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1. INLEIDING 

1.1 Beleidsplan 

De oorsprong van dit beleidsplan ligt in 2006. Beide gemeenten van Harich-Ruigahuizen en Oudega-

Kolderwolde hebben toen een beleidsplan opgesteld. Bij de totstandkoming in 2006 hebben alle 

gemeenteleden - van jong tot oud - de mogelijkheid gehad om te reageren op de volgende twee 

vragen: ‘Hoe ziet u / zie jij de gemeente nu?’ en ‘Welke wensen hebt u / heb jij voor de gemeente?’. 

In het bijzonder werd gevraagd naar de wensen met betrekking tot de eredienst, vorming en 

toerusting, jeugd- en jongerenwerk en de samenwerking tussen beide gemeenten. Vervolgens hebben 

de verschillende colleges van de kerkenraden op papier gezet wat zij nu al doen. Naar aanleiding van 

de huidige werkzaamheden en de wensen van de gemeenteleden hebben zij ook op papier gezet wat 

zij in de toekomst zouden willen doen: de beleidsvoornemens.  

De beleidsplannen van de beide gemeenten zijn op 16 oktober 2006 door de kerkenraden 

goedgekeurd. In november 2006 zijn de beleidsplannen op een gezamenlijke gemeenteavond aan de 

gemeente gepresenteerd.  
 

In 2014 is er een commissie gevormd die bekeken heeft wat herzien en aangevuld moest worden in de 

tekst van het beleidsplan. Het beleidsplan 2014-2018 is op 8 december 2014 door beide kerkenraden 

goedgekeurd.  
 

In 2018 is er opnieuw een commissie gevormd die bekeken heeft wat herzien en aangevuld moet 

worden in de tekst van het beleidsplan 2014-2018.  

De huidige tekst (beleidsplan 2018-2022) is goedgekeurd door beide kerkenraden.  

 

1.2 De opzet van dit beleidsplan 

In één boekje vindt u twee beleidsplannen. Dit geeft aan dat de gemeenten van Harich-Ruigahuizen en 

Oudega-Kolderwolde enerzijds gezamenlijk optrekken en anderzijds zelfstandige gemeenten zijn die 

gekenmerkt worden door eigenheid.  

 

1.3 Evaluatie beleidsplan en werkplan 

Na vier jaar wordt het beleidsplan door de kerkenraden geëvalueerd en waar nodig herzien.  

Het werkplan wordt door de kerkenraden na elk seizoen geëvalueerd om te bekijken wat inmiddels is 

gedaan, waar nog aandacht aan gegeven moet worden en om eventueel nieuwe plannen toe te 

voegen.  

 

2. VISIE 

2.1 De gemeenten nu 

Belangrijk in deze gemeenten is dat we Christus belijdend zijn en uitgaan van het evangelie en in liefde 

omzien naar elkaar. We zien de kerk als een gastvrij huis voor jong en oud waarin iedereen welkom is.  

 

2.2 Kern van de gemeenten 

Woorden als ‘samen’, ‘gezamenlijkheid’, ‘verbondenheid’ omschrijven de kern van de gemeente. 

Zowel de verbondenheid met God als met elkaar bedoelen we daarmee.  

 

2.3 Doel van de gemeenten 

Het doel van de Protestantse Gemeenten van Harich-Ruigahuizen en Oudega-Kolderwolde is: 
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Samen  -  met God en met elkaar -  gemeente van Christus zijn 

- Om ‘samen met God gemeente te zijn’ richten we ons op Zijn Woord en laten we ons door Gods 

Woord inspireren   

- Om ‘samen met elkaar gemeente te zijn’ willen we zo goed mogelijk naar elkaar omzien in vreugde 

en verdriet. ‘Samen met elkaar gemeente zijn’ betekent voor ons ook dat we willen werken aan een 

geleidelijk groter groeiende gezamenlijkheid tussen de gemeenten van Harich-Ruigahuizen en 

Oudega-Kolderwolde.  

 

2.4 Geleidelijk groter groeiende gezamenlijkheid 

De gezamenlijkheid tussen beide gemeenten is op het moment al zichtbaar in het gezamenlijk hebben 

van een predikant, het gezamenlijk vergaderen als kerkenraden (5 keer per jaar), het gezamenlijk 

aanbieden van een winterwerkprogramma en het houden van gezamenlijke erediensten door het jaar 

heen (enkele uitzonderingen daargelaten). 

Beide gemeenten hebben ook hun eigenheid. Het zijn twee zelfstandige gemeenten met ieder een 

eigen kerkenraad, welke ongeveer 5 keer per jaar in eigen geleding vergadert. Iedere gemeente heeft 

zo haar eigen geschiedenis met haar eigen gebruiken en gewoonten. Deze eigenheid hoort bij de 

betreffende gemeente.  

De gemeenteleden van beide gemeenten hebben aangegeven dat zij geleidelijk willen toegroeien naar 

een grotere gezamenlijkheid. Voor de kerkenraden is het een belangrijke taak om zich op de 

inhoudelijke kant van de gezamenlijkheid  te bezinnen (waarom en waartoe deze gezamenlijkheid?) 

en de uitkomsten van de bezinning naar de gemeente toe te communiceren.  

 

2.5 Samenwerking met Elahuizen 

Met onze Hervormde buurgemeente Elahuizen werken we sinds 2010 op hele klein schaal samen. Het 

verleden heeft er toe geleid dat we elk apart zijn verder gegaan na een periode van nauwere 

samenwerking. De samenwerking bestaat nu uit het gezamenlijk optrekken in de catechese, samen 

een uitstapje (het zogenaamde kerkuitje) organiseren/hebben. Ook zijn we welkom bij elkaars 

diensten. 

 

2.6 Visie kerkenraden 

De volgende onderwerpen zijn een punt van bezinning en actie geweest voor de beide kerkenraden.  

2.6.1 Gezamenlijkheid 

We hebben geprobeerd om waar mogelijk de gezamenlijkheid tussen beide gemeenten te bevorderen. 

Sinds het seizoen 2008-2009 zijn de groothuisbezoeken gezamenlijk en komen de ouderen 2 x per jaar 

bij elkaar. Op deze manier leren de gemeenteleden elkaar beter kennen. Ook hebben we de gebruiken 

in de erediensten meer op één lijn gebracht. Alle erediensten zijn nu gezamenlijk. Alleen als er in beide 

gemeenten gemeenteleden te gedenken zijn, wordt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar in beide 

gemeenten een dienst gehouden.  

Sinds het seizoen 2011-2012 wordt de dienst op Paaszondag om toerbeurt gehouden. Het ene jaar is 

er een Paaszondagdienst in Harich en het andere jaar Paasontbijtdienst te Oudega.  

