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 PROTESTANTSE GEMEENTE TE LEEUWARDEN-HUIZUM 

 

Beleidsplan van bovengenoemde gemeente geldend vanaf januari 2019 tot december 2023 

 

1. Inleiding: 

Ruim vijftien jaar geleden is de Protestantse Gemeente te Leeuwarden-Huizum ontstaan. Per 1 

januari  2018 telt de kerkelijke gemeente  1.485 leden. De gemeente Leeuwarden – Huizum kent  

twee wijkgemeentes, te weten Huizum-Oost en Huizum-West.  Beide wijkgemeentes hebben een 

eigen wijkpredikant, een eigen wijkkerkenraad en een eigen kerkgebouw. Beide wijkgemeentes 

hebben, als uitgangspunt voor het gemeente-zijn, een eigen profiel. Verder kent de gemeente een 

gezamenlijk College van Kerkrentmeesters en een gezamenlijk  College van Diakenen. Voor beide 

laatste geledingen geldt dat ambtsdragers  uit beide wijken  hierin zitting hebben. Daarnaast kent de 

gemeente een Algemene Kerkenraad,  waarin beide wijkgemeentes vertegenwoordigd zijn. 

Bij de Vorming en Toerusting en bij een aantal diaconale taken  wordt samengewerkt met twee 

andere Protestantse Gemeentes, zijnde de PG Leeuwarden en de PG rondom de Agneskerk in 

Goutum. Ook kennen beide wijkgemeentes in Huizum per wijk  een aantal eigen activiteiten rondom 

Vorming en Toerusting. 

Op 24 april 2017 heeft de Algemene Kerkenraad besloten dat: 

-De Oase en de Kurioskerk beide gebruikt worden. Er komt waarschijnlijk een moment dat het 

gebruik van de Oase en de Kurioskerk niet langer verantwoord is. Indien dit moment zich voordoet, 

blijft de Kurioskerk in gebruik. Maar we doen er alles aan om dit moment zo lang mogelijk uit te 

stellen, liever nog het te vermijden. 

In het kerkelijk jaar 2016-2017 is er veel nagedacht over het sluiten van de Oase. Dit heeft veel 

onrust met zich meegebracht, met name in wijkgemeente Huizum-Oost.  Dit heeft de AK ertoe 

gebracht om het volgende besluit te nemen: 

BESLUIT: 

De AK besluit in haar vergadering van 24 april 2017 de komende jaren twee kerkgebouwen (dus de 

Kurioskerk en de Oase) open te houden. Wanneer het College van Kerkrentmeesters aangeeft dat 

het niet langer verantwoord is beide kerkgebouwen open te houden, dan zal de AK het besluit 

moeten nemen om de Oase te sluiten. 

2. Visie en profilering: 

Bij de oprichting van de Protestante Kerk in Nederland in 2004 bleek al dat de kerk een veelheid aan 

profielen en richtingen kent en zal blijven kennen.  Als basis voor ons geloven dient de Bijbel,  Gods 

woord. Daarnaast staat onze gemeente  in een eeuwenlange protestantse traditie en  geschiedenis, 

die gestoeld is op de godsdienstige ideeën van Luther en Calvijn.  



Ook de Protestantse Gemeente  van Leeuwarden-Huizum is veelkleurig. Een tweetal hoofdprofielen 

zijn in Huizum te onderscheiden:  Huizum-Oost kent een liturgisch-diaconaal profiel en Huizum-West 

kent een confessioneel-evangelisch profiel.  De afgelopen jaren hebben beide wijkgemeentes 

getracht vorm en inhoud aan deze twee profielen te geven. 

De landelijke Protestante Kerk stelt, onder andere in de beleidsstukken rondom Kerk 2025, dat 

samenwerken tussen de lokale PKN-kerken één van de speerpunten van beleid  is. We spreken de 

intentie uit dat ook wij, in Leeuwarden-Huizum, die samenwerking zullen gaan zoeken de komende 

vijf jaren.  

