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VOORWOORD   

Door de zittende voorzitter van de Hervormde kerkenraad Taeke Feenstra 

 

Een beleidsplan betekent op zich een doel stellen voor de komende jaren. 

Er is sinds het jaar 2007 al een beleidsplan waarin veel werk is verricht door de toenmalige 

commissie. We zijn nu 2013 en het moment is aangebroken om het bestaande beleidsplan opnieuw 

te bekijken en daar waar nodig aan te passen.  

Een kleine groep uit de kerkenraad heeft zich in het bestaande beleidsplan verdiept en het daar waar 

noodzakelijk zo goed mogelijk aangepast. Zo is er nagedacht over, wat te doen, als we een aanvraag 

krijgen voor het (in)zegenen van twee mensen van hetzelfde geslacht. Dit punt werd besproken 

tijdens de gemeente-avond in April 2013. 

We hopen met dit vernieuwde "aanvullende" beleidsplan, de komende jaren onze gemeente te 

kunnen dienen en het Woord van God gestalte te geven. 

 

T. Feenstra, Voorzitter Kerkenraad 
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1 Geschiedenis van de Nederlands Hervormde Gemeente (binnen de PKN) te Kollumerzwaag. 

 

1.1 De kerk 

Het kerkgebouw is een landelijk, bakstenen kerkje, waarvan het schip vermoedelijk uit de dertiende 

eeuw dateert. Het koor is in de vijftiende eeuw vernieuwd en de vensters dateren ook uit die tijd. 

Later zijn daarin nieuwe traceringen aangebracht. 

De ingang ligt aan de noordkant, vroeger alleen voor meisjes en vrouwen. De zuidelijke ingang die nu 

is dichtgemetseld, was voor jongens en mannen. Boven de noordingang bevindt zich een nisje. 

Vrijwel zeker heeft hierin een Mariabeeldje gestaan dat in de zestiende eeuw tijdens de 

beeldenstorm of bij de overgang naar de reformatie is verwijderd. Er staat nu een bordje in met de 

tekst; ¨Zie ik verkondig u grote blijdschap¨, Lucas 2: 10. 

Aan de binnenzijde van deze ingang heeft vroeger gestaan: ¨Komt laat ons opgaan tot de Berg des 

Heren, tot den huize van de God Jacobs, opdat Hij ons lere  van zijne wegen en opdat wij wandelen 

zijne paden¨. Jesaja 2: 3. 

Het schip van de kerk is in 1985 fraai gerestaureerd. Bij deze werkzaamheden is onder anderen een 

brokstuk van een roodstenen sarcofaag- deksel gevonden met een opschrift. 

Het niet voorkomen van hoofdletters in het grafschrift, de brede stroken van de letters en het 

ontbreken van de punt op de i wijzen er op dat de zerk uit 1493 is en niet uit 1593. 

In het bekende boek van notaris Andrea wordt vermeld: “In 1556 een Hetsma stede op 

Colmerswaege”. “Stede” wijst er op dat het woonerf niet meer van een huis was voorzien. Op die 

plaats zal deze Meint Hedsama (van wie de grafsteen is) voor 1493 hebben gewoond. 

Achter de kansel is dit deksel in een spaarveld opgesteld. 

Aan de linkerkant van de kerk ligt keurig onder de banken ook een jonge steen ingemetseld van 

Johannes Colerus ( 1764- 1817) Deze kan vermoedelijk de zoon zijn van een Ulbe Colerus, fiscaal te 

Dokkum. Deze Ulbe was in 1759 toen 31 jaar oud. Het meubilair van de kerk is tijdens de restauratie 

door nieuw vervangen. 

Rijke cultuurgoederen heeft deze eenvoudige heidekerk nimmer gekend. De versieringen op het 

tongewelf zijn naar oude voorbeelden weer aangebracht. 

De kuip van de vroegere preekstoel is ommanteld. De oude kansel was evenmin van historische 

culturele waarde en moest naar beneden gebracht worden om plaats te maken voor het orgel. 

Bij het verlaten van het gebouw kan men op het front van de galerij lezen: 
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¨Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, hetwelk uwe zielen kan zalig 

maken¨ Jacobus 1: 21. 

 

Aan de buitenkant van het kerkgebouw valt de geschiedenis in steen af te lezen. Via 

Kloostermoppen, tufsteen en baksteen komen wij in onze tijd. Deze tijd komt ook terug in de 

verlichte wijzerplaat. 

De noordmuur heeft wat eenvoudige profileringen en aan de zuidkant is de dichtgemetselde 

toegangspoort duidelijk te zien. Al met al een eenvoudige kerk, maar de gemeente mag weten dat 

hier al eeuwen van geslacht op geslacht Gods woord is verkondigd. 

1.2 De toren 

De toren van oorsprong middeleeuws werd in 1872 gedeeltelijk afgebroken en hersteld. In 1960 is 

deze toren met een zadeldak opnieuw gerestaureerd. 

In de zuidmuur is een gedichte vroegere ingang zichtbaar en in de westmuur is de rondboog opening 

in 1960 opnieuw aangebracht. 