De bevestigingsdienst van ambtsdragers wordt al een aantal jaren gezamenlijk gehouden.  

2.6.2 Jeugd 

Wat betreft de jeugd hebben we bekeken of we voor alle leeftijden iets te bieden hebben. Na de 

zondagsschool kan de jeugd naar de jeugdclub voor met name een stukje gezelligheid en naar de 

catechese voor naast de gezelligheid ook een stukje geloofsverdieping. We streven ernaar om de 16-

plussers niet uit het oog te verliezen.  
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Verder is ons streven om jaarlijks een jeugddienst te houden, die in principe door de jeugdclubs wordt 

voorbereid in samenwerking met de predikant; daarnaast proberen we jaarlijks nog één activiteit voor 

de jeugd te organiseren. 

2.6.3 Verhouding gewone en bijzondere diensten 

We hebben gekeken naar de verhouding tussen gewone en bijzondere diensten door het jaar heen en 

geconcludeerd dat de verhouding op het moment goed is. We beseffen dat er in de gemeenten 

mensen zijn die meer van gewone diensten houden (traditionele diensten) en mensen, die meer van 

bijzondere diensten houden (diensten met iets extra's  - muzikale medewerking, samenwerking met 

school, andere locatie etc.). Daarom is het belangrijk om in de gaten te houden dat er een goede 

verhouding blijft bestaan.  

2.6.4 Missionair gemeente-zijn 

We hebben in de kerkenraden ook nagedacht over missionair-gemeente zijn. Hoe kunnen we op een 

goede manier naar buiten gericht zijn om te laten zien wat ons binnen in de kerk beweegt?  

 

We hebben het volgende geconcludeerd over de verbinding tussen dorp en kerk:  

Overeenkomsten: saamhorigheid, belang van gezin/familie, meeleven met hoogte- en 

dieptepunten, vrijwilligerswerk en zorg om alle posten te bemensen, dorpsfeest/tentdienst. 

Verschillen: kerk doet minder met sport, manier van samenwerken in de kerk is anders dan tussen 

werkgevers en werknemers, boodschap/meer diepgang/geloof. 

Wat hebben we als kerk het dorp te bieden? Ruimte, begraafplaats, geloof - iedereen is welkom, 

elke zondag open, gemeenschap/binding, bezoekje.  

Hoe kunnen wij als kerk aanhaken bij de leefwereld in onze dorpen? Trots rondom 

kerkgebouw/begraafplaats verbinden met vrijwilligerswerk, ruimte kerk vaker gebruiken voor 

andere activiteiten/concert/tentoonstelling, onze contacten met buren/dorpsgenoten gebruiken. 

 
We hebben gekozen om voor onze gemeenten met het missionaire model 'De gemeente voor het dorp' 

(aangereikt door de PKN) aan de slag te gaan. We proberen als kerkelijke gemeente voor het dorp 

herkenbaar aanwezig te zijn en er ook met een stukje belangstelling te zijn voor de niet-leden. We 

willen ons regelmatig de vraag stellen: wat kunnen we als kerk voor het dorp betekenen? En we willen 

mensen uitnodigen: kom binnen, wij hebben iets te bieden, voel je welkom bij de diensten en andere 

activiteiten. Onze betrokkenheid op Christus proberen we betekenis te geven in het leven van alledag, 

zodat dit een positieve uitstraling geeft, juist ook in het dorp.  

 

We willen ons in eerste instantie richten op een betere communicatie van de activiteiten in onze 

gemeenten via de dorpskrantjes, kerkblad, website en de info te sturen via mail. Verder streven we 

ernaar om zeker 1 keer per jaar een kerkdienst te organiseren met speciale activiteiten. Het is goed 

om in gedachten te houden dat voor de organisatie ook mensen uit het dorp gevraagd kunnen worden. 

In de missionaire map van de Protestantse Kerk staan nog meer ideeën die bij dit model passen.  

 

3. PREDIKANT 

3.1.1 Roeping 

De predikanten zijn in het bijzonder geroepen tot de bediening van Woord en sacramenten, de 

verkondiging van het Woord in de wereld, de herderlijke zorg en het opzicht en het onderricht en de 

toerusting (Kerkorde, artikel V, 3). 
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3.1.2 Organisatie 

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. Het werk van de predikant speelt zich binnen dat kader 

af. Maar de verhouding tussen kerkenraad en predikant is niet de verhouding van werkgever en 

werknemer. De predikant is niet in dienst van de gemeente, maar geroepen tot dienst aan de 

gemeente. 

De kwaliteit van de relatie tussen kerkenraad en predikant is erbij gebaat dat de predikant zich bereid 
toont haar of zijn werk in het licht van het afgesproken beleid te verantwoorden tegenover de 
kerkenraad en dat de kerkenraad zich bereid toont te spreken met de predikant over zijn of haar visie 
ten opzichte van het beleid en het takenpakket wat eruit voortkomt. Daarom is het wenselijk dat aan 
het eind van elk seizoen, in de maanden mei of juni, een jaargesprek tussen kerkenraad en predikant 
plaatsvindt, waarin betrokkenen positief kritisch reflecteren op eigen en andermans houding, 
handelen en functioneren.  
De predikant levert hiertoe een werkverslag aan, waarin op het gebied van eredienst, pastoraat, 

vorming en toerusting, organisatie en beleid, bezinning en studie, kort worden aangegeven wat er  

a) feitelijk is gebeurd, b) hoe dat is beleefd en c) wat de wensen tot verandering zijn. 

3.1.3 Taken 

De taken van de predikant bestaan uit: 

1.  Erediensten: Voorbereiden en leiden van erediensten - de zondagse erediensten en die op andere 
christelijke gedenkdagen, rouw- en trouwdiensten en de diensten (niet de vespers) die uitgaan van 
de Raad van Kerken Balk e.o., waar Harich deel van uitmaakt. 

2.  Pastoraat: Rondom geboorte, sterven, ziekte, rouw, ingrijpende gebeurtenissen, rondom 

verjaardagen van gemeenteleden ouder dan 80 en zo mogelijk 'spontaan'.  

3.  Vorming en toerusting: Gespreksgroepen, groothuisbezoeken en belijdeniscatechese. 

4.  Organisatie en beleid: Vergaderingen in de gemeente, met collega's, de Raad van Kerken, tekst 

schrijven voor kerkblad (o.a. pastorale berichten). 

5.  Studie: In overleg met de kerkenraad wordt het takenpakket vastgesteld, zodat dit in een redelijke 

verhouding staat tot het aantal arbeidsuren van de predikant. 

