
Protestantse Gemeente te Leeuwarden-Huizum 

Beleidsplan 2014 – 2017 van de Algemene Kerkenraad 

 

1. Inleiding 

De Protestantse Gemeente te Leeuwarden-Huizum is een stadsgemeente en heeft per 

1 januari 2014 1750 leden, verdeeld over 1387 pastorale eenheden. Zij heeft sinds 16 mei 2009 

twee wijkgemeenten, Huizum-West en Huizum-Oost, met als begrenzing de Oostergoweg. Elke 

wijkgemeente heeft een predikant en een kerkgebouw. Huizum-West en Huizum-Oost hebben 

elk een eigen profiel of stroming, met elk een wijkkerkenraad en elk een predikant en elk een 

kerkgebouw (Kurioskerk en Oase). Er is één College van Kerkrentmeesters voor de gehele 

gemeente, zonder afzonderlijke wijkraden van kerkrentmeesters. 

In 2010 heeft de Algemene Kerkenraad besloten dat 

- de Oase en de Kurioskerk voorlopig beide gebruikt worden. Er wordt noodzakelijk onderhoud 

gedaan. De Kurioskerk wordt gematigd aangepast, maar welke aanpassing is een zaak van nader 

overleg. De Kapel wordt niet langer gebruikt. De Dorpskerk wordt niet gebruikt door de eigen 

gemeente, maar wel aangepast met toiletten.  

Deze situatie duurt gegarandeerd tot en met 2014, bij gunstige ontwikkelingen langer. In die tijd 

laten de wijkkerkenraden weten hoe zij zich de toekomst van de wijkgemeenten voorstellen. 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. 

De Dorpskerk is in november 2013 overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. 

2. Visie 
De Protestantse Gemeente te Leeuwarden-Huizum maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Ne-
derland. Ze staat in de eeuwenlange traditie van de algemene christelijke kerk, die belijdt dat Jezus 
Christus Heer en Verlosser van de wereld is. 
De Protestantse Gemeente te Leeuwarden-Huizum is veelkleurig. Uit de veelkleurigheid van de 
gemeente zijn twee (hoofd)profielen geformuleerd. Elke wijkgemeente heeft een eigen profiel, dat 
in de komende jaren op eigen wijze zal moeten worden ingevuld, Huizum-Oost: diaconaal-
liturgisch en Huizum-West: confessioneel-evangelisch. 
Personen (lees pastoraat) gaan boven middelen (lees kerkgebouwen). 
 

3. Diaconaat 
In navolging van Christus heeft de kerk een scherp oog, een ruim hart en gulle handen voor de ar-
men en kwetsbaren, dichtbij en ver weg. 
De Diaconie is een zeer belangrijk onderdeel van een goed functionerende christelijke gemeente. 
Het omzien naar en verantwoordelijkheid hebben voor elkaar, is het hart van de Diaconie. 
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 gezins-
leven, verpleging of verzorging nodig hebben, maatschappelijk ontspoord zijn, of werkelijk in fi-
nanciële 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) 

 
4. Vorming en toerusting 

In beide wijkgemeenten vinden in meer of mindere mate groepsgesprekken inzake geloofstoerus-
ting plaats. 
Er is een interkerkelijke werkgroep Vorming en Toerusting actief voor Leeuwarden, Leeuwarden-
Huizum en Goutum. Ook in Huizum zelf is er overleg met andere kerkelijke partners over een pro-
gramma van Vorming en Toerusting. 
Twee keer per jaar worden in de krant ‘Geloven in Leeuwarden’ alle activiteiten inzake vorming en 
toerusting vermeld. 
 

5. Formatie 
In de wijkgemeente Huizum-West is mevr. ds. H.M. Jansen werkzaam voor 100%. 
In de wijkgemeente Huizum-Oost is ds. D.G. Posthuma voor 70% werkzaam. De resterende 30% is 
ingevuld door ds. W.M. le Cointre uit Leeuwarden (10% detachering) en mevrouw A. J. Bakker-
Schuurman, die als kerkelijk werker voor 2014 een jaarcontract van 0,33 fte heeft. De detachering 
is voor een periode van één jaar (2014) aangegaan. 
Per 1 januari 2015 is er door het vertrek van de pastores in de wijkgemeente Huizum-Oost een va-
cature. Van het RCBB (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) is toestemming 
gekregen om voor 0,8 fte de vacature open te stellen. 
 

6. Middelen 
De commissie Financiën & Personeel is in 2012 door de Algemene Kerkenraad ingesteld om het be-
sluit van 18 oktober 2010 uit te werken. 
In 2014 zal van de commissie Financiën & Personeel duidelijkheid verkregen moeten worden over 
de prognoses voor de komende jaren op het gebied van ledenaantallen van de gemeente, aantal 
kerkgangers, inkomsten en de te verwachten exploitatie. Aan de hand van dit advies zal er eind 
2014 een besluit genomen moeten worden over het beleid van de komende jaren ten aanzien van 
het aantal predikanten en de kerkgebouwen. 
Binnen de kaders van het beleidsplan stelt het college van kerkrentmeesters 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 fi-
nanciële 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 zo-
veel mogelijk in stand wordt gehouden. Naast het gegeven van de kosten van het pastoraat heeft 
het college de zorg voor de gebouwen.    
 