Aan de binnenkant van de toren ziet men nog overgangselementen van een weggebroken 

koepelgewelf. 

Bovenin hangen twee klokken; de ene heeft het opschrift van 1948 te Heiligerlee. De andere heeft in 

het Latijn; ¨I : Borchard fudit Enchusae 1769¨. Dat betekent dus dat Johannes Borchard de beroemde 

klokkengieter deze klok heeft gegoten. Hij behoorde tot de belangrijkste klokkengieters in het 

noorden van ons land. 

1.3 Het orgel 

Dit instrument is in 1904 geplaatst door Bakker en Timmenga. Oorspronkelijk stond het op de galerij 

en is twee keer van west naar oost verhuisd. 

De laatste keer was dat in 1940. De frontversiering bestaat uit druiventrossen en ranken. Een harp 

prijkt er bovenop. Het is een mechanisch instrument meteen aangehangen pedaal en een 

handklavier. 

1.4 Het Kerkhof 

De begraafplaats is eigendom van de hervormde gemeente van Kollumerzwaag. Het beheer is in 

handen van het college van kerkrentmeesters, de vroegere kerkvoogdij. 

Van de grafregisters die nog in ons bezit zijn is die van 1866 het oudste.  

Administrerend kerkvoogd was in die tijd Pieter Aukes Zuidema. 

Als eerste werd begraven in rij 1, graf 1 Hielke Willem van der Veer op 17 juli 1868. 
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Een graf was in die dagen heel wat kleiner dan tegenwoordig. In het grafregister wordt vermeld dat 

een graf zo’n 2 el en 10 duim lang en1 el breed is (ongeveer 1,65 m bij 0,70 m).  

Op kerkhof 4, de nieuwste uitbreiding, is voor elk graf 2,40 m x 1,00 m gereserveerd. 

 

In de loop der jaren hebben er drie uitbreidingen plaatsgevonden: 

Kerkhof 2, het oost-, zuid- en westpark, later gewijzigd in oost- en westpark. 

Kerkhof 3, verdeeld in 39 rijen. 

Kerkhof 4, verdeeld in 8 vakken en 2 rijen. 

De verdeling van de in totaal 2563 graven ziet er als volgt uit: 

Kerkhof 1  507  graven 

Kerkhof 2, oostpark   169  graven 

Kerkhof 2, westpark  245  graven 

Kerkhof 3  874  graven 

Kerkhof 4, vak A  80  graven 

Kerkhof 4, vak B  80  graven 

Kerkhof 4, vak C  70  graven 

Kerkhof 4, vak D  70  graven 

Kerkhof 4, vak E  85  graven 

Kerkhof 4, vak F  85  graven 

Kerkhof 4, vak G  102  graven 

Kerkhof 4, vak H  102  graven 

Kerkhof 4, vak I  47  graven 

Kerkhof 4, vak J  47  graven 

 

Tot 1991 werden de graven voor onbepaalde tijd uitgegeven, van 1991 tot 1996 voor 40 jaar en sinds 

1 januari 1996 voor 30 jaar. 
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1.5 De predikanten: 

Op een tweetal naamborden in de pij (voorportaal) van de kerk staan de namen vermeld van de 

predikanten welke verbonden zijn (geweest) aan de Hervormde Gemeente van Kollumerzwaag. 

Tevens is hierop de volgende tekst te lezen: 

De kerk te Kollumerzwaag,  sinds de reformatie in de 16e eeuw in gebruik voor de hervormde 

erediensten, is gebouwd..± 1200, vergroot ± 1500 gerestaureerd in 1889, 1940 en 1985. 

Tot 1617 was Kollumerzwaag verbonden met Oudwoude, Westergeest en Augsbuurt (Lutkewoude) met 

standplaats te Oudwoude. Van 1617 verbonden met Augsbuurt, standplaats aldaar. 

 
 

 

De volgende predikanten staan op de borden vermeld: 

 
Van: Tot: Naam: Gekomen van: Vertrokken naar: Bijzonderheden:: 

 1567 Petrus  Gevlucht  Rooms priester 

 1580 Johannes Lamberts zn  Gevlucht Rooms vicaris 

1611 1612 Jacobus Janiculi Bornberg    

1614 na1617 Wibrandus Hectoris Hofman    

  Matthias Crusius  
 Hulppredeker te 

Augsbuurt 

1619 1621 Lambertus Johannis  Opende (Gr)  

1621 1622 Leo Laurentië   Afgezet in 1622 

1624 1654 Lambertus Johannis Opende (Gr)  Overleden in 1654 

1654 1666 Georgus Viti Proost Candidaat   

1667 1678 Michael van Doem Candidaat  Afgezet in 1678 

1679 1683 Johannes Beilanus Candidaat Rinsumageest  

1684 1730 Gerhardus Gansefoort Candidaat  Met emeritaat 

1730 1754 Johannes Wilman Candidaat  Overleden in 1754 

1755 1772 Heerco Douma Candidaat Burum  

1775 1817 Johannes Petrus Andreae Candidaat  Met emeritaat 

1817 1821 Pibo Talma Candidaat  Ontslagen 
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1821 1822 Arnoldus Wernimeus Bussing Candidaat Bierum  

