JAARPLAN 2018
Bijgaand ligt het jaarplan 2018 voor u.
Dit jaarplan is gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan 2017-2021, welke door de
kerkenraad het afgelopen jaar is opgemaakt en vastgesteld.
In dat meerjarenbeleidsplan is terug te vinden welke visie wij op de verschillende
onderdelen van het kerkelijk leven hebben. Tevens zijn daarin de meerjarige voornemens
benoemd. Die worden in dit jaarplan niet herhaald.
Dit jaarplan bevat specifieke aandachtspunten voor het jaar 2018.

Kerkenraad Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
maart 2018

1

EREDIENSTEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN
In dit jaarplan wordt door de voorganger onderscheid gemaakt tussen basisdienstverlening en speerpunten c.q. nieuwe activiteiten en accenten.
De basisdienstverlening vloeit voort uit de taken, die in de kerkorde omschreven staan
en die uitgewerkt zijn in de richtlijnen van de landelijke kerk. In ons meerjarenbeleidsplan 2017-2021 staat het volgende over de predikant vermeld: “De predikant levert zijn
bijdrage aan alle in dit plan relevante beleidsterreinen”, maar, zo voegt het meerjarenbeleidsplan eraan toe: “voor de kerkenraad en de predikant (in zijn dagelijks werk) zullen
onderwerpen als missionaire gemeente en jeugd prioriteit blijven”.
Met betrekking tot de missionaire gemeente wordt verder in ons beleidsplan opgemerkt,
dat die tot doel heeft om de zichtbaarheid van de kerk en de kerkelijke gemeente in de
lokale samenleving te vergroten.
De basisdienstverlening van de predikant bestaat uit een voortzetting van wat de jaren
ervoor is ontwikkeld en opgezet. Het betreffen activiteiten op verschillende werkvelden:
- de eredienst;
- het pastoraat;
- diaconaat;
- organisatie en beleid.
Op het gebied van het pastoraat en organisatie en beleid zullen in dit jaar nieuwe
initiatieven worden ontwikkeld.
De speerpunten betreffen de missionaire activiteiten van de predikant. In de kern gaat
het dus om de presentie van de kerk in de samenleving. De missionaire activiteiten zijn
onderverdeeld in lokale en stadsbrede presentie.
Denk hierbij aan kerkelijke presentie:
- Rond de feestdagen, zoals het organiseren van herdertjestochten;
- in Goutum, zoals het meewerken aan de Kulturele Hoofdstad 2018;
- in Leeuwaren-Zuiderburen, zoals het meewerken aan de tentdienst;
- Leeuwarden stadsbreed, zoals betrokkenheid bij Kleurrijk Friesland;
- Lokale en provinciale media, zoals opiniërende bijdragen kerkelijke pers;
- meewerken aan activiteiten voor de jeugd, zoals met de basisscholen;
- algemene activiteiten, zoals georganiseerd door de Werkgroep Kind & Jongeren.
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PASTORAAT
De in het meerjarenbeleidsplan onder 5.2 genoemde voornemens worden in 2018
voortgezet.






Voor de organisatie van wijkavonden er gekozen voor een vraaggerichte aanpak in
plaats van de tot nu toe gehanteerde aanbodgerichte aanpak. Ideeën, behoeften
worden na een daartoe gedane oproep in de Agnesbrief geïnventariseerd.
We blijven onszelf en elkaar stimuleren en motiveren om deel te nemen aan
(bovenplaatselijke) cursussen en lezingen. Het streven is de pastorale ouderlingen en
contactpersonen in 2018 een cursusdag “Herder tussen de schapen” aan te bieden.
De groep dertigers en veertigers nadrukkelijk benaderen om te horen waar hun behoefte ligt, wat
hun ideeën is bij ‘thuis voelen’ in onze gemeente en hoe hun betrokkenheid te ondersteunen
en/of te bevorderen.