 

4. ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe 

privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In 

Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet. 
 

De leden van PG Harich-Ruigahuizen en PG Oudega-Kolderwolde zijn opgenomen in de landelijk 

ledenregistratie (LRP). Deze voldoet aan de huidige eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Wat betreft de techniek, de inhoud en de toegang van de gegevens kan men ervan op aan dat het 

systeem veilig is.  

De gegevens worden niet anders gebruikt dan door de wetgever is toegestaan. 
 

De kerkenraden van PG Harich-Ruigahuizen en Oudega-Kolderwolde hebben conform de AVG een 

Privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring kan worden ingezien. 

 

5. WEBSITE 

Op de website (http://www.pknharich-oudega.nl/) wordt gezamenlijk actuele informatie opgenomen 
en daarnaast wordt door beide gemeente eigen informatie opgenomen. 
Onder “ANBI” (Algemeen Nut Beogende Instelling) voldoen beide gemeenten aan de wettelijke 
regeling om de financiële verantwoording te publiceren op de website.  
 

http://www.pknharich-oudega.nl/
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6. PROTESTANTSE GEMEENT HARICH-RUIGAHUIZEN 

6.1 Profiel PG Harich-Ruigahuizen 

Beide dorpen, Harich en Ruigahuizen, liggen op korte afstand van Balk, in de gemeente De Fryske 

Marren. De omgeving is erg bosrijk en ook meren zijn op korte afstand aanwezig. 

De bevolking is overwegend protestants en een deel van de inwoners leeft in of van de agrarische 

sector. 

Harich en Ruigahuizen hebben op peildatum 24-10-2018 respectievelijk 480 en 108 inwoners. 

In Harich is wel belangstelling voor nieuwbouw. Plaatselijk Belang Harich-Ruigahuizen zet zich hiervoor 

al een aantal jaren in, maar de “ambtelijke molens draaien langzaam”.  

 

De kerk staat in het midden van het dorp Harich. Ruigahuizen heeft geen 

kerk. In 1979 is de kerk, na een brand, geheel gerestaureerd. De toren, 

eigendom van de gemeente de Friese Meren, is in 2014 van binnen 

gerestaureerd. De ophanging van de klokken is geheel vernieuwd. In 

2013 is door de Protestantse gemeente het 350-jarig bestaan gevierd. 

 

In Harich fungeert dorpshuis “Ons 

Gebouw” als centrum van het verenigingsleven (o.a. creatieve 

cursussen, jeugdclub, zondagsschool, biljartclub en volleybalclub 

vinden hier een onderkomen). Daarnaast speelt de korfbal- en de 

volleybalclub een actieve rol in de gemeenschap. 

 

Een bijzondere woonvorm in Harich is 'het Thomashuis', dat sinds het voorjaar 2011 onderdak biedt 

aan maximaal acht vaste bewoners met een verstandelijke beperking en een zorgondernemers-

echtpaar.  

 

In de dorpen zelf is geen school aanwezig. Men is aangewezen op Balk en Oudega, voor het voortgezet 

onderwijs op Balk, Koudum of Sneek. 

De middenstand in Harich voorziet in een “brood”-nodige behoefte. 

 

6.2 Kerkenraad (ambtsdragers) 

6.2.1 Verantwoordelijkheid 

De ambtsdragers zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente in de 

wereld door zorg te dragen voor de dienst van Woord en sacramenten, de missionaire, diaconale en 

pastorale arbeid, de geestelijke vorming, het opzicht, het rentmeesterschap over de 

vermogensrechtelijke aangelegenheden en andere arbeid tot opbouw van de gemeente (Kerkorde, 

artikel V, 2). 

6.2.2 Organisatie 

De kerkenraad bestaat uit minimaal 2 ouderlingen, 2 diakenen, 3 ouderling-kerkrentmeesters en de 

predikant. Uit de ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters wordt door de gehele 

kerkenraad een voorzitter gekozen. De functie van scriba kan door één van de kerkenraadsleden 
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worden vervuld. Het moderamen bestaat uit de voorzitter en de scriba.  

De kerkenraad vergadert eenmaal per twee maanden (september, november, januari, maart, mei), 

met uitzondering van de maanden juli en augustus. Eerst gezamenlijke kerkenraadsvergadering met 

Oudega-Kolderwolde en daarna eigen kerkenraadsvergadering. De agenda voor de vergadering wordt 

opgesteld door het moderamen of het gezamenlijk moderamen.  

Als er in de kerkenraadsvergadering besluiten worden genomen, komen die op een besluitenlijst, die 

door de scriba bijgehouden wordt. 

6.2.3 Scribaat 

Onze gemeente heeft een scriba, die ook meedoet in de ambtelijke vertegenwoordiging tijdens de 

erediensten. Hij/zij verzorgt de post, leesmappen en de kopij voor het kerkblad. Ook is de scriba 

verantwoordelijk voor de agenda en notulering van eigen vergaderingen en bij toerbeurt 

verantwoordelijk voor de agenda en notulering van gezamenlijke vergaderingen.  

6.2.4 Combinatieakte 

De gezamenlijke kerkenraden van de gemeenten Oudega-Kolderwolde en Harich-Ruigahuizen hebben 

een combinatieakte opgesteld. De combinatie is met ingang 01-01-2005 van kracht geworden bij 

besluit van de Classicale Vergadering van Sneek. 

 

6.3 Ouderlingen  

6.3.1 Roeping 

De ouderlingen zijn in het bijzonder geroepen tot de zorg voor de gemeente als gemeenschap, het 

dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten, de herderlijke 

zorg en het opzicht en de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en 

missionaire roeping (Kerkorde, artikel V, 3). 

6.3.2 Organisatie 

Het college van ouderlingen bestaat uit minimaal 2 ouderlingen (waaronder 1 jeugdouderling) en is 

onderdeel van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Harich-Ruigahuizen.  

Naast het bijwonen van de kerkenraadsvergaderingen komen de ouderlingen regelmatig bijeen, 

samen met de predikant en de ouderlingen van Oudega-Kolderwolde. 

6.3.3 Taken 

De ouderlingen dragen zorg voor de invulling van de erediensten en dragen zorg voor het pastoraat in 

samenwerking met de predikant. Ook verzorgen zij het contact met jongeren binnen de gemeente. 

Pastoraat 
Persoonlijk huisbezoek door ouderlingen en de bezoekdames bij ziekte, verjaardagen 80+, geboorte, 

trouwen en rouw. 

De jaarlijkse groothuisbezoeken door ouderlingen in samenwerking met de predikant. 

