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Voorwoord
De Protestantse Gemeente Tjalleberd – De Knipe heeft een roerige tijd achter de
rug waarin, na een periode van ruim 20 jaar, afscheid is genomen van de
predikant. De kerkenraad heeft besloten om de tijd te nemen voor het invullen
van de ontstane vacature.
In dit document treft u het Beleidsplan 2018 – 2022 aan. Dit plan is het resultaat
van een open planproces waaraan in 2017 door velen binnen de Protestantse
Gemeente Tjalleberd - De Knipe is meegewerkt. Via diverse consultatierondes
(o.a. Groot Huisbezoeken) is gesproken over de toekomst van onze kerk. Ook de
gemeenteavond in juni 2017 stond in het teken van het beleidsplan. De oogst
van alle gevoerde gesprekken is op deze avond gepresenteerd. Achtereenvolgens
is op een interactieve wijze getracht om het diepere doel (verlangen) uit diverse
gesprekken te benoemen. Deze verlangens vormen het kader voor het
voorliggende beleidsplan en zijn in bijlage 1 weergegeven. Vandaar ook de titel
van dit beleidsplan: “Verbindend verlangen”. Leden van de kerkenraad,
vertegenwoordigers van diverse geledingen en gemeenteleden hebben allen hun
steentje bijgedragen aan de totstandkoming van dit plan. Het beleidsplan zal
mede de basis vormen voor de invulling van de vacature van predikant en
bepaalt tevens de richting waarin onze gemeente zich in de nabije toekomst wil
ontwikkelen. Het beleidsplan vormt het kader voor de werkplannen die
verschillende commissies (geledingen) opstellen. Deze werkplannen geven dus
uitvoering aan het beleidsplan.
Op deze plaats wil ik iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan
de totstandkoming van dit beleidsplan heel hartelijk bedanken voor hun inbreng.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de commissie die zich met groot
enthousiasme heeft ingezet voor de totstandkoming van dit beleidsplan. Deze
commissie bestond uit Johan Medenblik, Willem Boersma, Derrien Gerbens,
Caroline Woldering en Jitze de Jong. Zij werden daarbij ondersteund door onze
gemeente-adviseurs Louis Bakker en Tineke Klei.
Ik spreek de hoop en de verwachting uit dat dit
document een levend document mag zijn
waaraan te nemen beslissingen in de toekomst
kunnen worden gespiegeld.
Andries Visser
Voorzitter Kerkenraad
Protestantse gemeente Tjalleberd – De Knipe
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Missie
Als Protestantse gemeente Tjalleberd - De Knipe zijn we een deel van de kerk die
geroepen is tot een leven in dienst van God. We werken mee aan een nieuwe
wereld waarin vrede en gerechtigheid wonen. Het Koninkrijk zoals dat door Jezus
werd verkondigd.
Wij zijn een geloofsgemeenschap die in navolging van Jezus Christus omziet naar
elkaar. We staan in het hier en nu en hebben een taak te vervullen in de wereld,
veraf en dichtbij. We zijn goede beheerders van alles om ons heen, werken aan
een duurzame samenleving en staan open voor vragen van de toekomst. Daarin
nemen we onze verantwoordelijkheid.
We zijn een toekomstgerichte gemeente en laten ons inspireren door woorden uit
de Bijbel. We zijn als gemeente met elkaar op weg, voortdurend zoekend naar
vormen, om ons geloof te vieren en te voeden. Tijdens de zondagse eredienst
komen we samen, wordt er gezongen, gebeden en komen we tot bezinning. Dit
doen we op verschillende manieren, met aandacht voor verschillende
doelgroepen. Daarnaast organiseren we allerlei ontmoetingen.