 Vanaf het begin is bij het vaststellen en uitvoeren van beleid een leidend beginsel geweest dat 

pastoraat boven gebouwen gaat. De afgelopen jaren bleek dit soms een uitdaging, maar de komende 

jaren lijkt er geen obstakel op de weg te liggen, dat dit beginsel zou kunnen weerleggen. Wellicht is 

het verstandig om de komende jaren iets meer te investeren in onze beide kerkgebouwen, zodat 

beide gebouwen bruikbaar en representatief genoeg zijn om de erediensten en alle andere 

activiteiten op een goede manier doorgang te laten vinden.  

3. Diaconaat: 

 In navolging van Christus heeft de kerk een scherp oog, een ruim hart en gulle handen voor de 

armen en kwetsbaren, dichtbij en ver weg. De Diaconie is een zeer belangrijk onderdeel van een 

goed functionerende christelijke gemeente. Het helpen van de medemens bestaat uit het werkelijk 

medemens zijn, binnen en buiten de eigen gemeente. Hieronder word verstaan: het bijstand 

verlenen aan hen, die moeilijkheden hebben in het gezinsleven, verpleging of verzorging nodig 

hebben, maatschappelijk ontspoord zijn, of werkelijk in financiële nood verkeren. De diaconie is 

vertegenwoordigd in diverse organisaties die het doel hebben op te komen voor de zwakkere in onze 

maatschappij. Dit zijn o.a.: 

1. Interkerkelijke Stichting Aanloophuis Leeuwarden  

2. ZWO (Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingshulp) 

3. DPL ( Diaconaal Platform Leeuwarden)  

4. AKL (Arme Kant Leeuwarden) 

5. SSL ( Stichting Straatpastoraat Leeuwarden) 

6. Schuldhulpmaatje 

4. Vorming en toerusting: 

Vorming en Toerusting  vormen sinds lange tijd een belangrijke schakel in het denken, praten en 

discussiëren over geloofskwesties.  Beide wijkgemeentes kennen een serie eigen activiteiten in deze 

en het lijkt ons belangrijk om hier vooral mee door te gaan.  Maar meer en meer heeft een 

grootstedelijk verband, bestaande uit mensen uit Leeuwarden, Huizum en Goutum,  het organiseren 

en plannen van deze Vormings- en Toerustingsactiviteiten op zich genomen. Deze wijze van 

organiseren kan er mede voor zorgen dat onze gemeenteleden over de schutting van hun eigen wijk 

en hun eigen gemeente kunnen kijken en dat sprekers kunnen worden uitgenodigd of bijeenkomsten 



gepland worden, die van groter belang en invloed zijn, zodat het goed is deze aan alle 

geloofsgenoten in en rondom Leeuwarden aan te bieden.  

5. Formatie van predikanten en de inzet van onze vrijwilligers: 

In de Wijkgemeente Oost is mevr. Ds. M.E. Vroonland voor 0,8 fte  werkzaam. 

In de Wijkgemeente West is (tot 1 oktober 2018) mevr. Ds. H.M. Jansen voor 1,0 fte werkzaam. 

Het is raadzaam om de komende tijd na te gaan of er genoeg formatie aan beide wijkgemeentes  is 

toegekend  om alle activiteiten en taken doorgang te kunnen laten vinden. Immers, door de 

verregaande vergrijzing in de beide wijkgemeentes lijkt  ondersteuning, op welke wijze dan ook, 

zinvol. Immers:  we hanteren de stelregel  dat pastoraat boven gebouwen gaat… 

Vaak wordt vergeten dat de predikanten worden ondersteund door een groot aantal vrijwilligers. 

Beide wijkgemeentes kennen vele vrijwilligers, die mede zorg dragen voor het ontwikkelen en 

uitvoeren van een groot aantal kerkelijke activiteiten, pastorale bezoeken en gesprekken, 

vergaderingen en ondersteuning bij de erediensten in de beide kerkgebouwen.  Het is voor onze 

gemeente  een uitdaging, en een belangrijk aandachtspunt,  om voldoende vrijwilligers te kunnen 

blijven betrekken bij het organiseren van alle activiteiten en om de vorm en inhoud ervan op peil te 

kunnen houden.  Immers, beide gemeentes zijn vergrijsd en het is lang niet altijd meer even 

eenvoudig om gemeenteleden voor de ambten, commissies, werkgroepen en activiteiten te vinden. 

