Regionaal College voor de Visitatie

in de regio Fryslân, classis Franeker
Verslag van de
gemeente
datum bezoek
plaats
predikant(en)
kerkenraad
visitatoren

reguliere visitatie aan:
: Lollum/Waaksens
: 13 decmber 2017
: Lollum
: ds. R. Voogd
: 3 ouderlingen, 2 ouderling kerkrentmeesters, 2 diakenen
Afwezig 1 diaken en 1 ouderling kerkrentmeester
: ds. G. Wessels
diaken A. Reitsma van der Woude

Algemene informatie:
De gemeente bestaat uit 144 belijdende leden en 122 doopleden. Ongeveer 16 personen
hebben te kennen gegeven dat zij- hoewel ze geen lid zijn- zich verbonden voelen met
de gemeente.
De gemeente omvat 131 pastorale eenheden.
Catechese is er voor de jongeren van 12 tot 16 en voor 16 jaar en ouder
Pastoriegesprek:
Omdat ds. Voogd niet in de gemeente woont vond een gesprek met haar plaats in haar
werkruimte in Lollum. Het was een open en hartelijk gesprek. Ds. Voogd is voor 18 uur
per week verbonden aan de gemeente van Lollum/Waaksens en moet er wel voor waken
dat ze niet meer werkt dan haar aanstellingsuren.
Gemeentespreekuur:
Voor het gemeente spreekuur meldde zich niemand.
Kerkenraad plenair:
Welkom door de voorzitter.
De avond wordt verder geleid door ds.Wessels
•
•
•
•
•

Opening
Gebed
Voorstellingsronde
Schriftlezing: Joh.6,60-69.
Korte uitleg over de visitatie

Dit is de laatste keer dat de visitatie op deze manier plaats vindt.

In het vervolg zullen de gemeenten bezocht worden door de nog aan te stellen classispredikant. Hoe dit precies in zijn werk zal gaan is nog niet bekend.
De gemeente te Lollum/Waaksens heeft geen beleidsplan. Voor het behouden van de
Anbi-status is het van belang dat het maken daarvan prioriteit krijgt.
De kerkgebouwen zijn ondergebracht in een stichting vanuit de gedachte dat de kerken
voor de dorpen als geheel een functie hebben. Op deze manier voelen mensen zich meer
betrokken bij het behoud van de gebouwen.
Momenteel wordt de kerk van Lollum gerestaureerd. Het gebouw wordt wat meer
multifunctioneel zodat er ook andere activiteiten kunnen plaats vinden.
De diensten van de gemeente vinden voor het grootste gedeelte plaats in Lollum en 8
keer per jaar in Waaksens.
De kerkenraad is druk met het ontwikkelen van een toekomstvisie, hij doet dat met veel
enthousiasme en elan. Maar ook aan deze gemeente gaat de algemene tendens van
neergang en verlies niet voorbij. De vraag is of deze gemeente slechts de neergang weet
uit te stellen of dat ze de neergang kan weerstaan en ook in de toekomst een bloeiende
gemeente kan blijven.
De kerkenraad gaat vol geloof en vertrouwen de toekomst tegemoet en wil niet te veel
van een negatief scenario uitgaan. De gemeente te Lollum/Waaksens kan blij zijn met
deze actieve kerkenraad en met de jonge predikante.
Enkele kerkenraadsleden vonden dat ds. Wessels te veel de nadruk legde op de
neergaande lijn in de kerk. Jammer, want dit is natuurlijk niet de bedoeling van een
visitatie die veeleer bedoeld is ter bemoediging van de gemeente.
De algemene indruk van de visitatoren is dat er in Lollum/Waaksens een levendige
positief ingestelde Protestantse Gemeente is ontstaan met een actieve en kundige
kerkenraad.
De avond wordt besloten met het zingen van Lied 240. Blijf bij ons, Jezus, onze Heer.
Visitatoren
Ds G. Wessels
Diaken A. Reitsma van der Woude

