Beleidsplan wijkgemeente HuizumOost van de Protestantse Gemeente
Leeuwarden-Huizum
Inleiding
Omdat de kerkenraad van wijkgemeente Huizum-Oost van de Protestantse Gemeente LeeuwardenHuizum voor de komende vier jaar een beleid wilde uitzetten, benoemde deze een werkgroep met de
opdracht een plan voor dit beleid op te stellen.
Bij het opstellen van een dergelijk beleidsplan zal er rekening gehouden moeten worden met de
algemene koers van de gemeente en de persoonlijke gevoelens van de leden. Beleid kan uitzicht en
hoop geven. Bovendien moet het plan leven, wordt het niet voor de la gemaakt. Uitgangspunt daarbij
is: hoe wil wijkgemeente Huizum-Oost gemeente Gods zijn binnen de Protestantse Gemeente
Leeuwarden-Huizum?
Er zijn in de wijk inmiddels twee deelrapporten uitgebracht, te weten het rapport Gemeenteopbouw en
het rapport Kerkmuziek. In het navolgende zal gebruik worden gemaakt van deze rapportages.
Door tijdsdruk was de werkgroep niet in de gelegenheid dit plan tijdens het ontstaansproces aan de
wijkgemeente voor te leggen. Zij gaat er vanuit, dat de kerkenraad dit doet (zie onderstaand artikel
van de kerkorde).
De Ordinantie van de PKN zegt in Artikel 8 over de Werkwijze:
5. 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.

Visie op de gemeente
Wat is onze visie bij het werk binnen de wijkgemeente Huizum-Oost?
De wijkgemeente Huizum-Oost ziet God als God van liefde en van betrokkenheid bij mensen.
Zij wil zich als gemeente openstellen voor het Rijk van God en werken aan een wereld van
gerechtigheid, vrede en heelheid.
Daarom wil ze dienstbaar zijn aan de ontmoeting en de omgang tussen God en mensen.
Deze mensen mogen gezien worden als kinderen van God door Jezus Christus, de Zoon en Broeder.
Ze mogen geroepen worden tot zelfstandig geloven in de Geest. Deze Geest vervulde Jezus Christus
en spreekt nog steeds mensen aan, inspireert hen, spoort hen aan en geeft hun gaven.
Van daaruit wil de gemeente opkomen voor armen, verdrukten en kwetsbaren.
Vanuit deze visie willen we het profiel van de gemeente als het conciliair-oecumenisch-liturgisch
profiel benoemen, ook wel genoemd 'open Bijbels profiel’.
Bij het conciliair profiel gaat het om de kerk als zoekgemeenschap. Bij dit conciliaire aspect is sprake
van een open en plurale, veelkleurige leefgemeenschap met volop ruimte voor communicatie en
dialoog. Er is een veelheid aan geloofsuitingen, zoals ook de bijbel een verzameling is van zeer
uiteenlopende geloofsgetuigenissen.
Bij het oecumenisch profiel is de kerk er voor anderen, voor de wereld, gericht op heelheid,
gerechtigheid en vrede. Kernwoorden zijn: openheid, vrijheid, dienstbaarheid en solidariteit.
In het liturgisch profiel staat de viering centraal. De werkwoorden vieren-leren-delen-dienen-besturen
zijn nadrukkelijk met elkaar verbonden, maar wel in deze volgorde.
Daarbij zijn twee aspecten van belang bij de verdere uitwerking, en wel:
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o De geschiedenis van de wijkgemeente Huizum-Oost
De wijkgemeente Huizum-Oost is ontstaan na de fusie van de Hervormde wijk Leeuwarden-Huizum
en de Gereformeerde kerk Leeuwarden-Huizum op 1 januari 2006 en na een herindeling van de toen
ontstane wijken medio 2009. Daarbij werden in eerste instantie geografische grenzen getrokken
tussen West en Oost Huizum. Daarnaast was er de vrijheid om voor een bepaalde wijk te kiezen.
Daardoor bestaat de wijk nu uit leden van de voormalige Oasewijk, Dorpskerkwijk, Kurioswijk en
Kapel-Schranswijk.
o Ledental, leeftijdsopbouw en kerkgangers
Bij de wijkgemeente Huizum-Oost zijn bijna 1000 leden ingeschreven, waarbij de oudere generatie
overheerst in aantal, in kerkgang en in actief deelnemen aan het gemeentewerk. Voor concrete
getallen wordt hier verwezen naar het eindrapport van de werkgroep Gemeenteopbouw.
Duidelijk mag zijn, dat vergrijzing niet alleen maar negatief moet worden uitgelegd. Waardering voor
het vele werk dat door deze groep wordt gedaan (zie ook de paragraaf ‘Vrijwilligers) mag niet
ontbreken. Wel is het zaak alles in het werk te stellen, om de vijftig-minners bij de activiteiten van de
gemeente te betrekken, ook in andere vormen dan de tot nu toe gebruikelijke.
Vanuit de algemene doelstelling, concreet gemaakt in het profiel, met daarnaast bovengenoemde
aspecten, komt de vraag op, hoe we dat de komende vier jaar praktisch willen uitwerken in de vorm
van concrete deeldoelstellingen.
De Kerkenraad speelt daarbij een centrale, leidende rol.
De belangrijkste taak van de kerkenraad is het leiding geven aan het werk van de gemeente. Deze zal
richting moeten geven naar het gestelde doel, en ruimte scheppen zodat ieder zijn of haar gaven kan
inzetten voor het gemeentewerk. Er zal aandacht moeten zijn voor het individuele gemeentelid, maar
eveneens voor de taken van de gemeente als geheel. Een knelpunt daarbij is, dat het steeds
moeilijker wordt ambtsdragers te vinden die willen meehelpen aan de verwezenlijking van het gestelde
doel. Als begin van een oplossing is het aan te bevelen te werken met een kleinere kernkerkenraad en
concrete taken meer projectmatig uit te werken. Voor kleinere, minder omvattende zaken zijn meestal
wel mensen te vinden. Op de jaarlijkse bezinningsdag van de kerkenraad zullen aan de hand van het
beleidsplan de activiteiten van het voorbije jaar worden geëvalueerd en plannen voor het komende
jaar worden gemaakt.
In het vervolg van dit beleidsplan wordt gewerkt aan de hand van de onderdelen: Vieren – Delen –
Ontmoeten – Dienen – Leren – Besturen.

