
Tijdelijk Beleidsplan 2018-2019 (met uitloop tot 2022) 

 

Huidige realiteit en uitdagingen 

 

1. Uitgangspunt/Visie 

 

De Protestantse Gemeente Lollum-Waaksens wil als gemeenschap haar geloof belijden en 

vieren. Het is een kleine betrokken gemeenschap van mensen die met elkaar verbonden zijn in 

geloof, waarin alle aspecten van het leven van belang zijn: dankbaarheid, vreugde, 

teleurstelling, pijn en verdriet. We geloven in God die zich heeft doen kennen aan mensen op 

diverse wijzen, via het volk Israël, via Jezus, via de Geest, via bijbelverhalen en die zich nog 

steeds wil doen kennen aan mensen.  

 

Uitdaging: Opnieuw vaststellen visie; vanuit welke visie willen we de komende jaren samen 

op weg?   

 

2. Organisatie  

 

De gemeente wordt gedragen door haar leden. De verantwoordelijkheid voor het organiseren 

van ‘werken en leven’ binnen de Protestantse Gemeente ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad 

komt circa tien keer per jaar bij elkaar. De samenstelling is op dit moment (2018) als volgt: 3 

ouderling-kerkrentmeesters, 3 ouderlingen, 3 diakenen en 1 predikant. 

Het moderamen wordt gevormd door voorzitter (ouderling-kerkrentmeester), scriba 

(ouderling) en predikant.  

 

De kerkenraad laat zich bij de uitvoering van werkzaamheden bijstaan door diverse 

commissies. De belangrijkste hiervan zijn: 

 

Liturgiecommissie 

Kindernevendienst 

Omtinkers 

Liturgisch bloemstuk 

Redactie kerkblad Underweis  

 

Uitdaging: Bewuste keuzes maken in de vormen van organisatie van het gemeenteleven voor 

de komende jaren. Vragen die hierbij een rol spelen zijn: wat is de rol van vrijwilligers, wat is 

de rol van een beroepskracht? Thema’s die verder een rol spelen zijn: 

zelfstandigheid/samenwerking. 

 

3. Eredienst en andere activiteiten in de gemeente 

 

Vrijwel iedere zondagochtend is er een eredienst. In deze dienst viert de gemeenschap haar 

geloof. De eredienst staat open voor eenieder die deze wil bezoeken. In een viering wordt aan 

jong en ouder de gelegenheid gegeven om het eigen geloof te beleven en te voeden. Ook is 

het samen delen van het geloof belangrijk in een viering: in verbondenheid met elkaar geven 

we uitdrukking aan ons geloof. Bovendien proberen we hierbij aandacht te hebben voor onze 

medegelovigen dichtbij en verder weg.  

In de zomerperiode en op bid- en dankdag wordt er gezamenlijk met de Protestantse 

Gemeente Burchwert-Hartwert-Hichtum gevierd. 

Eens in de maand is er kindernevendienst voor de kinderen tijdens de eredienst.  



Voor de jongeren in de gemeente wordt er jaarlijks catechese aangeboden. 

Daarnaast wordt er incidenteel een avond georganiseerd voor de oudere 

jongeren/jongvolwassenen. 

Voor de volwassenen is er jaarlijks een bijbelkring. 

Verder worden er incidentele activiteiten georganiseerd door de liturgiecommissie. 

 

Uitdaging: Nadenken over welke vormen van eredienst en gemeenteactiviteiten kansen en 

mogelijkheden bieden voor de toekomst en welke minder.  

 

4. Pastoraat 

 

Het omtinken naar elkaar binnen de geloofsgemeenschap en andere dorpsbewoners wordt van 

groot belang geacht. Het pastoraat wordt vormgegeven door omtinkers en predikant. 

Organisatorisch is hierbij de ouderling-pastoraat betrokken. 

 

Uitdaging: Omzien naar elkaar wordt van belang geacht en ook op prijs gesteld. Ook door 

mensen die weinig tot niet kerkelijk betrokken zijn. Wat is de/een goede vorm van dit omzien 

naar elkaar/pastoraat dat ook in de toekomst kan worden vormgegeven?  

 

5. Diaconaat 

 

De diaconie heeft beschikking over inkomsten waarmee diverse goede doelen en projecten 

kunnen worden ondersteund en gefinancierd. Die inkomsten komen uit huur van landerijen, 

huizen, uit collectegelden, giften en acties.  

De diaconie verzorgt een kerstattentie voor ouderen en alleenstaanden. Verder wordt iedere 

zondag een bos bloemen (of andere attentie) bezorgd bij een gemeentelid of dorpsgenoot 

i.v.m. ziekte, thuiskomst uit ziekenhuis, huwelijksjubileum etc.  

 

Uitdaging: Nadenken over hoe we op goede wijzen vormgeven aan onze diaconale presentie 

zowel dichtbij als verder weg.  

 

6. Kerkrentmeesterlijk beheer 

 

Er is een doorgaande geldstroom noodzakelijk voor het gaande houden van het 

gemeentewerk. Hierbij moet worden gedacht aan het traktement van de beroepskracht, het 

huren van de kerkgebouwen, kosten voor allerlei kerkelijke activiteiten.  

De inkomende geldstroom bestaat uit diverse onderdelen, waaronder vrijwillige bijdragen 

leden, inkomsten uit eigen bezit en bijdrage Stichting Vermogensbeheer.  

 

Uitdaging: De inkomende geldstromen in balans houden met de uitgaven.  

 

7. Toekomst/beleid 

 

Uitdaging: Gezamenlijk een realistisch beleidsplan schrijven waar we achter kunnen staan en 

waar we met vertrouwen mee op weg kunnen gaan in de komende jaren.  

 

 

 

 

 