1823 1826 Willem Lemke Candidaat Tjalbert  

1828 1833 Geert Landweer Candidaat Birdaard  

10-11-1833 1837 Simon Hogerzijl Candidaat Fijnaart  

19-3-1838 28-2-1847 
Martinus Zwijghuizen 

Reigersberg 
Candidaat 

Wommels  

4-7-1847 27-4-1856 
Jean Alexandre Charles 

Francois Revel 
Candidaat 

Wijnjeterp  

Na 1858  Eigen standplaats    

11-7-1858 1864 Nicolaas van der Tuuk Adviani Candidaat Lutkegast  

12-2-1865 19-1-1868 Hendrik Malcomius Candidaat Franeker  

24-5-1868 1-10-1879 
Francisces Johannes Stroman 

de Grave 
Warns 

 Met emeritaat 

16-4-1882 14-12-1884 Jan Reijenberg Candidaat Ternaard  

2-8-1885 11-11-1888 Hendrik van Eijck van Heslinga Candidaat Harich  

27-9-1896 6-9-1928 Adriaan Griffijn Candidaat  Overleden in 1928 

16-3-1930 6-1-1947 Douwe Hokwerda Cothen (U) Noordhorn  

13-4-1947 9-5-1948 Johannes de Zwaan Anna Paulowna 
 gewogen en te licht 

bevonden 

15-8-1948 30-3-1952 Jean Corneille Pierre van Erkel Musselkanaal  Met emeritaat 

23-11-1952 7-1-1958 
Johannes Gerrit Ferdinand 

Ankersmit 
Lathem 

Aalsum Wetsens  

14-5-1958 27-12-1962 Anne Bakker Herwijnen Dalfsen  

3-3-1963 18-3-1970 Pieter Cornelis ‘t Hooft Kantens Emmen  

21-5-1970 8-11-1981 Georg Frederik Carstens Zaandam  Met emeritaat 

3-10-1982 1-5-1995 Seine Jan Seinen Ferwerd  Met emeritaat 

19-5-1996 5-1-2003 Anne Elverdink Haulerwijk Eastermar/Jistrum  

25-5-2003  Hendrik Talsma Candidaat   

 heden Margje Mink    
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2 Te voeren beleid: 

Vanwege Gods genade en krachtens Zijn verbond vergadert onze Hervormde Gemeente rondom 

Woord en Sacramenten. Onze gemeente geeft gehoor aan haar roeping door onder leiding van de 

kerkenraad de samenhang in haar leven en werken te bevorderen en alles te richten op de 

lofprijzing van de Naam de Heren en de dienst in de wereld. Zij geeft in vorming en toerusting, 

catechese en jeugdwerk gestalte aan het blijvend proces van geestelijke vorming waarin alle 

generaties betrokken zijn. 

 

3 Kerkenraad 

De kerkenraad geeft  leiding aan het leven en werken van de gemeente en is verantwoordelijk voor 

de opbouw van de gemeente in de wereld door zorg te dragen voor de dienst van Woord en 

sacramenten; missionaire, diaconale en pastorale arbeid; geestelijke vorming;  opzicht; 

rentmeesterschap over de vermogensrechterlijke aangelegenheden en andere arbeid tot opbouw 

van de gemeente. 

In de werkwijze van de kerkenraad dient steeds zowel de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 

van de ambtsdragers tezamen als ook de bijzondere verantwoordelijkheid van elk van de drie 

ambten tot hun recht komen. 

De kerkenraad zal als (be)sturend orgaan zich bij zijn werkzaamheden moeten bezighouden met de 

algemene (beleids-) zaken van onze gemeente. Tevens zal de kerkenraad toezicht moeten houden op 

de uitvoering en voortgang van het beleid van de diverse deelgroepen. Het opstellen en uitvoeren 

van "deelbeleid" is voorbehouden en een taak van de diverse deelgroepen. 

De kerkenraad blijft eindverantwoordelijk. 

In de toekomst zal op de kerkenraadsvergaderingen naast bestuurlijke zaken meer aandacht worden 

besteed aan toerusting en bezinning.  

Ter bevordering van teamgeest en gemeenschapszin zal er naar worden gestreefd jaarlijks een 

kerkenraadsuitje te organiseren met ontspanning en bezinning. 

De organisatie hiervan is in handen van de mensen die de kerkenraad verlaten. 
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3.1 Predikant 

Tot opbouw van de gemeente van Jezus Christus, onze Heer en Heiland, is aan de predikant 

toevertrouwd: 

De bediening van Woord en sacramenten door: 

- de verkondiging van het Woord. 

- het voorgaan in de kerkdiensten. 

- bediening van de doop. 

- bediening van het Heilig Avondmaal. 

- afnemen van de Openbaren Geloofsbelijdenis. 

- bevestigen van ambtsdragers. 

- leiden van trouw- en rouwdiensten. 

