Profielschets Protestantse Gemeente Tjalleberd – De Knipe

Onze gemeente
Als Protestantse Gemeente Tjalleberd – De Knipe, zien wij onszelf als een toekomstgerichte
gemeente, die zich laat 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 en gebeden en komen we tot bezinning. Dit doen we
op verschillende manieren, met aandacht voor verschillende doelgroepen. Daarnaast worden andere
ontmoetingen georganiseerd. (Uit: Verbindend verlangen. Beleidsplan 2018 – 2022: Missie)
Als gemeente typeren wij onszelf als een kerk in het midden, waarin meerdere stromingen
vertegenwoordigd zijn, van orthodox tot vrijzinnig. We zijn een pluriforme gemeente, met respect
voor verschillen in geloofsopvattingen, en ruimte voor het geloofsgesprek.
De eenheid in onze gemeente ligt niet in de eensgezindheid van het geloven, maar in de
eensgezindheid in het verlangen naar Gods liefde, en naar verbinding met elkaar. De titel van het
huidige beleidsplan luidt dan ook: ”Verbindend verlangen”. De beleidsthema’s zijn: bezield zijn door
geloof, gemeenschap, naar buiten gerichte blik, vernieuwing, en keuzes maken.

Ligging en (kerk)-gebouwen
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.
Zowel in De Knipe als in Tjalleberd bevindt zich een kerk, waar bij toerbeurt wekelijks een eredienst
wordt gehouden. Naast de beide kerken bevindt zich een kerkelijk centrum, waar diverse activiteiten
worden georganiseerd.
In De Knipe is eventueel een vrijstaande pastorie met tuin beschikbaar als woonhuis voor een
toekomstige predikant.
Zie ook: Verbindend verlangen. Beleidsplan 2018-2022: Kenschets PG Tjalleberd- De Knipe (bijlage)
Zie ook: Gemeentegids burgerlijke Gemeente Heerenveen

Aspecten van de (recente) plaatselijke geschiedenis
De huidige gemeente vindt haar oorsprong in de Hervormde en Gereformeerde (Syn.) Kerken in
zowel De Knipe als in de hierboven genoemde dorpen van de streek Aengwirden. In 1978 werd een
Oecumenisch Comité opgericht met als doel om mogelijke samenwerking tussen de Herv. Kerken van
Tjalleberd en De Knipe, die toen al samen waren, en de Geref. Kerk in De Knipe, te onderzoeken.
Vanaf 1983 vonden deze initiatieven verder plaats onder de noemer Samen Op Weg. Deze periode
werd afgesloten met het besluit om alle erediensten gezamenlijk te houden in zowel Tjalleberd als in
De Knipe, en om een gezamenlijke predikant te benoemen, hetgeen in 1995 gebeurde.
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Met wederzijds respect voor verschillen tussen de dorpen en verschillen in geloofsbeleving, werd de
gemeente steeds meer een eenheid. In 1999 werd er een Federatie gesticht en in 2000 werd het
gebouw van de Geref. Kerk in De Knipe afgestoten. De definitieve fusie werd van kracht in 2007,
waarbij gescheiden lidmaatschappen en gescheiden bezittingen definitief tot het verleden
behoorden. Vanaf toen werd gesproken van de Protestantse Gemeente Tjalleberd – De Knipe.
Vanaf 2014 was er sprake van een toenemend verschil van inzicht tussen de toenmalige kerkenraad
en de predikant. Dit betrof de terugloop in kerkgang en de te varen koers, hetgeen in 2016 heeft
geresulteerd in een pijnlijke breuk tussen kerkenraad en predikant. Op basis van bijzondere visitatie
heeft dit geleid tot losmaking met ingang van juni 2017.

Omvang en samenstelling van de gemeente
Het aantal geregistreerde leden van de gemeente per oktober 2017 bedraagt 640 leden, met de
volgende samenstelling:
Doopleden
Belijdende leden
Overig

