
 

Beleidsplan 2022 – 2025 

 

I - Identiteit 

    ‘Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het 

te weten engelen ontvangen.’  Hebreen 13:1 en 2 

Visie & Missie 

 Wij willen als Protestantse Gemeente te Kollum een gemeente zijn die gedragen wordt door de Liefde 
van God, waar ruimte is voor diverse vormen van vieren, en  persoonlijke groei en barmhartigheid naar 
de ander. 

 

 Wat wij geloven 

 Wij geloven in God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze God – Schepper, Verlosser en Vernieuwer van  

mens, kerk en wereld – spreekt tot ons door de Bijbel. Zijn Woord vormt norm en basis voor heel ons 

gemeente zijn, voor ons gemeenschappelijk belijden en voor ons persoonlijk geloof. Wij gelovem dat De 

Heilige Geest ons daarbij zal helpen. Hij leert ons onze gaven te ontdekken en dienstbaar in te zetten in 

kerk en wereld. Hij schenkt ons ook het geloof in Jezus Christus als Redder en Heiland.  

 

II - Bestuur en organisatie van de gemeente 

 

Kerkenraad 

De Kerkenraad is het hoogste orgaan van de kerkelijke gemeente. Zoals de kerkorde ons aanreikt heeft de 

Kerkenraad tot taak de zorg voor de dienst van het Woord, de bediening van de Sacramenten en leiding te 

geven aan de opbouw van de gemeente. 

Ze wordt geacht de gemeenschap van de kerk en haar omgeving te bevorderen. Zij heeft de zorg voor de 

missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming. Om dit te kunnen doen bestaat de 

kerkenraad uit de predikant(en),  ouderlingen en diakenen.  

Voor de slagvaardigheid is gekozen voor een onderverdeling in Taakgroepen, te weten: 

–  Taakgroep pastoraat (ouderlingen) 

– Taakgroep diaconaat (diakenen) 

            Taakgroep beheer (kerkrentmeesters) 

– Taakgroep jeugd 

– Taakgroep communicatie 

– Taakgroep eredienst 

 

De taakgroepen zijn gemandateerd voor hun eigen taak, onder eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad. 

De taakgroepen houden ook onderling contact met elkaar.  

 

Naast de genoemde taakgroepen, bestaan er ook diverse werkgroepen binnen onze gemeente. 

 

Gezien de slagvaardigheid voor de dagelijkse gang van zaken is gekozen voor een dagelijks bestuur, 

bestaande uit preses, scriba en 1 predikant. Deze wordt bijgestaan door de kleine kerkenraad (zie plaatselijke 

regelingen) 

 



 
Gemeente zijn 

 

Wij willen een actieve gemeente zijn die, geïnspireerd door het Woord, handelt en deel uitmaakt van de 

wereld waarin wij leven. Wij proberen als gemeente te laten zien wat ons beweegt en wat wij doen. 

Daarom is in de hal van Pro Rege het zgn. “Dorpsplein” gecreëerd. Hierin kan gedurende de week iedereen, 

ook zij die geen gemeentelid zijn, binnenlopen voor een ‘kop koffie’ en om elkaar te ontmoeten.  

 

Wij willen een open, gastvrije kerkelijke gemeente  zijn. Wij proberen een gemeente te zijn waar iedereen 

zich thuis voelt. Niemand mag zich buitengesloten voelen. Wij willen geen onnodige drempels opwerpen 

met regels en voorschriften. Als gemeente proberen we er ook te zijn voor mensen die niet actief meeleven, 

maar op bepaalde momenten toch een beroep op ons doen, zoals bij overlijden, maar ook bij doop en 

huwelijk.  

 

Wij willen er zijn voor mensen in nood, door middel van een luisterend oor en een helpende hand. Wij willen 

goede informatie verstrekken, zowel naar binnen als naar buiten, zodat men weet wat er in de gemeente 

gebeurt.  

 

• Meer aandacht voor mensen die voor het eerst in onze kerk zijn of mensen die zich nog onwennig voelen 

door ze bijvoorbeeld aan te spreken, ze uit te nodigen of ze te betrekken bij activiteiten.  