- cathechese en toerusting. 

en tezamen met de ouderlingen: 

- de herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente . 

- het extra  zorgdragen voor de gemeenteleden die in (geestlijke) nood verkeren.  

Het streven is om een zo goed mogelijke samenwerking tussen de predikant en de kerkenraad te 

bewerkstelligen, evt. met hulp van buiten de gemeente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Ouderling 
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Ouderlingen zijn door God en de gemeente geroepen ambtsdragers. Zij zijn dienstbaar aan de 

gemeente en dragen medeverantwoordelijkheid. Zij zijn belijdende leden van de gemeente van 

Christus. De verantwoordelijkheid voor de gemeente en het dienstbaar zijn vinden we terug in de 

volgende zaken: 

- zorg voor de eredienst. 

- het mee aanzitten aan de Avondmaalstafel. 

- de zorg voor het goed functioneren van het gemeentewerk. 

- het samenwerken/begeleiden van de predikant. 

Ouderlingen bezoeken in principe eens per jaar de gezinnen in hun wijk, waarbij ze in aanraking 

komen met de godsdienstige en maatschappelijke beleving van hun gemeenteleden. Tegenwoordig 

zijn er de Groothuisbezoeken waarbij de wijkleden bij iemand thuis samenkomen onder leiding van 

de wijkouderling, maar een persoonlijk bezoek behoort nog steeds tot de mogelijkheid. Er wordt 

voorgelezen uit de Bijbel en de ouderling gaat eventueel voor in gebed.  

D.m.v. een gesprek probeert men zich in te leven in de gezinssituatie en vooral op godsdienstig 

gebied probeert de ouderling een stimulerende rol te spelen. 

Een ouderling is bij de uitoefening van het ambt geheimhouding opgelegd over alles wat hem/haar in 

vertrouwen wordt meegedeeld. 

Ook voor de toekomst willen wij als ouderling in de Hervormde kerk van Kollumerzwaag onze 

verantwoordelijkheid nemen voor de vele zaken die op onze weg komen. We realiseren ons dat de 

vorm en de inhoud van het geloof niet altijd vanzelfsprekend is en dat we moeten uitleggen waar het 

Christelijk geloof voor staat. We leven in een dynamische wereld die ons uitdaagt tot een 

voordurende bezinning op levens- en geloofsvragen en op de vraag van gemeente zijn. We zullen niet 

altijd bij het oude moeten blijven maar open staan voor een wat minder traditionele vorm. We 

moeten daarbij denken aan o.a. diensten met extra aandacht voor zang en muziek; gezamenlijke 

maaltijd; meer gemeenteleden en jongeren betrekken in de erediensten voor o.a. schriftlezingen, 

collecten en gebeden. 

De ouderlingen zullen regelmatig bijeenkomen om te evalueren en elkaar bij te staan bij vragen die 

er spelen. Er wordt gestreefd naar een goede onderlinge communicatie en samenwerking. 

Het werk van jeugdouderling is gericht op het reilen en zeilen van het jongerenwerk binnen onze 

gemeente. 
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3.3 College van Kerkrentmeesters 

Het college heeft tot taak: 

- Het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de 

materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door: 

  Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de     

gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7:  

  Het zorg dragen voor de geldwerving; Het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor 

de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente; 

 en voorts 

  Het  beheren van de goederen van de gemeente;Het verzorgen van het, in het beleidsplan en de 

begroting geformuleerde, personeelsbeleid; 

  Het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens   

arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein; 

  Het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van de gebouwen en andere beherend  

en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is; 

  Het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboel, het belijdenisboek en, indien      

aanwezig, het trouwboek; 

  Het beheren van de archieven van de gemeente; 

  Het beheren van de verzekeringspolissen. 

Gemeenteleden zullen blijvend gestimuleerd moeten worden om op een verantwoorde manier bij te 

dragen in de lasten van de gemeente. Ook in de toekomst zullen wij hier meer te maken krijgen met 

de "vergrijzing" en het ons ontvallen van oude gemeenteleden, welke veelal tot de groep van de 

"gulle" gevers behoren. 

Anderzijds zullen wij nieuwe initiatieven op het gebied van het "samen" kerk zijn en de vieringen van 

onze erediensten, welke veelal van uit de jongere leden naar voren komen, dienen te stimuleren om 

de jeugd blijvend bij de gemeente te betrekken. Deze initiatieven nemen veelal de nodige kosten met 

zich mee, en hier zal ook de (financiële) ruimte moeten worden gegeven. Wel dient de jeugd hierbij 

ook gestimuleerd te worden om, waar mogelijk, eventueel door het voeren van acties, ook zelf te 

trachten een deel van de benodigde financiële middelen te verwerven. 