Vorming en toerusting 
- Kerstfeest voor de ouderen 
- Koffieochtenden 65+ 
- Gespreksgroepen voor verschillende leeftijden 
- Catechese (snuffel-, huis-, en belijdeniscatechese) 
- Jeugdclub 12+ 
- Zondagsschool (basisschoolleeftijd) 
- Projecten rond Kerst en Pasen 
- Leesmappen 
- Kaartje voor geslaagden voortgezet onderwijs 
- Eén keer per jaar een gezamenlijke gemeenteavond met een thema 
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Erediensten 
De eredienst speelt een belangrijke rol in onze traditionele gemeente. Wij volgen het kerkelijk jaar. De 

kleuren van de kerk gaan mee met dit kerkelijk jaar. 

De diensten worden voorbereid door de predikant. Bij bijzondere diensten worden gemeenteleden 

betrokken. Met enige regelmaat proberen we een koor of muziekgroep aan een dienst mee te laten 

werken. Eveneens met enige regelmaat (ongeveer één keer per maand) is er koffiedrinken na de 

dienst. Tijdens de zomermaanden juli en augustus is er koffiedrinken vóór de dienst.  

De diensten worden geëvalueerd in de kerkenraadsvergaderingen. 

Wij volgen het rooster uit “Kind op Zondag” of soms “Bonnefooi” (afhankelijk van projecten). 

De kinderen zijn tot de preek aanwezig in de dienst en gaan dan verder in hun eigen ruimte. 

Wij zingen liederen uit het Nieuwe Liedboek en het Lieteboek (Frysk).  

Tijdens projecten en op de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt de symboliek weergegeven door 

een liturgische bloemschikking. 

De paaskaars vormt het middelpunt in het liturgisch centrum. 

De wekelijkse erediensten worden gezamenlijk met Oudega-Kolderwolde gehouden. Een uitzondering 

kan de laatste zondag van het kerkelijk jaar zijn. In de gezamenlijke diensten worden er uit beide 

kerkenraden ouderlingen en diakenen afgevaardigd voor de gezamenlijke ambtelijke 

vertegenwoordiging.  

De Raad van Kerken Balk e.o., waar Harich deel van uitmaakt, organiseert diensten op de Zondag van 

de eenheid in januari en op de Vredeszondag in september en verzorgt vespers op elke eerste zondag 

van de maand gedurende het winterseizoen en op maandag, dinsdag en woensdag in de Stille Week.  

Op de zondag na de tweejaarlijkse dorpsfeesten is er een tentdienst. Er is 3  à  4 keer per jaar viering 

van het Avondmaal. Projectdiensten zijn er rondom Kerst en Pasen. 

Daarnaast zijn er nog bijzondere diensten zoals: zangdiensten, jeugddiensten, kerstviering 

zondagsschool, rouw- en trouwdiensten, dank- en bidstond, doopdiensten en de start- en slotdienst 

van het winterwerk.  

Jeugd 
De jeugdouderling onderhoudt het contact met de jeugdclubleiding, de zondagsschoolleiding en de 

huiscatecheten en denkt mee over invulling/uitvoering van projecten, jeugddienst en andere 

activiteiten voor de jeugd.   

Vanaf oktober tot en met maart is er jeugdclub voor de 12+ jeugd in het dorpshuis. 

Huis- en snuffelcatechese wordt een aantal maal in het seizoen aangeboden. 

Belijdeniscatechese wordt op verzoek door de predikant gegeven. 

Zo mogelijk krijgen de kinderen van de zondagsschool één keer per jaar avondmaalcatechese, 

voorafgaand aan een dienst waarin we de Maaltijd van de Heer vieren. 

6.3.4 Beleidsvoornemens 

• Huidig beleid voortzetten. 

• Meer vorming en toerusting voor nieuwe ambtsdragers als daar behoefte aan is.  

• Mogelijk jaarlijks een thema-avond met de gezamenlijke kerkenraden. 

• Contact tussen kerkenraad en jeugdclubleiding optimaliseren. 
 

6.4 Ouderling-Kerkrentmeesters  

6.4.1 Roeping 

De ouderling-kerkrentmeesters zijn in het bijzonder geroepen tot de verzorging van de 

vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard (Kerkorde, artikel 

V, 3).  

Ze hebben tot taak het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor 

het leven en werken van de gemeente. 
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6.4.2 Organisatie 

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) bestaat uit minimaal 3 ouderling-kerkrentmeesters. Het CvK 

is onderdeel van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Harich-Ruigahuizen. 

Naast het tweemaandelijks bijwonen van de kerkenraadsvergaderingen komen de kerkrentmeesters 

ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden van het CvK minimaal 6 keer per jaar bijeen. 

De administratie van het CvK wordt binnen het college zelf gevoerd. 

6.4.3 Taken 

Geldwerving  
De geldwerving wordt 1 keer per jaar uitgevoerd door middel van de actie kerkbalans in de maanden 

februari/maart. Alle gemeenteleden worden (wanneer ze op zichzelf wonen of een leeftijd van 

ongeveer 30 jaar hebben) benaderd door middel van een persoonlijk schrijven over het reilen en zeilen 

van de gemeente op financieel gebied, tevens wordt daarbij de jaarrekening met een toelichting 

meegestuurd. Het CvK haalt de ingevulde toezegging 2 weken daarna op. Het formulier met de 

toezegging wordt tevens gebruikt voor informatie over het geefgedrag van de laatste jaren. Dit heeft 

als voordeel dat wanneer iemand zijn toezegging niet heeft betaald, hij of zij er op deze manier aan 

herinnerd wordt en in de meeste gevallen alsnog gaat betalen. Over wanbetalers doen we niet 

moeilijk, wel is het zo dat als dit structureel is, er een gesprek zal volgen met de betrokkene. In de 

meeste gevallen zal dit leiden tot opzegging van het lidmaatschap van de kerk, hier moet dan ook 

uiterst voorzichtig gehandeld worden. 

Ook het kerkblad zorgt voor inkomsten. De kosten zijn 5 euro maar wordt voor 15 euro aangeslagen 

zoals besloten is op een gemeenteavond. Het abonnement van het kerkblad wordt samen met de 

solidariteitskas 1 keer per jaar geïnd via de bank.  

De solidariteitskas is een landelijke actie, voor belijdende leden wordt de helft afgedragen aan de 

landelijke kas, de doopleden betalen de helft en daarvan is geen afdracht verschuldigd. Voor Harich- 

Ruigahuizen geldt dat ook de doopleden voor het volle bedrag worden aangeschreven, hiervoor wordt 

echter niets afgedragen zoals landelijk besloten. Het bezorgen wordt door vrijwilligers gedaan. 