Plan

Uitvoering

Evaluatie

Voor de organisatie
van wijkavonden is
gekozen voor een
vraaggerichte aanpak
in plaats van voor de
tot nu toe gehanteerde aanbodgerichte
aanpak. Ideeën en
behoeften worden na
een daartoe gedane
oproep in de Agnesbrief geïnventariseerd

Oktober 2017
geïnventariseerd.
Slechts 1 reactie.

November 2018

Bijstellen

Dit jaar geen
wijkavonden, behalve
in Zuiderburen. Daar
zijn twee middagen.
Op gemeenteavond in
februari 2018 aan
gemeente voorgelegd.
1 reactie, nl graag iets
met muziek en uitleg
zoals op de
gemeenteavond.

We blijven onszelf en
elkaar stimuleren en
motiveren om deel te
nemen aan (bovenplaatselijke) cursussen
en lezingen.

1.Cursus voor “
nieuwe ambtsdragers
op 18 april en 9 mei
2018

Kerkenraadvergadering
van 11 juni 2018
Pastoraal beraad in
november 2018.

2.Het streven is de
pastorale ouderlingen
en contactpersonen in
2018 een cursusdag
“Herder tussen de
schapen” aan te
bieden.
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Kan ook als soort
teambuilding
fungeren. Zonodig
later ook aan de
kerkenraadsleden
aanbieden.
Gerard neemt contact
op met herder Chris
en vraagt wat de
kosten zijn. Tijdens
pastoraal beraad in
april 2018 vragen wie
hiervoor belangstelling
heeft. Uitzetten in de
2e helft van september
2018. 1 dagdeel is
voldoende.

De groep dertigers en
veertigers
nadrukkelijk
benaderen om te
horen waar hun
behoefte ligt, wat hun
ideeën is bij ‘thuis
voelen’ in onze
gemeente en hoe hun
betrokkenheid te
ondersteunen en/of te
bevorderen.
Wij willen ruimte
bieden om elkaar te
ontmoeten.

Doelgroep en
doelstelling helder
hebben.
1.We starten met de
groep ouders die een
kind hebben laten
dopen. Gerard nodigt
de doopouders uit, en
vraagt Engelien van
der Zwaag hem te
ondersteunen. Zij
maken een stappenplan. Zo mogelijk voor
de zomer van 2018
een start mee maken.
2. Peilen of er
behoefte is aan een
basiscursus geloven.
Voorafgaand een
maaltijd. Start na de
startzondag. Gerard
inhoudelijk. Praktische
ondersteuning:
Sytske en Jenny.

December 2018

December 2018

December 2018
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3. Om mensen te
benaderen gebruik
maken van andere
evenementen. Bv.
Heilige hert van
Cambuur en
herdertjestochten.
Folders aanwezig bij
de evenementen!
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JEUGD EN JONGERENWERK






Dit jaar zal er ook voor de oudste groep jongeren (16 plus) speciaal een zeilweekend
worden georganiseerd.
In navolging van vorig jaar zal er met een zekere regelmaat op vrijdagavond een
maaltijdbijeenkomst worden georganiseerd met daarna een inhoudelijk gedeelte
Bekeken zal worden of er belangstelling is voor deelname aan een minimusical op
kerstavond.
De jongeren zullen worden gepolst of zij belangstelling hebben voor deelname in juni
2018 aan het theaterspektakel: het heilig hert van Cambuur.
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KINDERNEVENDIENST
De