 

We hopen op continuïteit in de financiën de komende periode. 
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3.4 Diaconie 

Het gaat in het diaconale werk niet om de kerk, maar om de gehele samenleving. Daarmee wordt 

bedoeld dat het gaat om mensen in nood. Modern diaconaat zal in het midden van de gemeente 

duidelijk willen maken wat in deze tijd van de gemeente wordt gevraagd, als ze gehoorzaam wil zijn 

aan de Heer. Bij het diaconaat gaat het om een opdracht, een functie van Godswege van de 

gemeente, namelijk opkomen voor de leefbaarheid, het tot recht komen van de mens in de 

schepping. Het werkterrein is breed , van binnen de gemeente tot wereldwijd. 

De leden van de diaconie nemen maandelijks deel aan de kerkenraadsvergadering en aan hun eigen 

tweemaandelijkse vergadering. Verder draagt de diaconie zorg voor de avondmaalstafel en zit tijdens 

het avondmaal ook aan. 

In de toekomst zullen we als diaconie blijven inspelen op (nood)situaties in binnen- en buitenland 

d.m.v. acties en collectes en giften, het ondersteunen en/of meewerken aan sociaal 

maatschappelijke projecten. Hierbij zoveel mogelijk samenwerkend met de verschillende kerken die 

ons dorp rijk is. 

Jaarlijks organiseert de diaconie een ouderendienst in samenwerking met de predikant waarbij extra 

aandacht uitgaat naar de oudere gemeenteleden. Na de dienst wordt er voor deze gemeenteleden 

een gezellige broodmaaltijd aangeboden. We zullen proberen om dit te continueren de komende 

jaren. 
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 4 De Leer 

De gemeente is, vanwege haar betrokkenheid bij de doop, mede verantwoordelijk voor de 

geloofsopvoeding van kinderen en de geestelijke vorming van jongeren in de gemeente en de wereld 

en schept mogelijkheden om deze te stimuleren en te steunen d.m.v.... 

 

4.1 Catechisatie 

Sinds 2011 is er gestart met een nieuwe constructie voor het geven van catechisatie. 

Voorafgaand aan de tweewekelijkse c lubavond is de predikant aanwezig om als inleiding op de 

clubavond de jeugd te scholen in hun geloofsopvoeding. Het gevolg hiervan is dat er meer jeugd 

bereikt wordt tijdens deze avond dan op een aparte avond waarop catechisatie plaats zou vinden. 

Met name doordat er ook buitenkerkelijke jeugd komt op de clubavonden. 

Wij zien dat deze constructie werkt en zullen dan ook de komende periode hiermee doorgaan . We 

kunnen hiermee hopelijk voorkomen dat het aantal catechisanten afneemt. 

 

4.2 Belijdeniscatechisatie 

De voorbereiding tot het doen van openbare belijdenis van het geloof vindt plaats in de 

belijdeniscatechese, die wordt gegeven door de predikant. In de regel vindt de dienst van Openbare 

Geloofsbelijdenis plaats op de zondag van Palmpasen. 

We zien een duidelijk afnemend aantal gemeenteleden die besluiten belijdenis van hun geloof te 

doen, wat natuurlijk gevolgen zal hebben voor het gemeente zijn. 

In de toekomst zullen we dus moeten nadenken over hoe wij weer meer mensen kunnen laten 

betrekken bij de geloofsbelijdenis. Een idee hiervoor is om na het beëindigen van de clubs en 

catechisatie van de 16-plussers om een vorm van vervolgcatechese aan te bieden in de vorm van de 

belijdeniscatechisatie. 

Tevens zal er bij de doopgesprekken of huwelijksvoorbereiding aandacht moeten zijn voor de stap 

naar de belijdenis evt. door middel van een vervolggesprek. Hier moeten de betrokken ouderlingen 

dan ook op toezien.  Immers bij een huwelijk en de doop worden er dezelfde vragen gesteld, dus 

waarom niet zelf belijdenis doen als je belooft om je kind op te voeden naar Gods maatstaven? 

In de toekomst hopen we hiermee weer het aantal leden dat belijdenis van het geloof doet te laten 

toenemen. 
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5 Jeugdwerk 

Het jeugdwerk is een belangrijk deel van het gemeentewezen.  Onder leiding van de jeugdouderling 

heeft dit gestalte. 

5.1 Jeugdraad 

De jeugdraad bestaat momenteel uit 13 personen. Het gaat hierbij om leden van de 
jeugddienstcommissie (4), clubleiding (6), penningmeester, voorzitter en jeugdouderling. 
Van september (voor de startzondag) tot en met april (na de slotzondag) is er maandelijks een 
vergadering. Twee maal per jaar is er een gezamenlijke jeugdraadsvergadering met de jeugdraad van 
de Gereformeerde Kerk.  
 
Het doel van de jeugdraadsvergadering is om met alle afdelingen binnen de jeugdraad zaken te 
organiseren en te bespreken aangaande de jeugd.   
 

5.2 Jeugddienstcommissie 

Het doel van de jeugddienstcommissie is: 

Het regelen, begeleiden, coördineren van jeugddiensten. Door middel van jeugddiensten proberen 

we het christelijk geloof op een dusdanige manier naar voren te brengen, zodat het pakkend is voor 

de jeugd, maar natuurlijk ook voor oudere belangstellenden. 