Beheer van roerende en onroerende zaken 
Het monumentale kerkgebouw vraagt de nodige zorg. Het is zeer goed onderhouden en het CvK zal 

erop toezien dat dit zo blijft. Er is een 10 jaren onderhoudsplan, dit is ook een verplichting om in 

aanmerking te komen voor een subsidie van 50%.  

Het CvK is aangesloten bij de Monumentenwacht Fryslân. 

Er zijn 2 kerkhoven in onderhoud en in eigen beheer. 

Er is geen eigen grond meer in eigendom evenals gebouwen. 

Personeelszaken 
Er is een predikant voor 65% aangesteld gezamenlijk met de Protestantse Gemeente Oudega- 

Kolderwolde. Het CvK van Harich-Ruigahuizen beheert deze administratie. 

Er is geen koster in dienst. Deze taak wordt per toerbeurt verzorgd door 5 vrijwilligers. 

De ledenadministratie wordt verzorgd door een kerkenraadslid via www.lrp.pkn.nl.  

Het groenbeheer op en rond de kerkhoven wordt verzorgd door vrijwilligers. 

Algemene opmerkingen 
Voor het zakelijk kunnen functioneren is het nodig dat het CvK wordt bemenst door personen met 

zakelijk inzicht en ervaring. 

Het beleid ten aanzien van vrijwilligers is sober, geen vergoeding in welke vorm dan ook, maar wel alle 

onkosten vergoeden. Aandacht is hier belangrijker dan wat ook. Daarom wordt er regelmatig een 

vrijwilligersavond gehouden om informatie uit te wisselen en de waardering uit te spreken aan alle 

betrokkenen. 

http://www.lrp.pkn.nl/
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6.4.4 Verantwoording en controle 

Verantwoording en controle vindt plaats door middel van voorlegging van de jaarrekening en 

begroting aan de gemeenteleden op de jaarlijkse gemeenteavond. Tevens worden begroting en 

jaarrekening toegezonden aan het Classicale College voor Behandeling van Beheerszaken van de PKN. 

6.4.5 Beleidsvoornemens 

• Huidig beleid voort zetten. 

• Het CvK moet er voor zorgdragen dat het kapitaal wat er is in stand blijft. In bijzondere 
omstandigheden moet het wel mogelijk zijn om hiervan af te wijken. 

• Verantwoord om gaan met de financiën. 
 

6.5 Diakenen 

6.5.1 Roeping  

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en 

uitdelen van de liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld, 

de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging van de 

vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard (Kerkorde, artikel V, 3). 

6.5.2 Organisatie 

Het college van diakenen, hierna te noemen de diaconie, is een onderdeel van de kerkenraad van de 

Protestantse Gemeente Harich-Ruigahuizen. De diaconie bestaat uit minimaal 2 diakenen. 

Naast het tweemaandelijks bijwonen van de kerkenraadsvergaderingen komen de diakenen ten 

behoeve van de uitvoering van het diaconaat een aantal malen per jaar bijeen. Ook is er overleg met 

de diakenen van Oudega-Kolderwolde. 

De administratie van de diaconale financiën wordt binnen de diaconie zelf gevoerd. 

6.5.3 Taken 

Eredienst 
Het meest zichtbare deel van de diaconale activiteiten is de inzameling van de gaven (zie verder onder 

‘collecten’) tijdens de erediensten, waarvoor de diaken van dienst verantwoordelijk is. 

Verder verzorgen de diakenen de voorbereiding , het gereedmaken en opruimen van en het dienen 

aan de tafel tijdens de viering van het Heilig Avondmaal. 

Voor de gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid naar de eredienst kunnen komen is een rijdienst 

opgezet (rooster rijdienst). Wie hiervan gebruik wil maken kan zich opgeven. 

De diaconie zorgt voor het opstellen en verspreiden van roosters voor rijdienst en bloemendienst. 

Collecten 
Via de diaconie worden diverse projecten en/of instellingen ondersteund in de volgende categorieën: 

wereldwijd, landelijk, provinciaal en lokaal. 

Aandachtspunten zijn onder andere: armoede, jeugd, gehandicapten, werkeloosheid, rampen, 

ouderen, werelddiaconaat, vluchtelingen, dak- en thuislozen. 

Het door Kerk in Actie vastgestelde collecterooster wordt gevolgd. In dit rooster zijn voor een aantal 

zondagen collectes voorgeschreven.  

Ook wordt, in overleg met de diaconie van Oudega-Kolderwolde, een gezamenlijk diaconaal jaardoel 

gekozen. Voor het gekozen doel wordt tijdens bijzondere diensten (genoemd kunnen worden: start- 

en slotdienst, avondmaaldiensten) gecollecteerd. In het kerkblad wordt het gekozen doel beschreven, 

zodat de gemeenteleden op de hoogte zijn. 

De doelen van de collectes voor de overige zondagen worden in onderling overleg door de diakenen 

vastgesteld. In het kerkblad worden de doelen kort beschreven, zodat de gemeenteleden tijdig op de 

hoogte zijn. Ook worden de collectes tijdens de betreffende dienst nog kort toegelicht. 
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Giften 
De diaconie ontvangt regelmatig verzoeken om een financiële bijdrage. Omdat voor al deze verzoeken  

geen collecte kan worden gehouden, wordt in sommige gevallen een gift gegeven (verzoeken worden 

in de diaconievergadering besproken). 

Gemeente 
De diakenen dienen betrokken te zijn bij het wel en wee aan hun zorgen toevertrouwde 

gemeenteleden. De gemeenteleden dienen op de hoogte te zijn van de diaconale taken die een ieder 

heeft ten opzichte van de naaste. 

De onderlinge contacten tussen de gemeenteleden worden versterkt door de gemeenteleden te 

betrekken bij: 

- de rijdienst (rooster rijdienst) 
- het brengen van de bloemen bij zieken en jarige 75+ers (rooster bloemendienst) 
- het brengen van de jaarlijkse kerstattenties bij 75+ers en alleenstaanden 

Kerstmaaltijd ouderen 
De diaconie verzorgt in de periode voor Kerst een broodmaaltijd voor de ouderen van Harich en 

Ruigahuizen en de oudere gemeenteleden van Balk. Ook alleenstaanden en kerkenraadsleden worden 

hierbij uitgenodigd. 

Acties 
Er worden kaarten, postzegels, geboortekaartjes en telefoonkaarten ingezameld. De opbrengst 

hiervan is bestemd voor de zending. 

De diaconie kan het initiatief nemen tot het organiseren van bijzondere acties. 