plannen voor 2018 voor de kindernevendienst zijn als volgt:
op de zaterdag voor Palmpasen worden stokken versierd;
het volgen van een Paasproject veertigdagentijd;
in de dienst van 17 juni 2018 is er in de Agneskerk een overzetdienst voor de
leerlingen uit groep 8 die ‘overgaan’ naar Zuiderjoos;
de kindernevendienst zal zeer waarschijnlijk een aandeel hebben in het startweekend
c.q. de startdienst in september;
tijdens de Advent wordt met de kinderen een advent/kerstproject gehouden, en
tijdens kerst werken we mee aan de herdertjestocht.
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ONTDEKKERKVIERINGEN
Aandachtspunten voor 2018
 Verbetering van de communicatie en PR
– vast persoon aantrekken die tijdspad bewaakt, data en tijden communiceert (intern
en extern);
– opzetten eigen facebooksite met link op website van de Agneskerk;
– verbeteren website Agneskerk met duidelijke plek voor Ontdekkerk (ook voor
foto’s).
 Collecte middels mandje tijdens lunch – doelen afstemmen met diaconie.
 Planning vieringen:
– Ontdekkerkvieringen, om de andere maand op de 2e zondag van de maand in
Markant.
 Ontwikkelen pilot in de Zuidlanden, mogelijke locatie: Gezondheidscentrum.
 Continuïteit van de Ontdekkerkvieringen:
– blijven zorgen voor voldoende bemensing;
– begeleiding door een theoloog/liturg;
– voorstel: blijven inschakelen Martha Kroes als begeleider.

Datum

Voorganger

Zondag v.d.
maand

8 oktober 2017
10 december 17
11 februari 18
8 april 18
10 juni 18

M. Kroes
G. Rinsma
M. Kroes
M. Kroes
M. Kroes

2e
2e
2e
2e
2e

Bijzonderheden

Mogelijke data voor 2018-2019
september
november
Januari
maart
mei
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DIACONAAT
De diaconie geeft vooral inhoud aan de functie: zorg voor elkaar. Het stelt zich tot taak
om, geïnspireerd door het evangelie, sociaal-maatschappelijke nood te voorkomen, op te
heffen, en te verminderen en richt zich op het bevorderen van rechtvaardige
verhoudingen dichtbij en ver weg.
De diaconale taken worden in onze gemeente verzorgd door het college van diakenen.
Kernbegrippen in het diaconaat zijn:
 Barmhartigheid (goed doen).
 Gerechtigheid (recht doen).
 Dienen c.q. dienstbaar zijn (zoals bij het Avondmaal, opdat er niemand tekort komt).
 Herstellen van de menselijke waardigheid.
 Rentmeesterschap.
 Wederkerigheid.
 Geloof in uitvoering brengen.
 Vrede brengen.
Het in het vorige meerjarenbeleidsplan opgenomen voornemen met betrekking tot
deelname vanuit de diaconie aan het gebed voor de nood van de wereld in de vorm van
gebedsintenties, voorafgaand aan de collecte zal, zo mogelijk en met enige regelmaat,
worden ingevoerd.
De jeugddiaken richt zich vooral op de jeugd en jongeren, zoals bij het zeilweekend en
met Ontdekkerkvieringen.
Ook willen wij proberen gemeenteleden actief te betrekken bij ons nieuwe interactieve
contact met Colombia of het project dat daarvoor in 2018 in de plaats komt.
Zonder de diaconale nood in onze eigen gemeente uit het oog te verliezen willen wij
daarnaast ons als diaconie meer naar buiten richten. Via het Diaconaal Platform
Leeuwarden willen wij betrokken zijn en blijven bij diaconaal werk in de stad. Wij willen
mee gaan doen via het Diaconaal Platform Leeuwarden met het op te starten
interkerkelijk netwerk van de Stichting Hulp in Praktijk, waarmee hulpvragers in contact
kunnen worden gebracht met hulpverleners vanuit de Leeuwarder kerken.