De thema’s die gezocht worden toe te passen op de belevingswereld die de jeugd op dit moment 

heeft. Verder proberen de jeugd zoveel mogelijk te betrekken in het meedenken en meedoen met de 

jeugddiensten. Dit wordt gedaan door de jeugd persoonlijk of via clubleiding te benaderen. 

Verder houden wordt er contact gezocht en gehouden met meerdere personen, die meewerken aan 

deze diensten, bijvoorbeeld een gospelgroep, de organist, het beamerteam of de predikant. 

De jeugddienstcommissie regelt ook de bloemen, die naar één van onze gemeenteleden gaan. Dit 

zijn vaak de mensen met een verstandelijke handicap, maar het kan ook iemand van de jongeren zijn, 

die ziek is. 

Jeugddiensten worden samen met de Gereformeerde Kerk gehouden. Dit zijn dus altijd gezamenlijke 

diensten. Vanwege o.a. de ruimte worden deze diensten veelal gehouden in de Gereformeerde kerk. 

Indien het qua ruimte mogelijk is, wordt er geprobeerd deze te houden in de Hervormde Kerk. 

Samen met de Gereformeerde Kerk worden elk seizoen 6 jeugddiensten gepland. Deze 

jeugddiensten worden om en om georganiseerd door óf de Hervormde Gemeente of de 

Gereformeerde Kerk. Bij de startzondag ligt de organisatie bij de Hervormde jeugddienstcommissie. 

Bij de slotzondag ligt de organisatie bij de Gereformeerde jeugddienst commissie. De 4 jeugddiensten 

daar tussenin worden om en om door beide jeugddienstcommissies georganiseerd en gaan meestal 

in samenwerking met de jeugdraad, clubs en jeugd van de organiserende partij. 
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De startzondag is tevens ook meteen bloemenzondag. Vóór deze dienst worden er door de 

gemeenteleden bloemen gebracht in de kerk die na deze dienst weer bezorgt worden door de 

gemeente leden zelf naar het vooraf op de bos bloemen gelabelde gemeentelid.  

De jeugddienstcommissie bestaat op dit moment (2012/2013) uit 4 personen.  

De jeugddienstcommissie houdt via de jeugdraadsvergadering of rechtstreeks contact met de 

jeugdouderling van onze gemeente. 

Taken binnen de jeugddienstcommissie worden per keer onderling verdeeld aan de hand van een 

soort van draaiboekje. 

In de toekomst wil de jeugddienstcommissie proberen de jeugd nog meer te betrekken bij het 

gebeuren rondom jeugddiensten. Dit willen zij o.a. doen door meer de clubs van tevoren bij de 

jeugddiensten te betrekken, door jongeren te vragen waar hun interesses e.d. liggen en door de 

jeugd zelf de kans te geven initiatief te tonen bij het regelen van deze diensten.                                 

Dus: de jeugd de hoofdrol en de commissie de begeleidende en coördinerende taken. 

We proberen een jonge, levende gemeente te worden waarbij de jeugd een aanzienlijke rol speelt in 

het gemeente zijn. 

 

5.3 Jeugdclubs 

Het doel van de jeugdclubs is, om de jeugd op een leuke en spontane manier bij de kerk te betrekken 
en te laten zien wat de kerk en het geloof voor hen kan betekenen.  
 
Momenteel zijn er 3 clubavonden waarvan er telkens 2 van de clubleiding aanwezig is: 
 
Een groep 5 t/m groep 7: Deze bestaat momenteel uit  18 jongens en meisjes. (2012/2013) 
Een jongensclub van groep 8 t/m 16 jaar. Deze bestaat momenteel uit 8 jongens. (2012/2013) 
Een meisjesclub van groep 8 t/m 16 jaar. Deze bestaat momenteel uit 18 meisjes. (2012/2013) 
 
De avonden worden vrij ingevuld door de leiding. Vooraf aan elke clubavond wordt er ca. 20 minuten 
catechisatie gegeven door onze eigen dominee.  
 
Aan het einde van het seizoen wordt er een clubweekend georganiseerd. Er wordt door de jeugdraad 
een bestemming uitgezocht waar dit weekend gehouden wordt.  
 
In de toekomst hopen we op een toenemend of in ieder geval een gelijkblijvend aantal clubleden, 
ook buitenkerkelijke jeugd en vanuit de andere kerken zijn van harte welkom, andersom is dat ook 
het geval. De jeugdclubs moeten laagdrempelig  zijn, immers langs deze weg is er jeugd te bereiken 
die anders misschien niet open staat voor het geloof of in ieder geval er niet actief aan deelnemen. 
 
Het zou mooi zijn om de jeugd een vervolg aan te kunnen bieden in de vorm van de eerder 
genoemde "vervolgcursus"(punt 2.2),  om hen toch bewust te maken van hun geloofsbeleving. 
En dat zij later een onderdeel vormen van een levende, jonge kerk. 
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5.4 Klein comité 

 Het klein comité is een initiatief van de Gereformeerde en Hervormde jeugdraden samen. Enkele 

leden van beide jeugdraden organiseren enige malen per jaar activiteiten voor de jeugd. Met name 

in de startweek en in het najaar wordt dit door het klein comité geregeld.  