Armoede 
Op aangeven van predikant, kerkenraadsleden, gemeenteleden of wanneer iemand zelf hulp vraagt 

aan de diaconie, zal de diaconie diegene begeleiden naar de juiste instelling. De diaconie zal, gehouden 

aan haar integriteit, een dergelijk verzoek zeer vertrouwelijk behandelen. Een strak tijdspad is daarbij 

van belang. Mocht hieruit voortvloeien dat een financiële bijdrage nodig is, dan zal de diaconie dit in 

overweging nemen. 

6.5.4 Samenwerking / Overlegvormen 

De diaconie is afgevaardigd in of heeft overleg met: 

- Diaconie Oudega-Kolderwolde 
- Diaconaal Werkverband 

6.5.5 Verantwoording en controle 

Verantwoording en controle vindt plaats door middel van voorlegging van de jaarrekening en 

begroting aan de gemeenteleden op de jaarlijkse gemeenteavond. Tevens worden begroting en 

jaarrekening toegezonden aan het Classicale College voor Behandeling van Beheerszaken van de PKN. 

6.5.6 Beleidsvoornemens 

• Huidig beleid voortzetten.  

• Contact houden met de voedselbank. 
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7. PROTESTANTSE GEMEENTE OUDEGA-KOLDERWOLDE 

7.1 Profiel PG Oudega-Kolderwolde 

Tussen de zandgaasten van Gaasterland en het water van de Fluessen liggen over een afstand van 

ongeveer 5 kilometer de dorpen Oudega en Kolderwolde. Van oudsher vormen deze dorpen een twee-

eenheid, die samen met het naburige Elahuizen gelegen zijn in het gebied wat in de Friese 

Zuidwesthoek bekend staat als ‘de Wâlde’.  

 

Kloppend hart van beide dorpen is het multifunctionele centrum ‘De Skeakel’. In dit in 2002 uitgebreide 

gebouw is tevens de peuteropvang en de christelijke 

basisschool gevestigd. Op dit moment bezoeken ± 45 

leerlingen de school.  

De sportzaal is naast sportactiviteiten ook regelmatig het 

middelpunt van culturele en muzikale activiteiten waarbij de 

opvoering van de plaatselijke toneelgroep één van de 

jaarlijkse hoogtepunten is.  

 

Winkels of postagentschap worden sinds lange tijd gemist. Naast het bezoek van een rijdende winkel 

is men voor de overige levensbehoeften afhankelijk van de naburige dorpen Balk en Koudum.  

 

Op het gebied van het verenigingsleven valt er genoeg te beleven. Op sportief gebied en samen met 

Elahuizen verenigd onder de toepasselijke naam ‘De Wâlde’, gymnastiekclub, badmintonclub, de 

volleybalclub en niet te vergeten de voetbalclub, welke het grootste aantal leden kent. Daarnaast is er 

een fietsclub, biljartclub en de ijsclub. De begrafenisvereniging draagt zorg voor uitvaartverzorging. 

Uiteraard Dorpsbelang die onze leefgemeenschap behartigt. De festiviteiten worden door de 

activiteiten commissie georganiseerd. Voorts heeft de jeugd een aantal caravans, de 

ontmoetingsplaatsen voor voornamelijk de weekeinden.  

Iedere maand verschijnt het dorpsblaadje ‘Doarpsnijs’, waar veel wetenswaardigheden over de dorpen 

instaat. Vanuit de redactie ‘Doarpsnijs’ wordt er bij elke geboorte de naam van de baby op een groot 

hart vermeld, met de ooievaar erbij staat dit centraal in het dorp. Natuurlijk hebben de dorpen ook 

een eigen website www.oudega-kolderwolde.nl waarop het verenigingsleven aanwezig is. 

 

De kerk staat in het centrum van Oudega. Deze in 1850 herbouwde 

kerk staat op dezelfde plaats waar 400 jaar geleden de parochiekerk 

heeft gestaan en is het enige officiële monument wat onze dorpen 

rijk is. In 1992 is een grondige restauratie afgerond.  

 

De naastgelegen pastorie is gebouwd 

in het jaar 1895 en is in het jaar 1992 geheel opgeknapt. In het jaar 

2012 zijn de muurankers behandeld, is het dak opgeknapt en alles 

opnieuw in de verf gezet. Inmiddels is zowel de binnen als de 

buitenkant van de pastorie opgenomen op de gemeentelijke 

monumentenlijst. Het is een vrijstaande royale woning met een in 1993 

nieuw gebouwde garage en rondom een grote tuin.  

http://www.oudega-kolderwolde.nl/
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Indien een predikant ervoor kiest om niet gebruik te maken van de pastorie zal deze voor bepaalde 

tijd worden verhuurd. 

 

Bescheiden toeristische activiteiten bestaan uit boerencamping ‘De Krim’ nabij het meer de Fluessen. 

Theeschenkerij ‘It Súden fan Kolderwâlde’ en de beeldenroute ‘De famkes fan Kolderwolde ‘ van de in 

Kolderwolde wonende kunstenaar Evert van Hemert. De dorpen liggen op enige afstand van de 

Gaasterlandse bossen en ontbeert, na demping van de vaarten in de vijftiger jaren, een directe 

vaarverbinding met de Fluessen. Wel loopt het water de Luts vanuit Balk over in de Rijstervaart die aan 

de grens van Kolderwolde de Oorden inloopt. 

 

De 269 inwoners van Oudega en de 53 inwoners van Kolderwolde (peildatum 24-10-2018) genieten 

van een gemoedelijke sfeer van rust en ruimte, beide in overvloed aanwezig. 

 

Voor nieuwbouw van woningen zijn er kavels beschikbaar, dit is een uitbreiding op de sinds enkele 

jaren voltooide nieuwbouwwijk in het centrum van Oudega. 

 

7.2 Kerkenraad 

7.2.1 Verantwoordelijkheid 

De ambtsdragers zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente in de 

wereld door zorg te dragen voor de dienst van Woord en sacramenten, de missionaire, diaconale en 

pastorale arbeid, de geestelijke vorming, het opzicht, het rentmeesterschap over de 

vermogensrechtelijke aangelegenheden en andere arbeid tot opbouw van de gemeente (Kerkorde, 

artikel V, 2). 

7.2.2 Organisatie 

De kerkenraad bestaat uit minimaal 2 ouderlingen, 2 diakenen, 3 ouderling-kerkrentmeesters en de 

predikant. Uit de ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters wordt door de gehele 

kerkenraad een voorzitter gekozen. De functie van scriba kan door één van de kerkenraadsleden 

worden vervuld. Het moderamen bestaat uit de voorzitter en de scriba.  