• Zoeken naar vormen van betrokkenheid voor mensen die geen kerkdiensten bezoeken.  

• De informatievoorziening naar gemeenteleden en mensen erbuiten op peil houden zodat men op de hoogte 

is en blijft van de activiteiten van de gemeente.  

 

Liturgie en eredienst 

 

De erediensten kennen min of meer een vaste liturgische opzet. We volgen meestal het Oecumenisch 

Leesrooster.  

Er is een Taakgroep eredienst ingesteld, die op dit terrein beleid ontwikkelt, waardoor er o.a. een grotere 

diversiteit/variëteit aan erediensten ontstaat en de mogelijkheden om gemeenteleden (jong en oud) actief bij 

de erediensten te betrekken.  

 

Participatie van gemeenteleden in de eredienst zal gericht toegepast worden. 

Verschillende muziekvormen (uit plan eredienst) kunnen gebruikt worden. 

 Naast of gelijktijdig met de zondagse eredienst kunnen er ook andere vormen van gemeente zijn worden 

aangeboden.  

 

Taakgroepen 

 

Elke Taakgroep stelt jaarlijks een jaarplan op, aan de hand van het aangenomen beleidsplan. 

De opgestelde jaarplannen worden jaarlijks geëvalueerd binnen de kerkenraad. 

De Taakgroepen voeren hun taken uit binnen de lijnen van beleids- en jaarplan. 

De kerkenraad moet er zorg voor dragen dat er samenhang is binnen de verschillende beleidsplannen,  

om zo de onderlinge samenhang te bevorderen in het belang van de gehele gemeente. (zie ook de 

plaatselijke regelingen) 

 

III - Doelstellingen voor de komende jaren 

 

Gemeenteopbouw 

 

1 – Beleid en activiteiten ontwikkelen die de gemeente helpen om constructief met onderlinge verschillen 

om te gaan en het geloofsgesprek te voeren 

2- Dorpsplein verder ontwikkelen voor ontmoeting en activiteiten, om te komen tot een levendige gemeente, 

waar plaats is voor jong en oud, waar gemeenteleden elkaar de ruimte geven, in hun manier van geloof  

binnen de ruimte die de protetantse kerk ons biedt. 

 



3- Contacten met naburige gemeente binnen de Ring leggen, voor een praktische uitwisseling van 

ervaringsgegevens.  

4- Gemeente die midden in het dorp staat, waar we er zijn voor alle inwoners van het dorp. 

5- Een actieve gemeente die tevens een rustpunt biedt, binnen de drukte van de samenleving. 

 

IV – Voorgangers 

 

Predikanten cq kerkelijk werkers 

 

1- Zijn zoveel mogelijk zichtbaar en herkenbaar binnen de gemeente 

2- Doen hun werk ten dienste van de gehele gemeente en het dorp 

3- Hun verantwoordelijk ten aanzien van pastoraat oefenen ze in het bijzonder uit in de samenwerking met 

ouderlingen en andere pastorale medewerkers in de gemeente. 

4- In onderling overleg en in samenspraak met de kerkenraad komen ze tot een verdeling van specifieke 

aandachtsvelden. 

 

 

V - Voormalige sectie de kandelaar  (nu confessionele sectie binnen de PG Kollum ) 

 

Gedurende het tijdsbestek van dit beleidsplan zijn er 2 diensten per maand in de Maartenskerk op 

confessionele grondslag. Dit is een voortzetting van het reeds gevoerde beleid.  

 

In de plaatselijke regeling zijn overige bepalingen opgenomen t.b.v. deze sectie.  

 

VI - Ten slotte 

 

Het doel van het werk in de gemeente en het daarbij behorende beleidsplan is te komen tot een vruchtbare 

samenwerking, op basis van gelijkwaardigheid, waar we plezier mogen beleven aan onze taak in de 

gemeente. 

 

Dit beleidsplan en het bijbehorende jaarplan zal ieder jaar in de maand januari in de kerkenraad worden 

geevalueerd.  

 

 

 

Kollum,  22 maart 2022  

 

 

T.J.C. Woltjer, Preses 

 

……………………………. 

 

 

 

T.A.J. Olde Scheper, scriba 

 

………………………………… 