Visie
Meer nog dan voorheen willen we als kerk midden in de samenleving staan. De
kerk wil meer deel uitmaken van de dorpsgemeenschappen van Tjalleberd en De
Knipe. We willen naar elkaar omzien; naar onze naasten: de hulpbehoevenden,
de ouderen, de zieken enzovoorts.
Het geloof is de bindende kracht van onze kerkelijke gemeente. Ook in de
toekomst blijft de eredienst een belangrijke inspiratiebron voor ons geloof. De
eredienst dient de veelzijdigheid en de variëteit binnen onze kerkelijke gemeente
te weerspiegelen.
Als gemeente hechten we veel waarde aan meer samen bindende activiteiten.
Onder andere door middel van gespreksgroepen en andere, gezamenlijke
activiteiten willen we het geloof met elkaar delen. We willen elkaar inspireren en
versterken, ook in het geloof.
Als geloofsgemeenschap zijn wij ons bewust van ons rentmeesterschap over
deze aarde. Daarom willen we, denkend vanuit de schepping, een duurzame,
“groene” kerk zijn.
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Kenschets Protestantse Gemeente Tjalleberd – De Knipe
De huidige Protestantse Gemeente Tjalleberd-De Knipe maakt deel uit van de
Protestantse Kerk Nederland en beslaat twee gebieden, ten zuiden en ten
noorden van de A7 bij Heerenveen. Zuidelijk ligt het dorp De Knipe, en noordelijk
de streek Aengwirden, met de dorpen Gersloot, Tjalleberd, Luinjeberd en
Terband. Binnen de kerkelijke gemeente zijn meerdere stromingen
vertegenwoordigd, van orthodox tot vrijzinnig. De eenheid van deze veelzijdige
gemeente ligt dan ook niet zozeer in de eensgezindheid van geloven, maar in de
eenheid van kerkgemeenschap.
In de dorpen De Knipe en Tjalleberd (alsmede Luinjeberd, Terband en Gersloot)
wonen in totaal bijna 3.200 inwoners. Met bijna 500 gemeenteleden betekent dit
dat zo’n 15% van de bevolking van de dorpen De Knipe en Tjalleberd (alsmede
Luinjeberd, Terband en Gersloot) lid is van onze gemeente.
Op 1 januari 2017 bestond de Protestantse Gemeente Tjalleberd – De Knipe uit
487 leden. Al jaren daalt het aantal leden van onze kerkelijke gemeente. Ten
opzichte van tien jaar geleden (2007) is het aantal leden met ruim 20% gedaald.
In lijn met de daling van het aantal leden dalen ook de inkomsten die jaarlijks
door de leden worden opgebracht via Kerkbalans en de collectes. Daar staat
tegenover dat de kerkgemeente een vast inkomen heeft vanuit diverse pastoralia
(pachtopbrengsten) en andere onroerende goederen. Inkomsten uit het ZwartJongbloed Fonds vormen daarnaast een vaste jaarlijkse bijdrage in onze
begroting. Dit geheel maakt dat de financiële situatie van onze gemeente stabiel
is.
De gemeente heeft twee kerkgebouwen in bezit en een pastorie. Daarnaast
beheert de protestantse gemeente Tjalleberd – De Knipe diverse
begraafplaatsen, inclusief Klokkenstoelen.

Beleidsthema’s
Op basis van het in 2017 doorlopen planproces (zie Voorwoord, pagina 3) is
invulling gegeven aan onderstaande beleidsthema’s. Op basis van de diverse
gesprekken die hebben plaatsgevonden in het kader van het beleidsplan zijn
verlangens opgesteld (zie bijlage 1). Uit deze verlangens zijn onderstaande
beleidsthema’s afgeleid.

1. Bezield zijn door geloof
Het geloof is de bindende kracht van onze kerkelijke gemeente. Ook in de
toekomst blijft de eredienst een belangrijke inspiratiebron voor ons geloof.
Theologie vormt de basis van de overdenking tijdens de eredienst, maar is
tegelijkertijd herkenbaar en toepasbaar in onze huidige tijd. Tevens moet de
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eredienst de veelzijdigheid en de variëteit binnen onze kerkelijke gemeente
weerspiegelen (met aandacht voor de verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld
jeugddiensten).

De Commissie Eredienst & Liturgie (E&L)
De commissie Eredienst en Liturgie behartigt alle zaken die betrekking hebben
op de erediensten. Daarnaast wil de commissie de komende tijd meer
aandacht schenken aan de onderlinge afstemming en coördinatie tussen de
verschillende belanghebbenden die bij de eredienst betrokken zijn. Om dit te
bewerkstelligen zullen we onder andere draaiboeken opstellen voor periodiek
vaststaande en bijzondere diensten. Ook zullen er duidelijk afspraken gemaakt
moeten worden met de belanghebbenden als de inbreng tijdens een dienst
meer impact heeft dan gebruikelijk.