Totaal
261
223
156
640

> 60 jaar
20
127
52
199

40-60 jaar
68
88
41
197

25-40 jaar
66
8
11
85

0-25 jaar
107
0
52
159

Het aantal deelnemers aan de eredienst is gemiddeld ongeveer 50.
Het aantal vrijwilligers in de gemeente is tenminste 50. De volgende functies worden o.a. door
vrijwilligers ingevuld:
Ambtsdragers, wijkcontactpersonen, bloemengroet, preekvoorziening, autodienst, tape-recorder,
kerkblad, website, archief, beamerteam, vrijwilligers jeugdwerk, bezoekgroep, ouderenpastoraat,
zending- en evangelisatie, vrouwenvereniging, kinderopvang, lectoren, gemeentekoor en - orkest.
Voor een nadere omschrijving van de verschillende commissies wordt verwezen naar het jaarboekje
2017-2018 (bijlage)
Organisatie en invulling van het kerkelijk werk
Erediensten
Omdat onze gemeente vacant is gaan in de kerkdiensten veel verschillende predikanten voor. In deze
situatie behartigt de Commissie Eredienst en Liturgie alle zaken die betrekking hebben op de
erediensten. In de commissie zitten o.a. (normaliter) de predikant, een ouderling en een diaken, de
preekvoorziener en de muzikaal coördinator.
De werkzaamheden van de commissie zijn onder te verdelen in drie taken:
- Bezinning en voorlichting
- Planning en organisatie
- Coördinatie van de medewerkers
Er wordt gebruik gemaakt van het oecumenisch leesrooster en we zingen uit ‘’het nieuwe liedboek’’,
aangevuld met liederen uit ‘’zangen van zoeken en zien’’.
Tijdens de kerkdienst is er voor de kinderen in de basisschoolleeftijd KinderKring. Voor de jeugd
vanaf de brugklas tot ongeveer 17 jaar is er regelmatig op de zondagochtend een Jongerenkring,
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waar ze in hun eigen ruimte tot het einde van de dienst hun eigen programma hebben. Er wordt
gebruik gemaakt van de methode ‘’kind op zondag’’.
In de kerk in De Knipe is een beamer die wordt bediend door leden van het beamer-team. Er is een
aantal vaste organisten, die elkaar eventueel kunnen vervangen.
In de beide kerken is een koster in (parttime) vaste dienst. Regelmatig is er na de dienst gelegenheid
om met elkaar een kopje koffie te drinken.
Zie jaarboekje 2017-2018
Vorming en toerusting
Behalve vorming en toerusting van specifieke doelgroepen (zie ook jeugdwerk en ouderenpastoraat),
wordt jaarlijks een groot huisbezoek georganiseerd. Tijdens het groot huisbezoek wordt er in
groepen, bij gemeenteleden thuis, van gedachten gewisseld over geloofsbeleving en gemeente-zijn,
aan de hand van een thema.
Zie jaarboekje 2017-2018
Pastoraat
Het pastoraat in onze gemeente is toevertrouwd aan de 7 wijkouderlingen. In de huidige vacante
situatie is een ondersteunend predikante in tijdelijk dienstverband voor een aantal uren per week.
Het accent bij het pastoraat ligt op de groep ouderen, de zieken en het crisispastoraat.
Specifiek: Ouderenpastoraat
Voor leden in de leeftijd van 70 jaar en ouder is er een ontmoetingsgroep. Er worden 6
bijeenkomsten per jaar georganiseerd. In deze bijeenkomsten worden ervaringen van lief en leed
met elkaar gedeeld en wordt met elkaar van gedachten gewisseld over onderwerpen die te maken
hebben met geloof, kerk, samenleving en persoonlijke interesse.
Zie jaarboekje 2017-2018
Diaconaat
De diaconie van de PG Tjalleberd-De Knipe wil zich inzetten voor een barmhartige en rechtvaardige
samenleving, voor mensen binnen en buiten de kerk, dichtbij en ver weg. Zij biedt hulp in de vorm
van financiële ondersteuning, maar ook praktische hulp. De diaconie is verantwoordelijk voor het
collecterooster en is betrokken bij de voorbereiding en het organiseren van de viering van het Heilig
Avondmaal.
Zie jaarboekje 2017-2018
Commissie Actiebestedingen
Deze commissie is breed opgezet om met elkaar te werken aan een structuur voor het steunen van
goede doelen.
Zie jaarboekje 2017-2018
Kerkenraad
De samenstelling van de kerkenraad is als volgt:
-

Predikant (vacant; ondersteunend predikant momenteel werkzaam)
3

-

1 voorzitter kerkenraad
7 ouderlingen
5 diakenen
2 ouderling-kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters wordt aangevuld door 2 kerkrentmeesters en 1 adviseurrentmeester.
De kerkenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
De kerkenraad vergadert maandelijks (11 x per jaar) op de eerste maandag van de maand. Een week
voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering bereidt het moderamen de vergadering voor en stelt de
agenda samen. De ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters hebben maandelijks een afzonderlijk
beraad.
Jeugdwerk
De afgelopen 3 seizoenen is gebruik gemaakt van de diensten van een professionele jeugdwerker.
Het komende seizoen start de gemeente – in afwachting van een nieuwe predikant – zonder
jeugdwerker. Basis voor het jeugdwerk is de ‘Visie en Missie van het jeugdwerk’.
Voor uitgebreide informatie over het jeugdwerk wordt verwezen naar het jaarboekje 2017-2018.
Kerkblad en andere media
Maandelijks (10 keer per jaar) wordt het kerkblad ‘Geandewei’ geheel door vrijwilligers samengesteld
en verspreid. De website en de app worden eveneens verzorgd door een vrijwilliger.
Financiële en beheerszaken
Het college van kerkrentmeesters is namens de kerkenraad belast met het beheer van de financiën,
de gebouwen en de overige bezittingen. Zij stelt jaarlijks de conceptbegroting respectievelijk de
concept jaarrekening op en legt deze voor aan de kerkenraad. De dagelijkse uitvoering van o.a. de
financiële administratie en de ledenadministratie is uitbesteed aan het Kerkelijk Bureau in
Heerenveen.

Bijlagen:
1. Verbindend Verlangen. Beleidsplan 2018-2022
2. Jaarboekje 2017-2018 (geanonimiseerd)
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