 

- De diaconie stelt zich ten doel, om door toelichting en uitbeelding de gemeente  te herinneren 
aan onze medemens elders in de wereld, die om welke reden dan ook onze ( financiële-) hulp 
meer dan nodig heeft. 

 

8. College van Kerkrentmeesters  

Algemeen  

De taak van het College van Kerkrentmeesters bestaat uit het behartigen van de stoffelijke belangen van 

de Protestantse gemeente te Tijnje - Terwispel. Zij onderhoudt daartoe de zakelijke contacten met de 

predikant en stelt mensen aan in de functie van koster/beheerder en organisten. Eveneens onderhoudt 

zij de kerkelijke bezittingen, zowel onroerende als roerende zaken. Met de aangestelde functionarissen 

vindt periodiek overleg plaats over hun werksituatie en hun functioneren. Het college van 

kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde 

vermogenrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het door de kerkenraad 

vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde begroting. 

Bezittingen  

De kerkelijk onroerende goederen bestaan uit de kerkgebouwen in Tijnje en Terwispel, de begraafplaats 

in Terwispel, de Utkomst alsmede de pastorie en diverse hectares land welke in pacht en erfpacht zijn 

uitgegeven. 
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Werkzaamheden  

Het verzorgen van de Actie Kerkbalans.  

Het verzorgen en uitgeven van een jaarboekje  

Het noodzakelijke onderhoud aan de gebouwen en de inventaris daarvan.  

Het financiële beheer en optimaliseren van de exploitatie van de kerkelijke gebouwen en begraafplaats.  

Het beheer van het kerkhof, waaronder onder andere uitgifte en registratie van de graven en het 

onderhoud van het gehele kerkhof.  

Het bevorderen van een verantwoorde veiligheid voor de gebruikers van de kerkelijke gebouwen, met 

speciale aandacht voor het kerkgebouw.  

Het opstellen van een nauwkeurige beschrijving van de administratieve procedures en financiën 

daaronder begrepen die van de begraafplaats.  

 

Om de inkomsten en uitgaven te analyseren en vervolgens hier op te reageren zijn de volgende 

beleidspunten geformuleerd. 

Beleidspunten: 

Het inzichtelijk maken en houden van de administratie 

Bij het vaststellen van eventuele tekorten een actieplan maken over mogelijke inkomsten en 

besparingen 

Het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële 

en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door het opstellen van 

meerjarenplannen 
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9. Jeugd 

9.1 Kindernevendienst 

De leiding van de kindernevendienst bestaat op het moment uit divers aantal leden, waarvan twee 

aanspreekpunt zijn vanuit  de gemeente. Men geeft zelf aan wanneer men wil stoppen en de leden 

zoeken zelf naar nieuwe leden.  

Men kan naar de kindernevendienst komen als men tussen de 4 en 12/13 jaar is. De kindernevendienst 

stelt zich als doel het kind op zijn eigen ontwikkelingsniveau bekent te maken met het woord van God en 

vertrouwt te maken met het Geloof. 

De kinderen komen tijdens de zondagmorgen dienst in hun eigen ruimte bij elkaar. Hier wordt een 

Bijbelverhaal vertelt, de Bijbeltekst wordt op een eenvoudige wijze uitgelegd en er wordt geprobeerd 

een link te leggen naar deze tijd. Bij een verhaal zit vaak een verwerking gekoppeld of men werkt aan 

een project. Er wordt gewerkt met materiaal uit de Bonnefooi of Kind op Zondag. 

De kinderen komen tijdens het naspel van het lied na de verkondiging weer in de kerk. 

Het is van belang dat de kinderen bij het uitspreken van de Zegen weer bij de gemeente in de Kerk zijn. 

Wij hopen zo de kinderen het geheel van een kerkdienst mee te geven.  

9.2 Zondagschool 

Elke week is er een Zondagsschool waarin het Woord van God centraal staat. Er wordt gezongen uit een 

eigen liedboek, verhalen uit de Bijbel verteld, er wordt gebeden en er is ruimte voor gesprek. Ook is er 

tijd voor een verwerking van het verhaal. Dit kan zijn in een vorm van een spel, een puzzel of een leuke 

knutselactiviteit. 

 

9.3   Kinderkerstfeest 

 

Een commissie  organiseert het kinderkerstfeest. Alle basisschoolkinderen van het dorp worden 

daarvoor uitgenodigd. Ook kinderen uit gezinnen met geen of weinig kerkelijke betrokkenheid komen op 

het kinderkerstfeest.  

9.4 Catechisatie 

Er zijn diverse catechisatiegroepen in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar. 

Belijdenis catechisatie wordt door een predikant geleid, andere zie jeugd. Er uit ? 

Proberen een Bijbelstudiegroep te houden.  

Het doel is om op een enthousiaste manier door te gaan om de kinderen bekend te maken met Gods 

woord , het Geloof. En wij hopen dat de terug loop van kinderen stagneert.   

Dit willen wij doen door een goede samenwerking en communicatie met de dominee en kerkenraad. 

Mensen enthousiast te maken voor samenwerking en projecten. 
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10. Zending en evangelisatie 

De commissie bestaat uit minimaal 6 personen. 

- Voorzitter 

- Secretaris 

- Penningmeester 

- 3 algemene leden 

 

Het doel van de commissie: 

Zending: 

Het ondersteunen van het zending werk in binnen en buitenland. 

Evangelisatie: 

Het uitdragen van het Evangelie op een andere dan de traditionele wijze. 

 

Wijze waarop: 

Zending: 

Financiën afdragen aan de landelijke organisatie “kerk in actie”. 