WERKPLAN VOOR 2018
40-dagentijd.
Op Aswoensdag wordt door de diaconie een Sobere Maaltijd georganiseerd.
Op de volgende (vijf) woensdagen tot Palmzondag organiseren de deelnemers zelf
Sobere Maaltijden.
Regelen van nieuwe Paaskaarsen voor in Goutum, Hempens en Zuiderburen en verzorgen
van de bestelling van huispaaskaarsen.
Het regelen van de Paasgroeten met verzendinstructies voor gedetineerden.
Organiseren van een Voedselbankactie bij Jumbo Els Boek op 24 maart.
Actieve rol in de vieringen in de Goede Week (de week voor Pasen).
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We willen naast de kerstmiddag en ontmoetings-/ontspanningsmiddagen andere
activiteiten voor oudere gemeenteleden en mogelijk andere ouderen uit onze omgeving
organiseren, zo mogelijk samen met jongeren uit onze gemeente.
Pilot Koffiemorgens.
Als pilot willen we koffieochtenden gaan opstarten voor iedereen die daar behoefte aan
heeft: een koffieochtend voor de zomervakantie en een koffieochtend in het najaar van
2018.
Adventstijd.
De organisatie van een kerstbroodmaaltijd voor onze senioren (vanaf 75 jaar).
Het organiseren van een aansluitende viering in de vorm van een Festival of Lessons and
Carols, die ook toegankelijk is voor iedere belangstellende.
Bestelling en verzorging van Kerstattenties, voor aan huis gebonden of zieke
gemeenteleden en hen, die de Kerstbroodmaaltijd niet kunnen bezoeken (vanwege hoge
ouderdom of geestelijke- en/of fysieke gesteldheid).
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KERKENRAAD
De kerkenraad zal het onderling functioneren van de verschillende “werksoorten”
(diaconie, pastoraat, kerkrentmeesters, moderamen, kerkenraad als geheel) jaarlijks of
halfjaarlijks gaan bespreken.
Op 18 april en 9 mei 2018 wordt een toerustingscursus voor nieuwe ambtsdragers
aangeboden, eventueel gevolgd door een teambuildingsdag.
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BEHEER EN FINANCIËN
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft tot taak het scheppen en onderhouden
van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente.
Dit alles in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad en de gemeente.
In de genoemde periode dragen we zorg voor het faciliteren van de kerkelijke
activiteiten, het continueren van het beheer van de financiën en het onderhoud van de
gebouwen.
Activiteiten: De penningmeester stopt in juni 2018. Het CvK gaat actief op zoek naar
een vervanger zodat de bovengenoemde continuïteit geen gevaar loopt. Het CvK plaatst
een advertentie voor de vacature van penningmeester in de gemeentelijke media.
Voor het jaar 2018 hebben we een aantal speerpunten benoemd die we willen
onderzoeken en uitvoeren.
Renovatie van de kosterij
Sinds 1 oktober 2017 is de kosterij onbewoond. Nu is de vraag in hoeverre de kosterij en
paardenstal, beide gemeentelijke monumenten, nog een functionele rol in onze
gemeente kunnen en/of moeten vervullen.
Welke bestemming het ook wordt, het pand moet grondig gerenoveerd worden. De
indeling en inrichting hangen af van de bestemming die we het pand willen geven. Opties
zijn:
Verbouwen tot woning en deze
commercieel verhuren;
- Of als kosterswoning gebruiken
- Of als pastorie gebruiken
Verbouwen als kerkelijk centrum dus extra (vergader)lokalen en een keuken
- Voor eigen gebruik
- De lokalen, m.u.v., de zondag aan derden verhuren.
Activiteiten: We leggen de gemeente bovenstaande opties voor met het verzoek hun
voorkeur aan te geven of een eigen invulling te benoemen. Het CvK trekt gemeenteleden
aan voor de bouwcommissie. Het CvK kiest een bestemming voor de kosterij en vraagt
de architect de technische uitvoering op haalbaarheid te toetsen. De keuze met
aanbevelingen van de architect worden aan de kerkenraad voorgelegd. De kerkenraad
neemt een beslissing. Het CvK stelt de kostenbegroting op. Het kostenplaatje wordt