•

Vieren

 Eredienst
Er wordt eenmaal per zondag in de ochtend een eredienst gehouden. Tot nu toe werd op de vierde
zondag van de maand een vesperdienst gevierd. In verband met een teruglopend aantal bezoekers
wordt overwogen met deze diensten te stoppen. Regelmatig zijn er diensten in ouderentehuizen en/of
appartementgebouwen voor senioren, zoals deze in de wijk aanwezig zijn.
De eredienst speelt binnen het gemeentewerk van Huizum-Oost een belangrijke rol. Daarbij is orde in
de orde van dienst, orde in de samenhang van de kerkdiensten en in projecten van groot belang, met
daarnaast veel aandacht voor het verbeelden van geloof. Gemeenteleden worden daarbij voor zover
mogelijk ingeschakeld. Het liturgisch centrum met de verschillende kleuren van het kerkelijk jaar en de
bloemschikking zijn uiterlijke kenmerken en symbolen van wat er in de gemeente en de kerk gaande
is. Daarmee is deze eredienst een ontmoetingsplek met op vaste tijden ook ruimte voor de kinderen in
hun kindernevendienst, maar ook in de dienst samen met de volwassenen.
Twee belangrijke onderdelen van de eredienst zijn de vieringen van de beide sacramenten, het
avondmaal en de doop. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de goede bediening van de beide
sacramenten.
 Avondmaal
Binnen de wijkgemeente Huizum-Oost nemen kinderen en ieder die zijn/haar geloof met de gemeente
wil beleven, deel aan de maaltijd van de Heer met een variatie in vormen, die elk hun eigen
zeggingskracht hebben. Kinderen assisteren daarbij, indien mogelijk, in de diaconale taak.
Kindercatechese is in dezen wenselijk, waartoe overigens ook de kindernevendienst een goede
mogelijkheid geeft.
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Een vaste structuur voor het tijdstip van deze viering biedt houvast aan de gemeente.

Doop
Bij de voorbereiding van de doopbediening gaat het allereerst om degenen die willen laten dopen.
Vanuit de verantwoordelijkheid van de kerkenraad zal bij het doopgesprek en de doopcatechese
naast de predikant ook een (sectie)ouderling aanwezig moeten zijn. Beide vormen van leren, gesprek
en catechese, zijn van groot belang.
Bij de viering komen elementen als tijdstip, bediening, ten doop houden, verklarende riten en
gedachtenis aan de orde.
• Kerkmuziek
Een van de aspecten bij de beleving en verdieping van het geloof is de muziek.
Het rapport Kerkmuziek meldt hier kort samengevat over, dat de kerkmuziek een belangrijk gegeven
is binnen het profiel van de wijkgemeente, waarin de liturgie een vooraanstaande rol speelt.
Verdieping van het geloof van de wijkgemeente is hierbij een essentiële factor. Binnen dit kader is er
volop ruimte voor experimenten op liturgisch c.q. muzikaal terrein.
Cantor, cantorij en orkest spelen bij dit aspect een rol van betekenis, ook voor de bewustwording en
verdieping bij de gemeenteleden. Aanbevolen wordt voor wat betreft de cantorij contact te zoeken met
cantorijen van bv. Goutum of De Schakel.