De kerkenraad vergadert eenmaal per twee maanden (september, november, januari, maart, mei), 

met uitzondering van de maanden juli en augustus. Eerst gezamenlijke kerkenraadsvergadering met 

Oudega-Kolderwolde en daarna eigen kerkenraadsvergadering. De agenda voor de vergadering wordt 

opgesteld door het moderamen of het gezamenlijk moderamen.  

De genomen besluiten worden opgenomen in een besluitenlijst, die door de scriba bijgehouden wordt. 

Naast het bijwonen van de kerkenraadsvergaderingen komen de ouderlingen regelmatig bijeen, 

samen met de predikant en de ouderlingen van Oudega-Kolderwolde. 

7.2.3 Scribaat 

Onze gemeente heeft een scriba, die ook meedoet in de ambtelijke vertegenwoordiging tijdens de 

erediensten. Hij/zij verzorgt de post, leesmappen en de kopij voor het kerkblad. Ook is de scriba 

verantwoordelijk voor de agenda en notulering van eigen vergaderingen en bij toerbeurt 

verantwoordelijk voor de agenda en notulering van gezamenlijke vergaderingen.  

7.2.4 Combinatieakte 

De gezamenlijke kerkenraden van de gemeenten Oudega-Kolderwolde en Harich-Ruigahuizen hebben 

een combinatieakte opgesteld. De combinatie is met ingang 01-01-2005 van kracht geworden bij 

besluit van de Classicale Vergadering van Sneek. 
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7.3 Ouderlingen 

7.3.1 Roeping 

De ouderlingen zijn in het bijzonder geroepen tot de zorg voor de gemeente als gemeenschap, het 

dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten, de herderlijke 

zorg en het opzicht en de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en 

missionaire roeping (Kerkorde, artikel V, 3). 

7.3.2 Organisatie 

Het college van ouderlingen bestaat uit minimaal 2 ouderlingen (waaronder 1 jeugdouderling) en is 

onderdeel van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde. Naast het 

bijwonen van de kerkenraadsvergaderingen komen de ouderlingen regelmatig bijeen, samen met de 

predikant en de ouderlingen van Harich-Ruigahuizen. 

7.3.3 Taken 

De ouderlingen dragen zorg voor de invulling van de erediensten en dragen zorg voor het pastoraat in 

samenwerking met de predikant. Ook vullen zij het winterwerkprogramma in en verzorgen zij het 

contact met jongeren binnen de gemeente. 

Pastoraat 
- Ondersteuning van de dominee bij het groothuisbezoek 
- Persoonlijk bezoek n.a.v. laatste zondag kerkelijk jaar 
- Bezoeken 70 +, zieken, bijzondere omstandigheden 
- Predikant bezoekt 80 + 

Vorming en toerusting 
- Koffieochtenden 2 keer per jaar met een thema 
- Catechese (snuffel-, huis-, en belijdeniscatechese) *   

- Gespreksgroepen * 
- Jeugdclub 13-16 jaar * 
- Zondagsschool (basisschoolleeftijd) * 
- Paas- en Adventsproject 
- Leesmappen 
- Kaart voor geslaagden van het voortgezet onderwijs 
- Organisatie van gemeenteavond in samenwerking met de predikant, 1 keer gezamenlijk met 

Harich-Ruigahuizen en 1 keer een eigen gemeenteavond 
* Leiding is in handen van de predikant of vrijwilligers. Ouderling is contactpersoon. 

Erediensten 
In gezamenlijke diensten worden er uit beide kerkenraden ouderlingen en diakenen afgevaardigd voor 

de gezamenlijke ambtelijke vertegenwoordiging.  

De ouderlingen dragen medeverantwoordelijkheid voor de vorm en inhoud van de erediensten. 

Dit kunnen zijn: zangdiensten, doopdiensten, school en kerkdiensten, jeugddiensten, rouw- en 

trouwdiensten, start- en slotdiensten, Friese diensten, dank- en bidstonddiensten, paasontbijt en 

paasviering. 

Met enige regelmaat (ongeveer één keer per maand) is er koffiedrinken na de dienst. Tijdens de 

zomermaanden juli en augustus is er koffiedrinken vóór de dienst. 

Vrijwilligers worden, waar nodig, benaderd. We volgen het kerkelijk jaar. 

De kinderen zijn tot aan de preek in de kerk en gaan daarna naar hun eigen ruimte. 

De kerkenraad gaat staan bij de laatste gebeden, behalve bij rouw- en trouwdiensten en de gemeente 

gaat staan bij intochts- en slotlied. 

Jeugd 
De jeugdouderling onderhoudt het contact met de jeugdclubleiding, de zondagsschoolleiding en de 
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huiscatecheten en denkt mee over invulling/uitvoering van projecten, school en kerkdiensten, 

jeugddienst en andere activiteiten voor de jeugd.   

7.3.4 Beleidsvoornemens 

• Huidig beleid voortzetten. 

• Variatie in diensten voorbereiden. 

• Leiding voor de jeugdclub erbij vinden waardoor er weer structuur en regelmaat ontstaat. 

• Contact tussen kerkenraad en jeugdclubleiding optimaliseren. 
 

7.4 Ouderling-kerkrentmeesters 

7.4.1 Roeping 

De ouderling-kerkrentmeesters zijn in het bijzonder geroepen tot de verzorging van de 

vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard (Kerkorde artikel V, 

3).  

Zij zijn verantwoordelijk voor de uitbetaling van het resterende deel van het traktement van de 

predikant, voor de gebouwen (kerk en pastorie) en hebben de verantwoordelijkheid over de 

begraafplaats. Het grafbeheer wordt verricht door dhr. A. Visser. 

Zij dienen ervoor te zorgen dat er voldoende middelen zijn om de predikant te betalen,  de gebouwen, 

kerk, begraafplaats en pastorie te onderhouden en/of te vervangen en alle voorkomende rekeningen 

te betalen.  

7.4.2 Organisatie 

Het college van kerkrentmeesters maakt onderdeel uit van de kerkenraad van de Protestantse 

Gemeente Oudega-Kolderwolde en bestaat uit 3 ouderling-kerkrentmeesters. Zij beheert haar eigen 

financiën. Het college woont zowel de eigen- als de gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen met de 

Protestantse Gemeente Harich-Ruigahuizen bij. Ook komen zij regelmatig als college bij elkaar. 

7.4.3 Taken 

Geldwerving 
- Kerkbalans: aan het begin van het jaar worden doopleden en lidmaten aangeschreven voor een 

bijdrage. 
- Reguliere collecten: in iedere dienst wordt er gecollecteerd, met uitzondering van bid- en 

dankstond, op Witte Donderdag en bij bijzondere diensten. 
- Giften: incidenteel van een lidmaat. 
- Subsidies monumentenzorg: subsidie wordt ontvangen over reparatie/onderhoudskosten van het 

orgel en het kerkgebouw na indiening en toekenning (2013) van het PIP plan bij provincie Fryslân. 
- Rente eigen vermogen: dit wordt gebruikt voor dekking van de exploitatie. 
- Grafrechten: jaarlijks wordt dit geïnd en verder worden er graven verkocht.  