Financiën worden verkregen doormiddel van: 

Bijdragen uit de gemeente 

Het verzamelen van aanzicht kaarten en postzegels 

De zendingsbusjes en de busjes die in de kerk staan. 

Het bijwonen van de klassikale zending vergaderingen. 

Evangelisatie: 

3 a 4 kerkdiensten per jaar verzorgen. Hierbij proberen wij op een creatieve manier vaak met visuele 

voorbeelden bepaalde actuele onderwerpen te behandelen. We proberen de diensten eenvoudig en 

“laag drempelig” te houden. 

Het bestellen het bezorgen van de Elisabeth bode. 

Het bestellen het bezorgen van de Bijbelsdagboekjes, scheurkalenders. 

Het promoten van ander evangelisch lectuur. 
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Het bijwonen van de klassikale evangelisatie vergaderingen. 

 

Aandachtspunten: 

Zending: 

Aandacht besteden aan het verkrijgen van financiële middelen door collectes te houden tijdens de 

diensten. 

Het inzamelen van kaarten en postzegels. 

Het zendingswerk in binnen en buitenland financieel ondersteunen. 

Evangelisatie: 

Doorgaan met het organiseren van de laagdrempelige diensten 3 à 4 keer per jaar 

Promoten van evangelische lectuur door middel van: 

Verspreiden van de Elisabeth bode 

Het huis aan huis verspreiden van de Elisabeth Bode tijdens Pasen, Pinksteren en Kerst, de kosten 

hiervoor worden gedragen door de algemene middelen 

In combinatie met de kerkraad zorg dragen voor een gezond financieel beleid 

Boekentafel in de kerk 

Een stand op de kerstmarkt met dagboekjes, gebeden boekjes, cd’s 

Ondersteunen van de actie “waarom kerst“ 

Organiseren van een tentdienst tijdens het dorpsfeest 
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11. Activiteiten commissie Kerk Terwispel 

De commissie bestaat uit minimaal 5 personen, waarvan 2 vacant: 

- Voorzitter 

- Secretaris 

- Penningmeester 

- 2 algemene leden 

 Het doel van de commissie: 

Het uitdragen van het Evangelie op een andere dan de traditionele wijze, 

Proberen om een open kerk te zijn, d.w.z. de kerk terug brengen bij de mensen, gelovig of niet gelovig. 

 Wijze waarop: 

Het promoten  dat de kerk toegankelijk is voor iedereen, 

Het organiseren van activiteiten buiten de reguliere kerkdiensten om, zoals, concerten, 

gedachtenismoment, verhalen verteller(s), spreekbeurten enz. 

 Beleidspunten: 

Aandacht besteden aan het verkrijgen van eigen financiële middelen door middel van kostendekkende  

en met een kleine winstmarge activiteiten te organiseren, 

Low budget activiteiten organiseren, 

Doorgaan met het organiseren van laagdrempelige activiteiten, minimaal 4x, maximaal 8x per jaar. 

 

 

 

 

 

 



Beleidsplan 2016                                                  17/18                                                                                             februari  

2015 

 

12. Overige groepen of personen annex met het kerkenwerk  

De Bazuin is een christelijke muziekvereniging welke meerdere malen per jaar hun medewerking 

verleent aan een dienst. 

 

13. Kerkenraad  

De kerkenraad ten slotte, het overkoepelend orgaan van bovengenoemde bestuursonderdelen, draagt 

vanuit de collectieve verantwoordelijkheid zorg voor alle hiervoor genoemde taken van de geledingen 

afzonderlijk. De raad bereikt dit door een open kerkenraad te zijn, enerzijds met geheimhouding van wat 

vertrouwelijk tot haar komt, anderzijds met een open oog en oor naar de gemeente. De kerkenraad stelt 

telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te hebben met 

het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking 

komende organen van de gemeente. Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen 

overleg over eventuele wijziging van het beleidsplan. Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een 

wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad 

stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over het beleidsplan of de wijziging 

kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan of de wijziging vast.  

De kerkenraad kiest jaarlijks uit zijn midden een moderamen bestaande uit ten minste een preses, een 

scriba en een assessor. In het moderamen hebben ten minste een predikant, een ouderling, een 

ouderling-kerkrentmeester en een diaken zitting. Indien de kerkenraad minder dan twaalf leden telt, 

hebben in het moderamen ten minste een predikant, een ouderling of een ouderling-kerkrentmeester 

en een diaken zitting. 

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de 

kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn, 

en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en 

administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen. 

Taken:  

Het houden van kerkelijke vergaderingen om (uitvoering van) beleid en taken van de onderscheiden 

colleges op elkaar af te stemmen.  

Het jaarlijkse evaluatiegesprek voeren met de predikant over de invulling van diens taken met betrekking 

tot de daarvoor beschikbare tijd (moderamen).  

Het vertegenwoordigen van de gemeente naar buiten. Het vertegenwoordigen van de gemeente in 

hogere kerkelijke organen en meerdere vergaderingen.  

Het vaststellen van de jaarrekeningen en het goedkeuren van de begrotingen van het College van 

Kerkrentmeesters en van de Diaconie. 
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Beleidspunten:  

Verdieping van de onderlinge contacten / streven naar grotere samenbinding.  

Een voorbeeldfunctie te zijn voor de gemeente door enthousiasme, medeleven en betrokkenheid uit te 

stralen.  

 

14. Slot 

Waarin het beleidsplan niet voorziet verwijzen  wij u naar de Plaatselijke Regeling van  mei 2007. 

 

 

 


