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Inleiding
In dit ‘Plan van aandacht’ hebben we als gemeente opgeschreven wie we zijn en wat we belangrijk
vinden. Verwacht geen uitgebreide beschrijvingen of uitgewerkte toekomstplannen. In zes
kernwaarden hebben we zo bondig mogelijk weergegeven waar onze kracht ligt en waar we kansen
zien. Aan de hand van deze kernwaarden kunnen we de komende vier jaar als kerkenraad en als
gemeente onze beslissingen nemen.
Het plan is in de loop van 2021 geschreven als samenvatting en weergave van ontmoetingen met
gemeenteleden: jong en oud, individueel en in groepjes, online en offline. Op de gemeenteochtend op
3 oktober 2021 is het plan toegelicht en besproken met de gemeente.
Als titel hebben we gekozen voor ‘Ús mienskip’. Het plan gaat immers over wat onze gemeenschap
tot een echte ‘mienskip’ maakt. We hopen dat het ons mag stimuleren om mienskip te blijven én
steeds meer te worden!

Namens de kerkenraad:
Gertrude de Haan,
Annie Lam,
Trynke Mulder,
Lieke Weima
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Plan van aandacht
Omtinken
Kracht:
We zijn graag op de hoogte van wat er speelt in elkaars leven, bij vrolijkheid en bij verdriet. Onze
betrokkenheid zit hem vaak in kleine dingen: kaartjes, bloemen en bezoekjes, een arm om een schouder,
een praatje op straat. We willen een warme gemeenschap zijn waarin iedereen zich gehoord en gezien
voelt. Zo nodig helpen we elkaar ook financieel of praktisch.
Kans:
We willen ontmoetingen stimuleren tussen de “trouwe club” en wie buiten die “vaste kern” vallen. Het
is goed om onszelf eraan te blijven herinneren dat we ook interesse tonen in mensen die we (net wat)
minder goed kennen. Dat geldt zowel voor ontmoetingen tussen gemeenteleden als tussen
gemeenteleden en andere dorpsgenoten. Die ontmoetingen kunnen voor iedereen verrijkend zijn. Onze
warme betrokkenheidkunnen we met nog zoveel meer mensen delen! De afgelopen jaren hebben we al
een aantal activiteiten ontwikkeld met het oog op dorpsbewoners die niet zo snel op zondagochtend
naar de kerk komen. Hier kunnen we nog meer mee experimenteren. We zouden willen dat de
kerkgemeenschap en de dorpsgemeenschap meer in elkaar overvloeien.

Mei-inoar
Kracht:
Er is een zeer trouwe groep mensen die van alles voor de kerk doet, sommigen op de voorgrond, anderen
in stilte. Soms is juist het ‘iets voor de kerk doen’ de belangrijkste manier om betrokken te zijn. Voor
al die inzet mogen we elkaar dankbaar zijn! Samen iets organiseren geeft veel van ons energie en bindt
ons samen.
Kans:
We willen ons ervan bewust blijven dat al die inzet niet vanzelfsprekend is en dat we elkaar daarin
positief mogen waarderen. Daarnaast merken we het gevaar dat de kerk geassocieerd wordt met
vergaderen en een lijst van dingen die ‘moeten’. Inspiratie en gemeenschap horen op de eerste plaats.
De organisatiestructuur is een middel dat daaraan dienstbaar is, geen doel op zichzelf.

Huis voor de ziel
Kracht:
De kerkgemeenschap biedt ons ruimte om een diepere laag in onszelf aan te boren. Het helpt ons geloof
om regelmatig weer stilgezet te worden bij wat echt belangrijk voor ons is. Dat samen te doen met
anderen die ook met geloof bezig te zijn en dezelfde basis delen maakt de kerkgemeenschap tot een
veilige plek, een ‘huis voor de ziel’. Niet voor niets was deze term ook een van de centrale begrippen
in het vorige beleidsplan.
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Voor veel van ons is de kerkdienst op zondagochtend een centraal moment van rust in het
haastige leven van alledag. Het kerkgebouw voelt vertrouwd en daar voelen we dat we in een lange
traditie staan van talloze dorpsgenoten die hier vóór ons hun geloof beleden en hun verdriet en hun
vreugde beleefd hebben. We putten kracht uit woorden die ons raken. We zijn een muzikale gemeente:
in muziek kunnen we onze emoties kwijt en zingen geeft ons het gevoel dat we echt sámen zijn.
Kans:
We zouden graag vaker iets van ons geloof, onze twijfel en onze levensvragen met elkaar delen. Wat
betekent geloven voor ons eigen leven? Onder andere in de Nieuw-Vieren diensten en bij Winterwerkactiviteiten delen we regelmatig al persoonlijke verhalen. Dat kan best spannend zijn, maar we merken
ook dat we elkaar echt kunnen raken en inspireren. Daarom willen we zoeken naar vormen om
interactie te stimuleren, in de diensten en in andere activiteiten, zó dat het voor iedereen veilig voelt.
Daarnaast moeten we de luchtigheid niet uit het oog verliezen. Het mag af en toe best wat lichter
en vrolijker van toon.