• Delen
 Pastoraat
Bij dit onderdeel gaat het ten diepste om het delen van het geloof. Het pastoraat is daarvoor een
geëigend middel. Daarbij is het gemeentepastoraat het belangrijkste onderdeel. Dit wordt
verwezenlijkt in groepspastoraat in de vorm van groothuis-bezoek, en in individueel pastoraat door
predikant, ouderlingen en bezoekers, in voorkomende gevallen en naar behoefte. Een kenmerk van
dit pastoraat is het openstaan voor elkaar en het omzien naar elkaar.

• Ontmoeten
Bij het onderdeel ‘Eredienst’ werd het belang van ontmoeting reeds genoemd. Omdat dit een
belangrijk onderdeel van het gemeenteleven betreft, is voor dit onderdeel van gemeenteleven een
aparte paragraaf opgesteld.
Naast de ontmoeting in de eredienst is een dergelijk ontmoeting mogelijk - onder het genot van een
kopje koffie - na de reguliere dienst of voor de dienst bij een Avondmaalsviering.
Een andere belangrijke ontmoetingsplaats is de website van wijkgemeente Huizum-Oost:
www.kerkhuizumoost.nl Het is zaak deze up-to-date te houden om zo de bezoekers te binden en
informatie te verschaffen.
Bij ontmoeting zijn naast de groothuisbezoeken ook huiskamergroepen van belang. We komen daar
onder het kopje ‘Leren’ op terug.
Van ontmoeting is eveneens sprake in het contact met de zustergemeente in Vaida, Roemenië. Van
belang daarbij is om als wijkgemeente niet alleen als gever, maar ook als ontvanger te fungeren.
Dichterbij is eveneens de ontmoeting met de zusterwijkgemeente Huizum-West van belang en
verdient het aanbeveling hier, op initiatief van de Algemene Kerkenraad, in de komende vier jaar aan
te werken. Eveneens zou er contact gezocht moeten worden met de PKN-gemeente van GrootLeeuwarden, en wel met die wijkgemeenten die passen bij het profiel van Huizum-Oost.
 Vrijwilligers
Het kerkenwerk zou niet in stand kunnen worden gehouden zonder vrijwilligers. In wijkgemeente
Huizum-Oost is een groot aantal vrijwilligers werkzaam. Het is de taak van de kerkenraad de band
met deze vrijwilligers intensief te onderhouden en de waardering voor dit werk te laten blijken.
 Kinderen en jongeren
Een knelpunt in deze paragraaf van ontmoeten is het contact met de kinderen en jongeren in onze
gemeente. Hoewel ook in Huizum-Oost de vergrijzing een feit is, wil de gemeente zich bewust
openstellen voor de jongeren en de dialoog tussen oud en jong steeds weer bevorderen met extra
aandacht voor kinderen en jongeren.
Als positief punt kan worden gemeld het orkest, dat een belangrijke bijdrage levert aan het
verwezenlijken van dit streven. Jong en wat ouder maken samen muziek en worden zich zo bewust
van het belang van liturgie.
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Een ander punt zijn de speciale diensten en andere ontmoetingen waarin jongeren zich graag willen
openstellen voor het verhaal van ouderen en omgekeerd.
Voor wat betreft de kinderen in de basisschoolleeftijd: voor hen is er op de eerste en derde zondag
van de maand kindernevendienst en kinderoppas, uitgezonderd in de weken van de zomervakantie.
Sinds kort functioneert er binnen de wijkgemeente een jeugdraad voor het coördineren van activiteiten
voor deze doelgroep. Het is van groot belang dat in het kader van het uitzetten van beleid ook de
jeugdraad met een rapport cq beleidsplan komt voor de komende jaren.
Ook moet er worden gestreefd naar meer contact met de basisschool/-scholen in het Aldlân. Een
zeer belangrijke zaak, waarbij vanuit de kerk contact gezocht wordt met de kinderen en met de
gezinnen van die kinderen.