Zowel de vergrijzing in onze beide wijkgemeentes als het werven van vrijwilligers voor ambten en het 

organiseren van activiteiten baart in dit opzicht zorgen… 

6. Middelen: 

Binnen de kaders van het beleidsplan, dat zal gelden tot december 2023, stelt het college van kerk-

rentmeesters jaarlijks de begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan de algemene 

kerkenraad. Het financiële beleid is gericht op de instandhouding van het gemeenteleven in al zijn 

aspecten, waarbij pastoraat gaat boven de middelen. Het college voert een zuinig beleid om dit te 

realiseren. De gemeente beschikt over financiële middelen met daarbij de constatering dat de 

rentebaten van het beschikbare vermogen nodig zijn om de jaarlijkse exploitatie dekkend te krijgen. 

Gezien het feit dat er telkens met kleine negatieve resultaten gerekend moet worden is het een 

vereiste dat het rentegevend vermogen zoveel mogelijk in stand wordt gehouden. Naast het gegeven 

van de kosten van het pastoraat heeft het college de zorg voor de gebouwen.  De Kurioskerk heeft in 

de loop van 2017 achterstallig onderhoud ingelopen.  Ook in de Oase is enig onderhoud gedaan. 

Beide gebouwen worden up-to-date gehouden om het gemeente –zijn op een goede manier mogelijk 

te maken.   

7. ANBI-regeling: 

In het kader van het voldoen aan de randvoorwaarden waaraan het beleidsplan ten behoeve van de 

ANBI-regeling (Algemeen Nut Beogende Instelling) moet voldoen wordt hierbij vastgelegd dat de 

Protestantse Gemeente te Leeuwarden-Huizum als rechtspersoon onderdeel uitmaakt van een 

kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het burgerlijk wetboek. De Protestantse 

Gemeente te Leeuwarden-Huizum behoort tot het kerkgenootschap de Protestantse Kerk in 

Nederland en valt derhalve onder de aan deze kerk afgegeven groepsbeschikking. De Protestantse 



Gemeente te Leeuwarden-Huizum heeft als kerkelijke instelling geen winstoogmerk. Het werk dat de 

Protestantse Gemeente te Leeuwarden-Huizum doet is de onder punt 2 verwoorde ‘Visie’ uitdragen 

in de meest ruime zin van het woord. De instelling werft geld door middel van het verkrijgen van 

vrijwillige jaarlijkse bijdragen (met name via de Actie Kerkbalans), het verkrijgen van rentebaten op 

het uitstaande en belegde vermogen, het wekelijks houden van collecten tijdens de erediensten, het 

verhuren van ruimtes in de kerkgebouwen en het verkrijgen van legaten en donaties. De situatie met 

betrekking tot het vermogen van de gemeente is verwoord onder punt 6 ‘Middelen’. Het beheer van 

het vermogen vindt plaats door de daartoe aangewezen personen binnen de aangegeven kaders van 

beleidsplan en begroting, waarbij het een vereiste is dat het rentegevend vermogen zoveel mogelijk 

in stand wordt gehouden. Dit geeft tevens aan dat de besteding van het vermogen van de 

Protestantse Gemeente te Leeuwarden-Huizum uitsluitend ten behoeve van de instandhouding van 

het gemeenteleven in al zijn aspecten mag zijn. Voorts wordt verwezen naar het beleidsplan van de 

landelijke Protestantse Kerk.    

8. Interne en externe communicatie: 

Met alle sociale- en massamedia-mogelijkheden lijkt communiceren gemakkelijker dan ooit…. Toch 

blijft het een uitdaging om alle leden op een adequate manier te bereiken!  We  moeten op een 

goede en toegankelijke manier voor onze communicatie te zorgen , zodat  de gemeenteleden en 

overige geïnteresseerden kennis kunnen nemen van de zaken die spelen in Leeuwarden-Huizum.  

