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1. INLEIDING 

Eén van de taken van de kerkenraad is – volgens de kerkorde van de Protestantse 
Kerk in Nederland – het vaststellen van een beleidsplan. Nu is de kerk geen 
vereniging, bedrijf of instelling, die zichzelf heeft opgericht en haar eigen koers 
bepaalt, maar een door God bijeengeroepen gemeente. Zij laat zich daarom leiden 
door Gods Woord. Een beleidsplan kan dus nooit het eerste of het laatste woord 
hebben, maar wil niet meer zijn dan een hulpmiddel ten dienste van kerkenraad en 
gemeente. Het beleidsplan is gericht op hoofdlijnen en hoofdzaken. In het plan wordt 
gepoogd het tot nu toe gevoerde beleid en beleidsvoornemens naar de toekomst te 
verwoorden. Vanaf 1996 is met enige regelmaat nagedacht over het te voeren 
beleid. Dit nadenken gebeurde niet alleen door de kerkenraad, maar ook door de 
verschillende commissies en dat alles in overleg met de gemeente. Zo is recent 
aandacht besteedt aan het rapport ‘Leren leven van verwondering’. Uit de bespreking 
van dat rapport ‘Leren leven van de verwondering’ in 2007 blijkt dat de gemeente 
zichzelf ziet als een biddende, zorgende en geborgenheid gevende geloofsgemeen-
schap, die haar geloof belijdt en God ontmoet in de eredienst. 

 
2. GESCHIEDENIS 

De geschiedenis van onze kerk wordt beschreven in het herdenkingsboekje uit 2001: 
‘Ik ferkundigje jim Kristus, 150 jaar Gereformeerde Kerk Westergeest, Zwagerveen, 
Kollumerzwaag’. Uit de titel blijkt al iets van de ontstaansgeschiedenis. De kerk 
begon op donderdag 29 mei A.D. 1851 als Christelijke Afgescheiden Gemeente van 
Westergeest. Ze heette sinds 1892 Gereformeerde Kerk van Westergeest. Vanaf 
1935 stond ze bekend als Gereformeerde Kerk van Zwagerveen en draagt na 1972 
de naam Gereformeerde Kerk van Kollumerzwaag. Het huidige kerkgebouw dateert 
van 1925 en is op dezelfde plaats gebouwd als het vorige. De kerk is een schepping 
van architect Ane Nauta (1882-1946). In 1960 werd aan de kerk het gebouw De Boei 
toegevoegd. Beide zijn in 2008 geheel gerenoveerd werd. Het orgel dateert uit 1980 
en is gebouwd door de firma Mense Ruiter uit Zuidwolde.  
 
3. MISSIE 

De missie van de gemeente begint bij het kruis. Daar heeft de Heere Jezus Zijn 
missie volbracht en voltooid. Nu mag de gemeente volgen. Zo draagt de Heiland het 
Zijn gemeente op na Zijn opstanding uit de dood (Joh. 20: 21): Zoals de Vader Mij 
heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit. De gemeente mag de blijde boodschap 
verkondigen. Haar missie is om mensen met Gods hulp bijeen te brengen rond het 
kruis van haar Verlosser. Wie Hem aan mag nemen als Redder en Zaligmaker wordt 
immers een kind van God en ontvangt eeuwig leven. Samen met de Hervormde 
Gemeente horen we als Gereformeerde Kerk thuis in de ene Protestantse Kerk in 
Nederland. Samen delen we dezelfde missie in ons dorp Kollumerzwaag. Daarbij 
willen we nauw samenwerken met de beide andere plaatselijke kerken. Wij doen dat 
op basis van wat we samen belijden over het verzoenend lijden en sterven van onze 
Heiland Jezus Christus. Zo mogen we tot Hij terugkeert op de wolken de mensen 
uitnodigen voor het grote feest van God, voor Zijn Koninkrijk, waar geen dood meer 
zal zijn, geen rouw, geen jammerklacht en geen pijn (Openb. 21: 4). 
 