Personeelszaken 
Er is een predikant voor 65% aangesteld gezamenlijk met de Protestantse Gemeente Harich-

Ruigahuizen. Verder zijn er veel vrijwilligers actief voor de kerk, waardoor kosten kunnen worden 

bespaard. 

Ledenadministratie 
De ledenadministratie wordt verricht via www.lrp.pkn.nl door een vrijwilliger. 

Voorkomende werkzaamheden 
- Vrijwilligers benaderen voor schoonmaak van de kerk en groen onderhoud. 
- Het organiseren van de crèche tijdens de dienst. 
- Organisatie van de kosters en organisten. 

http://www.lrp.pkn.nl/
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7.4.4 Verantwoording en controle 

Verantwoording en controle vindt plaats door middel van voorlegging van de jaarrekening en 

begroting aan de gemeenteleden op de jaarlijkse gemeenteavond. Tevens worden begroting en 

jaarrekening toegezonden aan het Classicale College voor Behandeling van Beheerszaken van de PKN. 

7.4.5 Beleidsvoornemens 

• Bezinning op manieren om de kostenstijging, die verwacht wordt door afname inkomsten 
kerkbalans en door het steeds duurder wordend onderhoud van de gebouwen, zo klein mogelijk te 
houden (bijvoorbeeld door nu nog betaald werk door vrijwilligers te laten doen). 

• Restauratie toren en groot kerkonderhoud aan de hand van Periodiek instandhoudingsplan. 
 

7.5 Diakenen 

7.5.1 Roeping  

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en 

uitdelen van de liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld, 

de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging van de 

vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard (Kerkorde, artikel V, 3). 

7.5.2 Organisatie 

Het college van diakenen, hierna te noemen de diaconie, is een onderdeel van de kerkenraad van de 

Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde. De diaconie bestaat uit minimaal 2 diakenen. 

Naast het tweemaandelijks bijwonen van de kerkenraadsvergaderingen komen de diakenen ten 

behoeve van de uitvoering van het diaconaat een aantal malen per jaar bijeen. Ook is er overleg met 

de diakenen van Harich-Ruigahuizen. 

De administratie van de diaconale financiën wordt binnen de diaconie zelf gevoerd. 

7.5.3 Taken 

Als diaconie willen we binnen onze gemeente, maar ook regionaal en wereldwijd omzien naar de 

kwetsbare mens. 

Erediensten 
Het college verzorgt de dienst van het Heilig Avondmaal. Dit is een “open” Avondmaal. De 

gemeenteleden ontvangen brood en wijn in de kerkbanken. 

Op Witte Donderdag wordt het Avondmaal om beurten door de gemeente Harich-Ruigahuizen of door 

ons verzorgd. 

Collecten 
Het college verzorgt één collecte in de reguliere kerkdienst. Verder draagt zij zorg voor de extra 

collecten volgens het collecterooster. Ieder jaar is er voor de collecte bij bijzondere diensten een 

gezamenlijk jaardoel. 

Bloemendienst 

Vrijwilligers brengen bloemen bij ouderen boven de 65 jaar en zieken. Nieuwe bewoners ontvangen 

de bloemen samen met een welkomstkaart van de wijkouderling. 

Doopouders ontvangen altijd de bloemen in de doopdienst. 

Kerstmaaltijd ouderen 
De diaconie verzorgt de kerstmaaltijd voor ouderen van 65+ in ons dorp. De leden van de kerkenraad 

en de kosters met partner worden ook uitgenodigd. De ouderen ontvangen een attentie en meestal is 

er een gastspreker. 

Paaskaars 
Ieder jaar bepaalt de diaconie in overleg met de kerkenraad waar de paaskaars naartoe gaat. 
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Opname van kerkdiensten 
De diaconie zorgt voor de opname van de diensten. Ouderen die niet meer in de dienst aanwezig 

kunnen zijn komen hiervoor in aanmerking. 

7.5.4 Verantwoording en controle 

Verantwoording en controle vindt plaats door middel van voorlegging van de jaarrekening en 

begroting aan de gemeenteleden op de jaarlijkse gemeenteavond. Tevens worden begroting en 

jaarrekening toegezonden aan het Classicale College voor Behandeling van Beheerszaken van de PKN. 

7.5.5 Beleidsvoornemens 

• Afkondiging wie er bloemendienst heeft. 

• Contact houden met de voedselbank. 
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BIJLAGE: WERKPLAN voor de komende jaren 

Plannen van beide kerkenraden 

- Handen en voeten geven aan het missionaire model wat het beste bij onze gemeenten lijkt te 
passen 'De gemeente voor het dorp'. In eerste instantie is dat werken aan een betere communicatie 
van activiteiten via de dorpskrantjes en het organiseren van tenminste één dienst met bijzondere 
activiteiten. 

- Verder werken aan de gezamenlijkheid tussen beide gemeenten. 
- Samenwerking met Elahuizen in stand houden. 
- Het zou goed zijn dat de beide kerkenraden de toekomst van hun gemeente monitoren op de 

volgende 4 punten:  
1) Kerkgang in verschillende leeftijden. 
2) Kunnen we de komende jaren de vacatures in de kerkenraad invullen. 
3) Onderhoudstoestand van het kerkgebouw.    
4) Financiën en de gevolgen voor het vermogen de komende jaren. 

 
College van ouderlingen 

- Contact tussen kerkenraad en jeugdclubleiding optimaliseren. 
- Aandacht voor vorming en toerusting ambtsdragers. 
- In overleg met jeugdclubleiding zoeken naar structuur en regelmaat bij de jeugdclub. 
- Contact houden met de christelijke basisschool door tenminste eens per jaar een school en 

kerkdienst te organiseren. 
- Tijdens het Winterwerkseizoen 1 keer per maand op een woensdag ouderen uitnodigen voor het 

nuttigen van een gezamenlijke warme maaltijd. 
 

College van diakenen 

- Gezamenlijk jaardoel voor de collecte kiezen. 
- Voedselbankactie. 
- Gegevens verzamelen en publiceren in kader van ANBI-regeling. 
 

College van kerkrentmeesters 

- Restauratie en overig groot onderhoud kerkgebouw. 
- Extra inkomsten genereren door middel van acties. 
- Gegevens verzamelen en publiceren in kader van ANBI-regeling. 