Het geloof is de bindende kracht van onze kerkelijke gemeente.

2. Gemeenschap
Naast de eredienst hechten wij als gemeente veel waarde aan meer gezamenlijke
activiteiten. Onder andere door middel van gespreksgroepen en andere,
gemeenschappelijke activiteiten willen we het geloof met elkaar delen en
stimuleren. We willen elkaar inspireren en versterken, ook in geloof. Daarbij
maken we gebruik van elkaars talenten en gaan hiernaar op zoek.
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Jeugdwerk
De komende jaren willen we in het jeugdwerk ons (geloofs)leven met elkaar
delen. Op deze manier willen we geïnspireerd worden in ons geloof in God en
enthousiast worden om ons (geloofs)leven te delen met de mensen (kinderen,
tieners, jongeren, jongvolwassenen en ouders) in onze omgeving.

Voor iedereen is er een plek in onze kerk; iedereen moet er zich thuis voelen
(familiegevoel). Al jaren zien we het aantal kinderen en jongeren in onze kerk
dalen. Juist om die reden willen we kinderen, jeugd en jong volwassenen
uitdrukkelijk blijven betrekken bij kerk en geloven. Uiteraard is er niet alleen
aandacht voor de jeugd. Ook ouderen (ouderenpastoraat) en andere
leeftijdsgroepen hebben onze aandacht. We willen bijvoorbeeld uitwerken hoe we
jonge gezinnen beter bij onze kerk kunnen betrekken.

Ouderenpastoraat
Het Ouderenpastoraat is een ontmoetingsgroep van 70+ gemeenteleden. Ook
ouderen die van een andere kerk of niet-kerkelijk zijn en zich thuis voelen bij
deze groep zijn welkom.
We willen een groep zijn die ook naar buitengericht is, een open kerk voor
iedereen. "Samen omzien naar elkaar”.
Maandelijks komt het Ouderpastoraat een middag bij elkaar. We delen dan
samen ervaringen van lief en leed. Ook wisselen we met elkaar van gedachten
over onderwerpen die te maken hebben met geloof, kerk, samenleving en/of
persoonlijke interesse.

3. Naar buiten gerichte blik
Meer nog dan voorheen willen we als kerk midden in de samenleving staan. De
kerk maakt deel uit van de dorpsgemeenschappen van Tjalleberd en De Knipe.
Gastvrijheid vinden we als Protestantse gemeente erg belangrijk. Daarom
werken we bijvoorbeeld mee aan Tsjerkepaad (open dagen) gedurende de
zomermaanden. Het Concerto In Memoriam is een ander voorbeeld van onze
kerk als onderdeel van de dorpsgemeenschappen.

Commissie Zending & Evangelisatie
De Commissie Zending & Evangelisatie (Z&E) wil nadrukkelijk met beide benen
in de dorpen staan. Met het geloof als basis willen we een zichtbare
kerkgemeenschap zijn die omziet en aandacht heeft voor de ander. Daarbij
zoeken we de verbinding met de dorpen.
Door aan andere vormen van geloofsbeleving te doen, willen wij de verbinding
maken tussen de verschillende generaties, waarbij een ieder welkom is.
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Communicatie
Communicatie vindt onder ander plaats via de bestaande communicatiemiddelen,
zoals bijvoorbeeld De Geandewei en de dorpskranten. Daarnaast willen we in de
toekomst communiceren via meer moderne communicatiewijzen, passend in de
huidige tijd. Op korte termijn willen we dit nader uitwerken.
Omzien naar elkaar
We willen naar elkaar omzien; naar onze naasten: de hulpbehoevenden, de
ouderen, de zieken enzovoorts. Onze houding is daarbij “onvoorwaardelijk”; dus
zonder een tegenprestatie van de ander te verlangen. We willen een zichtbare
kerk zijn en een kerk voor iedereen! Ook zoeken we naar een vorm van
samenwerken met de basisscholen in de dorpen.