Ruimdenkend/vernieuwend
Kracht:
De afgelopen tientallen jaren zijn deze waarden steeds meer in onze kerkgemeenschap verankerd
geraakt. Veel verschillende geloofsbelevingen bestaan naast elkaar en dit wordt als een verrijking
ervaren, er is ruimte voor vragen en twijfels. Zeker gemeenteleden die dit vroeger of in andere kerken
wel anders hebben meegemaakt benoemen dat dit echt een kracht van onze gemeente is.
Kans:
Geloofsbeleving is altijd in beweging en dat geldt ook voor de vormen die ons aanspreken en raken.
Met de Nieuw Vieren-diensten hebben we een succesformule te pakken. Maar niet voor iedereen is de
kerkdienst op zondagochtend aantrekkelijk. Daarom willen we experimenteren met mogelijkheden voor
ontmoeting die een uitnodigend en meer interactief karakter hebben. Ook digitale werkvormen en
communicatiemiddelen horen daarbij. We willen luisteren naar mensen die zich door de huidige vormen
minder aangesproken voelen en zullen ook met hen actief de ontmoeting blijven zoeken.

Traditie doorgeven
Kracht:
De oude verhalen uit de Bijbel bieden ons een schat van wijsheid van eeuwen oud waar we nog altijd
graag uit putten en die we graag ook doorgeven aan volgende generaties. Met elkaar oefenen we normen
en waarden die ons leven doortrekken en die we ook leren aan de kinderen in onze gemeenschap. Juist
bij de kinderkerk en de JOPpers komen ook kinderen en tieners uit gezinnen die verder niet kerkelijk
betrokken zijn.
Kans:
Er leven zorgen in onze gemeenschap omdat het aantal mensen dat kerkelijk actief is op de manier zoals
we die kenden (elke zondag naar de kerk, ambtsdrager worden) afneemt. De kerk van de toekomst zal
er heel anders uitzien dan nu en we weten nog niet hoe. Het vooruitzicht misschien afscheid te moeten
nemen van oude vormen doet veel mensen pijn en voor die rouw moet ruimte zijn. Daarnaast is het
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belangrijk om te accepteren dat kerkelijke betrokkenheid er anders uit gaat zien en vormen van
gemeenschap veranderen. Daarop inspelen vraagt een luisterende houding ten opzichte van jonge
mensen en het stimuleren van gesprekken tussen mensen uit verschillende generaties.

Maatschappelijk betrokken
Kracht:
In ons eigen dorp zijn we zeer betrokken op de gemeenschap. Via ‘Graach dien’ worden veel mensen
geholpen en dit wordt gezien als een van de pijlers van kerk-in-het-dorp. Daarnaast zijn we een groene
kerk geworden. Dat betekent dat we ieder jaar concrete stappen nemen om beter te zorgen voor de
aarde, onze gezondheid en voor elkaar. Zowel binnen de kerk als gemeenschap als persoonlijk én in
verbinding met het dorp.
Kans:
Behalve kerk-in-het-dorp zijn we als gemeenschap en ook als individuen onderdeel van een veel grotere
samenleving. Hoe kunnen we als gemeenschap en als individuele gemeenteleden onze sociaalmaatschappelijke verantwoordelijkheid nog meer oppakken? Wat betekenen onze normen en waarden
voor de keuzes die we maken bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid? Juist in deze thema’s
zouden we ook meer de samenwerking met niet-kerkelijke dorpsgenoten kunnen zoeken.
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