Het doel hiervan is om de jeugd op een speelse manier bij de kerk te betrekken en te 
enthousiasmeren voor de kerkelijke activiteiten zoals onder andere de clubs en catechisaties. 
 
5.5 Kindernevendienst 
 
De kindernevendienst (KND) heeft zich tot taak gesteld om op de zondagochtenddiensten de 
kinderen , kleinkinderen of gastkinderen van onze kerkgangers op te vangen, in haar eigen ruimte  
“De Rank”, tijdens een deel van de kerkdienst. 
De kinderen worden naar leeftijd opgesplitst in twee groepen: 4 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar.  
Beide groepen werken aan gelijke thema’s of onderwerpen. Hierdoor komen kinderen van 
verschillende leeftijden uit het zelfde gezin toch met het zelfde verhaal thuis. Bovendien is het goed 
samenwerken tussen de groepen bij speciale projecten. 
Per groep is het streven dat er twee leid(st)ers aanwezig zijn. 
In de KND staat er een verhaal centraal waar een werkje, quiz of iets dergelijks, aan verbonden is.  
Elke groep heeft haar eigen werkboek. De werkschema’s vallen prima samen en behandelen soms 
mooie projecten (bijvoorbeeld de pasen en pinkstertijd). 
Bij gezinsdiensten en de afscheidsdienst van de KND, blijven de kinderen van beide groepen tijdens 
de hele dienst in de kerk. Aan deze diensten werken de kinderen of de leiding, om en om, mee.   
Elk jaar zijn er drie speciale gezinsdiensten en natuurlijk is er de kerstdienst. Op de eerste kerstdag is 
er de speciale kerst kindernevendienst. Hier werken de kinderen ook aan mee. 
Bij een doopdienst leest één van de kinderen van de KND voor elke dopeling een gedicht voor. Dit 
gedicht krijgen de doopouders overhandigd in een lijst ter herinnering aan deze dienst. 
 
De kinderen van beide groepen gaan eerst met hun ouders mee de kerk in om het begin van de 
dienst bij  te wonen. Zij verlaten de kerk samen met de leiding  vòòr de schriftlezing. En allemaal 
komen zij aan het eind van de dienst weer terug in de kerk en krijgen de zegen mee voor een ieder 
naar huis gaat. 
 
Om alle diensten goed te kunnen invullen wordt er regelmatig door de leidsters van de KND 
vergaderd. 
 
Naast de KND is er ook nog een oppas groep. Hier zijn moeders actief om tijdens de hele kerkdienst 
kinderen van 0 tot 4 jaar op te vangen. Deze groep staat op zich zelf.  
Eenmaal per jaar komen op uitnodiging van de KND de oppasmoeders bij de vergadering van de KND 
om zo toch wat contact en feeling met elkaar te onderhouden  
 

Het doel van de kindernevendienst is om ouders de mogelijkheid te bieden om de kerkdiensten bij te 

wonen en om de kinderen een vertrouwd gevoel te geven bij het kerkelijk leven. Langzaam kunnen 

zij wennen aan de kerkgang en later op de leeftijd van 12 jaar deelnemen aan de hele kerkdienst. 

In de toekomst willen wij doorgaan zoals het nu is. 

 



Beleidsplan Nederlandse Hervormde Gemeente (PKN) 2013 
 

Pagina | 16  
 

6 Vrijwilligers 

Binnen de Hervormde Gemeente van Kollumerzwaag is een groot aantal vrijwilligers werkzaam op 

diverse fronten. Naast de vrijwilligers t.b.v. het pastoraat, diaconaat, jeugdwerk enz., zijn er een 

aantal groepen van vrijwilligers welke in direct verband staan met werkzaamheden ten behoeve van 

de kerkrentmeesters voor met name het schoonhouden en onderhoud van het kerkgebouw; het 

vervullen van de kosterfunctie tijdens de wekelijkse diensten; onderhoud van de pastorie en de Rank 

(verenigingsgebouw); beheer van de Rank; onderhoud begraafplaats; organisatie bazar; de 

organisten en de wijkassistentes voor het innen van o.a. de Eindejaars- en Paascollecte en de actie 

Kerkbalans. 

Voor enkele vrijwilligersdiensten wordt een vergoeding op jaarbasis betaald op basis van de fiscale 

vrijwilligersregeling. Dit betreft met name het beheer van de Rank en de organisten. 

Wij als kerkenraad zien dat het steeds moeilijker is om vrijwilligers voor werkzaamheden in te zetten. 

Dit is een redelijk groot probleem.  De kerkenraad heeft moeite om al haar functies in te vullen, maar 

in vergelijking met andere gemeenten gaat het toch nog redelijk goed. Toch zal er op één of andere 

manier iets moeten worden gedaan aan de invulling van alle vrijwilligersfuncties. Voor de kerkenraad 

een punt om hierover na te denken en het niet er op aan te laten komen. We moeten ons bewust 

zijn van de vergrijzing en daarom extra ons inzetten om de jongere leden te betrekken bij de 

werkzaamheden. Als voorbeeld hebben we het beamerteam, jeugd groeit in deze tijd op met de 

computer, voor hen dus uitermate geschikt om in het kerkenwerk binnen te stromen. 