• Dienen
 Diaconaat
Bij het diaconaat gaat het om drie vormen.
1. Werk in en van de gemeente en de kerk. In de eredienst worden diakenen ingeschakeld bij het
bedienen van het avondmaal en de inzameling van de gaven. Een belangrijke taak is ook de
diaconale betrokkenheid van de gemeente te bevorderen. Daarbij wil de gemeente meewerken aan
het tot stand komen van een wereld van gerechtigheid, vrede en heelheid met het oog op het Rijk van
God.
2. Dienst aan de samenleving dichtbij. Hierbij gaat het om werkzaamheden in de eigen gemeente, in
de naaste omgeving en in Nederland.
3. Dienst aan de samenleving ver weg. Het werelddiaconaat wordt landelijk geregeld, maar krijgt in
de eigen gemeente gestalte in acties.
Sinds 2003 is er één diaconie voor Leeuwarden-Huizum. Onder de taken van deze diaconie valt ook
het missionaire werk / ZWO. Binnen de wijkgemeente vindt afstemming plaats voor meer wijkgerichte
activiteiten, zoals de vastenactie van de jeugdraad.
Een belangrijke taak die de diaconie op zich heeft genomen, is het organiseren van een eetcafé.
Daarbij is sprake van ontmoeting. Ook komt bij deze activiteit een oecumenisch aspect naar voren,
waar ook niet-gemeenteleden van harte welkom zijn.

• Leren
 Catechese
In het verleden werd er catechese gegeven aan de kinderen in de basisschoolleeftijd ter voorbereiding
op het meevieren van het Heilig Avondmaal. Dit gebeurde zowel mondeling als schriftelijk, dit laatste
in de vorm van een zestal werkboekjes, die verspreid werden bij alle daarvoor in aanmerking
komende kinderen uit de gemeente.
Er zullen nieuwe vormen van catechese gevonden moeten worden, omdat catechese een belangrijk
element vormt voor de gemeenteopbouw. Daarbij moet er naast kinderen in de basisschoolleeftijd ook
aandacht zijn voor oudere kinderen, jeugd. Huiscatechese zou voor deze leeftijd een aansprekende
vorm kunnen zijn. Een andere mogelijkheid is om op dit gebied samen te werken met andere
wijkgemeenten, binnen of buiten Leeuwarden-Huizum.
Een andere vorm van catechese binnen de wijkgemeente vormt de reeds genoemde doopcatechese
voor doopouders.
 Vorming en toerusting
Bij dit onderdeel is een oecumenische werkgroep binnen Groot-Leeuwarden op een positieve manier
werkzaam. Daarnaast wil de wijkgemeente ook zelf vormend bezig zijn. Dat gebeurt met name op de
groothuisbezoeken met geloofsonderwerpen. Binnen het programma van de bovengenoemde
werkgroep is er aandacht voor de interreligieuze dialoog, onder meer in ontmoeting met moslims.
De reeds bestaande gespreksgroep jongvolwassenen speelde in het verleden en speelt tegenwoordig
nog steeds een belangrijke rol in het gemeenteleven. Een aanvulling hierop zou zijn het organiseren
van huiskamergroepen c.q. Bijbelgroepen, waarbij verschillende leeftijdsgroepen met elkaar in
gesprek kunnen komen.
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• Besturen

 Personele bezetting
Momenteel wordt de wijkgemeente Huizum-Oost bediend door twee predikanten, te weten ds. D.G.
Posthuma voor 70% en ds. W.M. le Cointre voor 30%. Daarnaast zijn twee kerkelijk werkers
werkzaam, en wel mevr. A. Bakker voor 16 uur per week en mevr. C. Tigchelaar voor 8 uur per
maand.
Nagedacht zal moeten worden over de situatie die ontstaat als binnenkort de afgesproken periode van
Ds. Le Cointre en de beide kerkelijk werkers is afgelopen. Ook zal er gestreefd moeten worden naar
het behouden van een fulltime predikantsplaats met een kerkgebouw in het hart van de wijk.
 Financiën en beheer
Dit onderdeel is toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters van de Algemene Kerkenraad.
Het college werkt voor de hele gemeente Leeuwarden-Huizum. Wel zal er gestreefd moeten worden
om zogenaamd oud geld te kunnen en willen besteden aan nieuw beleid met toekomst.
Naast de financiering vanuit bovengenoemde college heeft de wijkgemeente/-kerkenraad een wijkkas,
waaruit kleinere, wijkgerichte activiteiten kunnen worden betaald.
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