voorgelegd aan de kerkenraad. Na een positieve beslissing van de kerkenraad begeleidt
de bouwcommissie de uitvoering van de verbouw/renovatie. We zullen de gemeente via
de gebruikelijke media op de hoogte houden van de ontwikkelingen gedurende de
verschillende fasen van de renovatie.
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Kerk-Live audio en video
Begin 2018 wordt de nieuwe geluidsinstallatie opgeleverd. Los van de verbeterde
geluidskwaliteit biedt de installatie meer mogelijkheden. Eén daarvan is dat we per radio
de kerkdienst live zullen uitzenden voor gemeenteleden die de kerk niet kunnen
bezoeken. Gemeenteleden kunnen ook op een ander tijdstip de dienst via Kerkdienstgemist beluisteren. Dit geldt, op verzoek, ook voor huwelijksvoltrekkingen en
begrafenisdiensten. Het live uitzenden van de kerkdienst via een beeldverbinding is een
ontwikkeling die al door veel kerken wordt gebruikt.
De liturgie kan tijdens de dienst geprojecteerd worden op het scherm. Hiermee sparen
we niet alleen papier uit maar ook de milieubelastende inkt kan vervallen. Daardoor
leveren wij een wezenlijke bijdrage aan een schoner milieu.
Activiteiten: Het CvK vraagt offertes aan voor video installatie in de Agneskerk. De
kerkdienst kan met dit systeem live uitgezonden worden. En van bijzondere diensten kan
een opname op dvd beschikbaar komen. Ook kunnen filmpjes van projecten en
kindernevendienst op een zogenoemd flat screen scherm in de kerk getoond worden. Een
beamer hebben we dan niet meer nodig.
Het CvK kiest een leverancier en legt de mogelijkheden van video in de kerk plus het
kostenplaatje voor aan de kerkenraad. Naast de kosten en de (technische)
mogelijkheden krijgen ook de privacy- en esthetische aspecten de volle aandacht. Bij een
positief besluit geeft het CvK opdracht om de video-installatie te plaatsen. We
communiceren over de gebruiksvoordelen en zorgen voor een duidelijke
bedieningsinstructie.
Financiële middelen
Om negatieve financiële effecten in de toekomst te kunnen opvangen streeft het college
van kerkrentmeesters ernaar een zo hoog mogelijk inkomen te halen uit de reserves. Het
college zal blijven zoeken naar rendement zonder risico’s. Dat is volgens het college
voorwaardelijk voor een gezonde exploitatie. Een voortdurende, actieve inzet voor de
actie Kerkbalans blijft eveneens van belang.
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Duurzaamheid
Hoe willen wij gemeente zijn in deze wereld?
In ons meerjarenbeleidsplan 2017-2021 zijn verschillende elementen beschreven van de
roeping die wij als gemeente hebben. Eén daarvan is dat we beseffen dat wij niet op een
eiland leven, maar in een samenleving. We willen goed voor de mensen én het milieu
zorgen. Door respect te hebben voor onze natuurlijke omgeving gunnen we de
toekomstige generaties ook een leefbare omgeving.
Het College van Kerkrentmeesters wil op een praktische manier het beheer van onze
gemeentelijke huishouding (gebouwen en exploitatie) verduurzamen. De eerste stap was
destijds de keuze voor biologische schoonmaakmiddelen en fairtrade koffie en thee. In
2016, toen de gloeilampen vervangen moesten worden, is in de hele kerk ledverlichting
aangebracht.
Activiteiten:
 De gemeente is in 2018 lid geworden van de Coöperatie Energiek Goutum U.A.
Wij steunen de doelstelling voor het streven naar energiebesparende en
milieubewuste maatregelen. Waar mogelijk zullen we van hun expertise
gebruikmaken zoals bijvoorbeeld een energiescan van het onroerend goed.
 Het College van Kerkrentmeesters wil het energieverbruik in de kerk terugbrengen
door het plaatsen van thermostaatkranen en een tijdslot op de radiatoren.
 Het College van Kerkrentmeesters wil bij de op handen zijnde verbouwing en
renovatie van de kosterswoning bij iedere stap milieubewuste keuzes maken. Dit
betreft vooral energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame
materialen.
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