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 Ge-
meente te Leeuwarden-Huizum behoort tot het kerkgenootschap de Protestantse Kerk in Neder-
land en valt derhalve onder de aan deze kerk afgegeven groepsbeschikking. De Protestantse Ge-
meente 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’ uitdra-
gen 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 renteba-
ten op het uitstaande en belegde vermogen, het wekelijks houden van collecten tijdens de ere-
diensten, 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 ‘Midde-
len’. 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. Communicatie 
Verslagen van de vergaderingen van de algemene kerkenraad worden beknopt gepubliceerd in 
Geandewei. 
De daartoe door de wijkkerkenraden aangewezen personen brengen regelmatig verslag uit in de 
vergaderingen van de wijkkerkenraad waartoe zij behoren. 
Belangrijke voornemens of besluiten worden schriftelijk aan de wijkkerkenraden bekend gemaakt 
en, waar nodig, aan de leden van de gemeente. 
 

9. Externe contacten 
Vertegenwoordigers van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden-Huizum werken mee binnen 
de Stichting Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken (IKOS), de Raad van Kerken Leeuwarden, het 
Studentenpastoraat en de Stichting Kerkelijke Publiciteit in Fryslân. 
Vanuit de Diaconie ondersteunen twee werkgroepen projecten in het buitenland: de Werkgroep 
Roemenië de partnergemeente Vaida in Roemenië en de Werkgroep Malawi een ziekenhuis in Ma-
lawi. 
  

10. Evaluatie 
Conform ordinantie 4-8-5 van de kerkorde bestrijkt dit beleidsplan een periode van vier jaren 
(2014 – 2017). 
 

Vastgesteld in de vergadering van 24 november 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage: besluit 18 oktober 2010 

Besluit van de Algemene Kerkenraad over gemeenteopbouw, financiën en gebouwen 

 

In de afgelopen maanden zijn er vijf informatiebijeenkomsten gehouden over het voorgenomen besluit van 

de Algemene Kerkenraad van 17 mei over gemeenteopbouw, financiën en gebouwen:  

16 juni en 8 september, twee bijeenkomsten over cijfers en argumenten, voor alle geïnteresseerden; 

15 september, voor de wijkkerkenraden, inclusief formele reactie op voorgenomen besluit; 

29 september (’s middags en ’s avonds), voor de gemeenteleden.  

 

Dit tijdpad is mede opgesteld om de AK in staat te stellen in zijn oktobervergadering tot besluitvorming 

over te gaan. 

 

De leden van de AK hebben kennisgenomen van alle binnengekomen brieven en verslagen. Hierdoor 

hebben zij, gehoord de wijkkerkenraden en de gemeente, in de AK-vergadering van 18 oktober een besluit 

kunnen nemen. De AK heeft met meerderheid van stemmen het volgende besluit genomen: 

 

- De AK handhaaft het voornemen waartoe in mei is besloten. 

 

Het besluit houdt verder in:  

- Voorop staat: de ontwikkeling van beide wijkgemeenten. Tijdelijk (maximaal drie jaar) extra 

professionele kracht. Per wijkgemeente is beschikbaar € 31.000,- op jaarbasis (niveau 2010); 

- De Oase en de Kurioskerk worden voorlopig beide gebruikt. Er wordt noodzakelijk onderhoud gedaan. 

De Kurioskerk wordt gematigd aangepast, maar welke aanpassing is een zaak van nader overleg. De 

Kapel wordt niet langer gebruikt. De Dorpskerk wordt niet gebruikt door de eigen gemeente, maar wel 

aangepast met toiletten. 

 

Deze situatie duurt gegarandeerd tot en met 2014, bij gunstige ontwikkelingen langer. In die tijd laten de 

wijkkerkenraden weten hoe zij zich de toekomst van de wijkgemeenten voorstellen. 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. 

 

Tot en met 2014 zijn de volgende taken erop gericht het moment van keuze: nu verder met één 

kerkgebouw, zo lang mogelijk vooruit te schuiven, nog liever te vermijden: 



- Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor bijdragen van de Vereniging van Rechtzinnig 

Hervormden; 

- Ontwikkeling van beleid met betrekking tot het vermogen, met harde criteria; 

- Ontwikkeling van vacaturebeleid (december 2013 afloop detachering ds. Le Cointre, 2015 jaar van 

emeritaat ds. Posthuma en 2017 jaar van emeritaat ds. Jansen); 

- Samenwerking zoeken, aangaan en versterken met Protestantse Gemeente te Leeuwarden; 

- Onderzoeken en implementeren van bezuinigingsmogelijkheden m.b.t. onder meer salarissen en 

vergoedingen, administratie en beheer; 

- Onderzoeken en implementeren van mogelijkheden tot verhoging van inkomsten: vrijwillige bijdragen, 

extra collectes, legaten, Dorpskerk; 

- Toewerken naar een sluitende begroting; 

- Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de Dorpskerk onder te brengen in een stichting. 

 

Toelichting AK op gemeenteavond  

De Algemene Kerkenraad licht op een gemeenteavond het besluit toe dat in de vergadering van 18 oktober 

is genomen. Deze gemeenteavond wordt gehouden op donderdag 11 november in de Oase, aanvang 20.00 

uur. 

 

Namens de Algemene Kerkenraad, 

B.J. Nuys, waarnemend scriba 

 