Diaconie
De Diaconie wil van betekenis zijn voor mensen die hulp nodig hebben. Als
Protestantse Gemeente Tjalleberd – De Knipe verrichten we diaconaal werk
zowel voor situaties waar hulp geboden is in andere landen als in onze eigen
omgeving. Naast incidentele donaties willen we graag structureel een aantal
projecten ondersteunen. Steun geven aan structurele projecten bevordert de
(ver)binding binnen onze kerkelijke gemeente. Bij voorkeur financieren we
duurzame projecten.

Ouderlingen
De taak “omzien naar elkaar” heeft bij het team van ouderlingen en predikant
een centrale plek. We proberen hierbij het voorbeeld dat ons in de bijbel
gegeven wordt na te volgen.
Dit betekent dat we “onvoorwaardelijk” , daar waar gewenst, aandacht en
steun geven. Verbinding is daarbij een sleutelwoord. We signaleren primair
binnen onze gemeente en proberen een open deur te zijn binnen ons dorp en
de samenleving.
We houden ons bezig met toerusting en proberen daarbij de diversiteit aan
geloofsopvatting en -beleving ruimte te geven.

4. Vernieuwing
Pioniergroep
Binnen onze kerkgemeente loopt op dit moment een zogenaamd “Pionier Project
5:14”. Een kleine groep gemeenteleden is hiermee aan de slag gegaan. Onder
“Pionieren” wordt verstaan: “Het met elkaar zoeken naar de manier waarop wij
als gemeente in de 21ste eeuw, een licht voor de mensen in Tjalleberd en De
Knipe kunnen zijn”. De Pioniersgroep zoekt en experimenteert met nieuwe
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vormen van kerk-zijn. De huidige tijd, cultuur en knelpunten binnen de
gemeente en de signalen die wij in de gemeente waarnemen, dagen ons uit om
te zoeken naar andere vormen en structuren van kerk zijn. En dan gaat het om
vormen en structuren die aansluiten bij de doelgroep, de capaciteiten en de
mogelijkheden van de vrijwilligers en onze dorpen.
Duurzame kerk
Als geloofsgemeenschap zijn wij ons bewust van ons rentmeesterschap over
deze aarde. Daarom willen we, meer dan voorheen, denken vanuit de schepping.
Als kerkelijke gemeente kunnen we ons hiervan bewust worden door
bijvoorbeeld een stiltewandeling te organiseren of als kerkgemeente de natuur in
gaan (respect voor de schepping, schepping als bron voor je geloof; als
krachtbron). We willen een groene, duurzame kerk zijn, bijvoorbeeld door
aandacht te schenken aan zowel ons gebruik van energie als het opwekken
daarvan.

We willen een groene kerk zijn…

5. Keuzes maken
Volgens het College van kerkrentmeesters is er vanuit de meerjarenbegroting
voldoende ruimte voor de in dit plan genoemde beleidskeuzes voor onze
gemeente. Als er bijzondere keuzes gemaakt moeten worden, worden deze aan
de kerkenraad voorgelegd en indien nodig door het College van een advies
voorzien.
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Een ander aspect en risico is de toekomstige bemensing voor alle activiteiten en
commissies. Op het moment dat door terugloop van het aantal leden en door
vergrijzing van de gemeente teveel lasten op te weinig schouders komen, is het
van belang om naar de toekomst van de gemeente te kijken. We achten het
raadzaam om daar vroegtijdig mee te beginnen, nu op dit moment het
enthousiasme nog volop aanwezig is.

Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters heeft naast het beheer van kerkgebouwen
en begraafplaatsen verantwoordelijkheid voor de goede voorwaarden voor
kerkdiensten, pastoraat en alle andere activiteiten. We proberen maximaal
middelen en diensten aan te wenden, die passen bij de beleidskeuzes van onze
gemeente.
In het zakelijk deel zijn we ook verantwoordelijk voor vermogensbeheer en zijn
tevens werkgever van alle gesalarieerde personeelsleden en aanspreekpunt
voor de rechtspositie van de predikant.
Als College kijken wij met energie en met een positief en reëel beeld naar de
toekomst. We hebben vertrouwen in de toekomst en in de bereidheid van de
gemeenteleden om bij te springen als het nodig is. Als we een levendige en
geïnspireerde gemeente willen zijn, dan gaan we ervan uit dat iedereen een
steentje wil bijdragen (in geld of op een andere manier).
Tenslotte blijven we als goede rentmeester de financiële positie van onze kerk
in de gaten houden.
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BIJLAGE 1 Verlangens op basis van de consultatierondes 2017
“Verlangens” per thema
Hieronder staan de verlangens (doelen) per thema, zoals verwoord op basis van
de verschillende consultatierondes in het eerste half jaar van 2017.
Bezield zijn door geloof:
- Pluriformiteit en variëteit binnen onze kerkelijke gemeente!
- Beleving en inspiratie door de eredienst;
- Inbreng gemeenteleden in de dienst;
- Herkenbaarheid en toepasbaarheid van de overdenking: theologie (het
geloof) vormt uiteraard de basis van de overdenking tijdens de eredienst,
maar moet wel aansluiten op de tegenwoordige tijd;
- Diepgang van de diensten;
- Variatie in vormen van eredienst;
- Verbinding door geloof (familiegevoel).
Naar buiten gerichte blik:
- Omzien naar elkaar wordt gezien als een Bijbelse (geloofs-)opdracht voor
iedereen;
- Onze houding moet daarbij “onvoorwaardelijk” zijn; dus zonder
tegenprestatie van de ander te verlangen;
- Kerk maakt deel uit van de dorpsgemeenschap
- Verbinding met buiten/dorpen; meer begrip, openheid, meer in de
samenleving staan.
- Van betekenis zijn voor mensen die hulp nodig hebben; oog hebben voor
de ander
- Zichtbare kerk.
Vernieuwing:
- Andere vormen van geloofsbeleving (bijvoorbeeld Knypster Late Night of
andere informele, gezamenlijke activiteiten, zoals koffiedrinken);
- Meer denken vanuit denken vanuit de schepping (Duurzame kerk,
bijvoorbeeld: aandacht voor het energieverbruik, organiseren van
stiltewandelingen);
- Verbinding tussen de verschillende geledingen binnen de kerk; verbinding
en betrokkenheid + gemak in informatievoorziening;
- Plek / beleving voor iedereen;
- Gebruik maken van elkaars talenten en hiernaar op zoek gaan.
Gemeenschap:
- Saamhorigheid en verbinding tussen de verschillende generaties
- Persoonlijke groei en elkaar versterken, ook in geloof
- Geloven delen en geloof stimuleren (o.a. door gespreksgroepen)
- Omzien en aandacht voor elkaar
Ruimte scheppen voor iedereen:
- Kinderen, jeugd en jong volwassenen betrekken bij kerk en geloven
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-

Ieder een plek in onze kerkelijke gemeente (thuis voelen): niet alleen
aandacht voor jeugd, maar ook voor ouderen (ouderenpastoraat)
Gastvrijheid (bijvoorbeeld open kerk);
Geven en nemen; soms is de kerkdienst meer gericht op jeugd, en een
andere keer meer op ouderen.

Keuzes maken:
- Kunnen we aan alle bovenstaande thema’s voldoende aandacht geven?
- Gemeente op maat:
Kerkgebouwen, formatie (predikant/jeugdwerker), organisatie,
samenwerking met andere, naburige gemeente.

Gemeenteavond juni 2017: vertaling aandachtspunten naar verlangens
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BIJLAGE 2:

Organisatieschema Protestantse Gemeente Tjalleberd - De Knipe
November 2017
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Leeswijzer organisatieschema:
De samenstelling van de kerkenraad bestaat uit 4 geledingen: predikant, ouderlingen, diakenen en
college van kerkrentmeesters.
Het moderamen wordt gekozen uit de kerkenraadsleden. Daarom wordt het moderamen binnen de
kerkenraad weergegeven.
De colleges van ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters vallen niet geheel samen met de
kerkenraad omdat er naast ambtsdragers (soms) ook niet-ambtsdragers in de colleges zitten.
Vandaar dat deze geledingen in het organisatieschema voor een deel samenvallen met de
kerkenraad. De werkgroepen zijn via een commissie vertegenwoordigd in de kerkenraad.
De Commissie Eredienst en Liturgie bestaat uit een lid van het ouderlingenberaad, een lid van de
diaconie, de muzikaal coördinator en de predikant.
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