Verslagen van de AK en van de wijkkerkenraden worden gepubliceerd in de Geandewei.  Dit is de 

taak van de scriba’s van de verschillende geledingen.  Verder worden op verschillende manieren, op 

papier of digitaal, mededelingen en nieuws uit de gemeentes aan de broeders en zusters 

toegestuurd.  Bij belangrijke besluiten of voornemens worden de verschillende geledingen, en 

gemeenteleden uit Huizum-Oost en Huizum-West,  schriftelijk op de hoogte gebracht. Ook kunnen 

dan bijeenkomsten in beide kerkgebouwen worden georganiseerd.  

Ook de Kerkrentmeesters en de Diakenen doen schriftelijk en/of digitaal verslag  van hun activiteiten 

en beslissingen aan de gemeenteleden.   

De beide websites van de gemeente moeten meer aandacht krijgen, zodat deze een 

informatieplatform voor leden en geïnteresseerden kunnen worden, waarbij de actualiteit goed 

wordt bijgehouden.   Voor de Vorming en Toerusting is er een grootstedelijke informatiekrant, die 

twee maal per jaar bij alle leden verschijnt, en is er een website, die steeds uitgebreider wordt. 

9. Externe contacten: 

Onze kerkelijke gemeente staat niet op zichzelf. Zowel binnen de stad, de provincie, maar ook 

landelijk en buiten Nederland reiken de contacten van onze gemeente.  We blijven participeren 

binnen de Raad van Kerken in Leeuwarden, het Studentenpastoraat Expect en de Stichting kerkelijke 

publiciteit in Fryslân.  Ook liggen er verbanden met de landelijke organisatie van de Protestantse 

Kerk, bijvoorbeeld in het kader van de kerkelijke reorganisatie die in 2017 werd aangekondigd en die 

nu in werking is getreden.  

Ook de diakenen kennen veel contacten met de buitenwereld.  Onder de desbetreffende paragraaf is 

al een aantal externe contacten genoemd. Verder mogen  “de Werkgroep Huizum helpt Roemenië” 

en “de werkgroep Malawi”  niet onvermeld blijven. Vele gemeenteleden uit Oost en West zetten zich 



voor beide werkgroepen in.  Het zou goed zijn beide werkgroepen te blijven ondersteunen en volgen, 

omdat het omzien naar je naaste een belangrijke christelijke waarde is, die hierbij in de praktijk 

wordt toegepast.  Ook het Diaconaal Platform Leeuwarden  (DPL)  is een gremium waar veel 

diaconale en sociale werkzaamheden worden gecoördineerd en uitgevoerd. Dit verdient steun uit 

Oost en West! Tevens onderhouden de kerkrentmeesters contacten buiten de kerkelijke  gemeente 

in het kader van financiële-  en andere beheerszaken.  

In beide wijkgemeentes worden contacten opgebouwd in de directe omgeving, dus in de wijk(en) 

waar het kerkgebouw staat.  Dit zou door ons allen verder ondersteund dienen te worden, want onze 

kerkgebouwen zijn immers niet alleen op zondagochtend geopend… 

10. Evaluatie: 

Conform ordinnantie 4-8-5 van de kerkorde bestrijkt dit nieuwe beleidsplan een periode van vijf 

jaren. In de AK-vergadering van maart 2018 is dit nieuwe beleidsplan aan de orde geweest en 

goedgekeurd. Hiervoor hebben de verschillende kerkelijke geledingen inspraak gehad en is op een 

gemeente-avond, in mei 2018, een mogelijkheid gegeven voor het kennisnemen van en het inspraak 

hebben in dit beleidsplan. Het beleidsplan is geldig  tot december 2023. 

Aldus vastgesteld in de AK-vergadering van 25 juni  2018 te Leeuwarden, 

 

Voorzitter, 

 

Scriba, 

 

(Opgesteld in Leeuwarden- Huizum, mei  2018) 