4. VISIE 

Uitgangspunt van de kerkenraad is het ondertekeningformulier, dat alle leden van de 
kerkenraad hebben ondertekend. In dit formulier spreken wij als ambtsdragers uit, 
dat we de Bijbel erkennen als het Woord van God en enige bron voor ons leven en 
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geloven. We doen dat in overeenstemming met het belijden van de kerk, zoals 
verwoord in de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea, de 
Geloofsbelijdenis van Athanasius, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de 
Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. We belijden op basis daarvan 
dat de gemeente het lichaam van Christus is. Ze wordt geroepen tot bekering en 
geloof door middel van de prediking van Gods Woord en in dat geloof versterkt door 
de bediening van de sacramenten van Doop en Avondmaal. Zo mag ze gehoorzaam 
zijn aan haar Heer en Heiland Jezus Christus. Hij vergadert, beschermt en 
onderhoudt Zijn gemeente. Hij bouwt de gemeente op het fundament van het 
Evangelie: de verlossing die er enkel in en door Hem is. Christus is de hoeksteen. 
Gemeenteleden worden geroepen om zich als levende stenen bij Hem te laten 
voegen en zo bij te dragen aan de opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk, in de 
verwachting van Zijn terugkeer op de wolken. Het werk in de gemeente is daarom 
gericht op de verkondiging van het Evangelie, de opbouw van de gemeente en de 
toerusting van haar leden in pastorale en diaconale zorg.  
 
5. KERKENRAAD 

De kerkenraad bestaat uit predikant, ouderlingscriba, wijkouderlingen, ouderenouder-
lingen, jeugdouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. Vanuit 
bovengenoemde visie probeert de kerkenraad het beleid vast te stellen, het 
beleidsplan vorm te geven en de beleidsvoornemens op elkaar af te stemmen. 
 
6. PASTORAAT 

Pastoraat is allereerst een taak van de gemeenteleden zelf – de onderlinge zorg van 
gemeenteleden voor elkaar. Ze is het hart van het gemeentezijn. Ze reikt als het 
goed is zelfs over de grenzen van de kerk heen in het contact van de gemeenteleden 
met anderen. De gemeenteleden worden daarbij ondersteund door pastorale 
vrijwilligers, wijkassistenten, wijkouderlingen en ouderenouderlingen. De predikant is 
de aangewezen persoon voor het bijzondere pastoraat rond geboorte, huwelijk en 
overlijden en voor de begeleiding in bijzondere nood, zoals ziekte. 
 
7. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Het college bestaat uit vijf leden, waarvan drie als ouderling-kerkrentmeester en twee 
als kerkrentmeester. Het college werkt voor de plaatselijke geldwerving samen met 
de commissie geldwerving. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de wijken in de 
gemeente. De bijdragebereidheid van de gemeente is goed. Hoewel er een lichte 
daling van het ledental van de gemeente is, blijven de inkomsten groeien. Kortom: 
met minder mensen is meer opgebracht. 
 
8. COLLEGE VAN DIAKENEN 

De diaconie bestaat uit tien diakenen. De diaconie vergadert elke maand. De taak 
van de diaconie is plaatselijk, regionaal, landelijk en wereldwijd haar dienstbaarheid 
te tonen en gemeenteleden hierbij te betrekken door middel van informatie, 
voorlichting en zelfwerkzaamheid. 
 
9. JEUGDWERK 

Het jeugdwerk is ondergebracht in de gereformeerde jeugdraad, die tweemaal per 
jaar vergadert met de hervormde jeugdraad. Het jeugdwerk bestaat uit 
kindernevendienst, catechisatie in de vorm van huiscatechese, gezamenlijke 
belijdeniscatechisatie, Youth Alpha, clubwerk en GJV. In samenwerking met de 
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clubleiding worden vijf jeugddiensten en een startweek georganiseerd en in 
samenwerking met de kindernevendienst de afscheidsdienst voor de oudste groep. 
Daarnaast wordt meegewerkt aan de bloemenzondag. Tevens is de jeugdraad actief 
rond de EO Jongerendag en het Flevofestival.  
 
10. EREDIENST EN KERKMUZIEK 

Uitgangspunt op grond van missie en visie zou moeten zijn, dat eredienst en 
kerkmuziek passen op het fundament en dienstbaar zijn aan het Woord.  
 
11. VORMING EN TOERUSTING 

Vorming en toerusting zijn belangrijk. Ze vinden plaats door middel van het 
jeugdwerk, Alpha-cursus, Marriage Course, gemeentegroeigroepen, toerustingavon-
den, gemeentevergaderingen en gezamenlijke gemeentezondagen. 

 
12. KERK EN ISRAEL 

In artikel I-7 van de kerkorde van onze Protestantse Kerk in Nederland lezen we, dat 
de kerk geroepen is gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met 
het volk Israël. Plaatselijk proberen we die verbondenheid vorm te geven in de 
prediking en publicaties in ons kerkblad Tsjerkepraat en door aandacht te geven aan 
de Israëlzondag in het najaar. 
 
13. SAMENWERKING HERVORMDE GEMEENTE 

Samen met de Hervormde Gemeente horen we als Gereformeerde Kerk thuis in de 
ene Protestantse Kerk in Nederland. De samenwerking met de Hervormde 
Gemeente krijgt steeds beter vorm. Uiteindelijk zal deze samenwerking mogen 
resulteren in de vorming van één Protestantse Gemeente in Kollumerzwaag. 
 
14. INTERKERKELIJKE SAMENWERKING 

De interkerkelijke samenwerking van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde 
Gemeente met Baptistengemeente De Thuishaven en Vineyard Gemeente 
Kollumerzwaag verloopt goed.  
 
15. MISSIONAIR WERK WERELDWIJD 

Het missionaire werk van de Protestantse Kerk in Nederland wereldwijd wordt 
gepresenteerd onder de naam Kerk in Actie. Onze zendingscommissie is inmiddels 
een ZWO-commissie geworden, die het missionaire en diaconale werk wereldwijd 
ondersteunt. 
 
16. MISSIONAIR WERK KOLLUMERZWAAG 

Het missionaire werk wordt plaatselijk vorm gegeven door middel van de activiteiten 
van de missionaire werkgroep en de interkerkelijke evangelisatiecommissie.  
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17. BELEIDSVOORNEMENS 

Uit de bespreking van het synodale rapport Leren leven van de verwondering uit 
2005 kwam het volgende mission statement voor onze gemeente naar voren: Een 
biddende, zorgende en geborgenheid gevende geloofsgemeenschap, die haar geloof 
belijdt en God ontmoet in de eredienst. Dit mission statement geeft de lijnen aan, 
waarlangs we de beleidsvoornemens voor de komende jaren vorm willen geven.  
 
17A. BESLUITEN 
 
Heilig Avondmaal 
Alleen belijdende leden en gasten die belijdenis hebben afgelegd mogen deelnemen 
aan het Heilig Avondmaal. 
 
Heilige Doop  
Wij hechten aan het doen van belijdenis voor degenen die hun kind willen laten 
dopen. Toch willen wij doopleden de mogelijkheid bieden hun kinderen ten doop te 
houden. 
 
Inzegening huwelijk 
Er worden geen andere levensverbintenissen ingezegend, dan die van een huwelijk 
tussen man en vrouw. 

 
Leden die zich opnieuw hebben laten dopen 
Leden die zich opnieuw hebben laten dopen door onderdompeling mogen ook 
ambtsdrager worden mits zij de kinderdoop willen respecteren. 
 
Opdragen van kinderen 
Wij hechten aan het dopen van kinderen. Toch willen wij ouders die hun kinderen 
niet willen laten dopen de mogelijkheid bieden om hun kinderen in een kerkdienst te 
laten zegenen. 
 
17B. BELEIDSVOORNEMENS 
 
Eredienst 
Voor de betrokkenen de erediensten aantrekkelijker te maken om te bezoeken en de 
gastvrijheid te verhogen. 
 
Zorgende gemeente 
De zorg voor en om elkaar binnen de gemeente te verbeteren. 
 
Biddende gemeente 
Het gebed een belangrijke onderdeel in ons gemeente c.q. eredienst in te laten 
nemen. De bewustwording dat de kracht van het gebed alles omvattend is. 
 
Randkerkelijke leden 
De betrokkenheid verhogen van gemeenteleden die zich op dit moment soms om 
diverse redenen minder verbonden voelen met ons gemeente. 
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17C. ACTIEPUNTEN 
 
Eredienst  2014/15 Invoeren van het nieuwe liedboek 
 2014/15 Tienerdiensten 
 2015 Ouderendiensten 
 2016 Themadiensten missionaire werkgroep 

Zorgende gemeente 2014 Kanskaarten diaconie 
 2015  Mogelijkhedenlijst vernieuwen 
 2015 Bij brief VVB mogelijkheid huisbezoek met keuze 

uit ouderling, diaken kerkrentmeester, jeugdou-
derling, ouderenouderling en predikant 

 2015 Nieuwe ambtsdragers 
Biddende gemeente 2015 Bus in de hal van de kerk plaatsen, waar mensen 

gebedsonderwerpen kunnen doen. 
Randkerkelijken 2015 Mogelijkheid onderzoeken van speciale wijkavon-

den met bijvoorbeeld een maaltijd 

 