In de toekomst willen we toch bereiken dat het aantal vrijwilligers in ieder geval niet afneemt en 

hopelijk kunnen we deze groep groter maken. 

De groep vrijwilligers is een aanzienlijk deel van het gemeenteleven...zonder de vrijwilligers geen 

kerkgebeuren. 

6.1 Ouderenbezoeker 

De ouderenbezoeker bezoekt zoals het woord al aangeeft de ouderen in de gemeente. Vanaf 2013 

zal dit een zelfstandig opererende functie zijn en niet meer in combinatie met het ouderling zijn. Het 

is verstandig om de ouderenbezoeker deel te laten nemen aan het ouderlingenberaad omdat hij/zij 

natuurlijk ook belangrijke zaken signaleert. 

Het doel van de ouderenbezoeker is om de oude gemeenteleden het gevoel te geven dat zij niet 

vergeten worden door de gemeente en dat zij een belangrijk onderdeel vormen in het gemeente zijn. 

In de toekomst zien wij graag dat de samenwerking met de ouderlingen versterkt wordt door het 

uitwisselen van informatie onderling, zo zal er een optimale samenwerking ontstaan. 
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6.2 Bloemendienst 

Dit houdt in dat er door een aantal vrijwilligers wordt gezorgd dat er zondags een bos bloemen voor 

in de kerk staat tijdens de erediensten. Na de dienst worden de bloemen bezorgd bij een ziek 

gemeentelid door één van de vrijwilligers. Wie de bloemen krijgt wordt wekelijks voor de dienst 

bepaald door de aanwezige kerkenraadsleden. Ook wordt er door een kerkenraadslid een bos 

bloemen bezorgd bij een, uit een vooraf opgestelde lijst, gemeentelid die niet in de kerk kan komen. 

In de toekomst is het misschien goed om deze taak uit te breiden naar buiten onze 

kerkgemeenschap. Mensen aan de zijkant kunnen door dit gebaar het idee krijgen dat zij ook door de 

kerken niet worden vergeten.  

Het doel is dan ook om de binding met  álle mensen om ons heen te vergroten. Als kerk kunnen we 

zo naar buiten treden en een positieve indruk achter laten. 

6.3 Verjaardagsfonds 

Voor het verjaardagsfonds is de gemeente in 6 wijken verdeeld. Ieder gemeentelid krijgt met de 

verjaardag een kaart met een envelopje waarin een vrijwillige gift kan worden gedaan. Kinderen tot 

en met 16 jaar krijgen alleen een kaartje.  

Eens per jaar moet het verjaardagsfonds een stukje in het kerkblad schrijven met de verantwoording 

van de vrijwillige giften. 

Het doel is om leden van de gemeente binding te geven met het kerkenwerk, het wordt als positief 

ervaren al  weten veel mensen  niet waarvoor het envelopje bedoeld is. 

In de toekomst  willen we meer duidelijkheid over de besteding van de giften, en doorgaan met het 

verjaardagsfonds zoals het nu is. 

6.4 Kerkmuziek 

Voor het bedienen van het orgel zijn drie organisten voorradig die op toerbeurt de zondagse 

diensten, dan wel de trouw- of rouwdiensten begeleiden. De organisten krijgen enkele dagen voor de 

dienst de te zingen liederen aangereikt door de predikant zodat zij deze kunnen oefenen. 

Op dit moment is er sprake van evt. invoering van het Nieuwe Liedboek, de organisten zullen, áls dit 

een feit wordt nieuwe bladmuziek aangereikt moeten krijgen en ook het beamerteam moet nieuwe 

programmatuur installeren. Dit zal de nodige onkosten met zich meebrengen, maar gezien de 

toekomst zullen wij hier op de één of andere manier in mee moeten gaan.  

Ons doel is om in de toekomst de orgelmuziek te ondersteunen met tekst op de beamer en 

eventueel met het tonen van de noten op het scherm, indien mogelijk. Wij zijn ingestapt in het 

digitale tijdperk en moeten hier in mee gaan .  

De kerkenraad heeft besloten dat er eerst nog geen actieve stappen zullen worden genomen ten 

aanzien van het Nieuwe Liedboek 2013. 
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7 Zendingscommissie / Evangelisatiecommissie 

De zendingscommissie informeert de gemeente over de zending wereldwijd, en neemt deel aan  

zendings- en evangelisatieactiviteiten binnen de plaatselijke Hervormde gemeente en binnen de 

Interkerkelijke Evangelisatiecommissie Kollumerzwaag (IKE). In feite is de commissie een zendings- 

en evangelisatiecommissie. 

7.1 Zendingscommissie 

De commissie zamelt geld in via de zendingsbussen bij de uitgang, via de 3 zendingszondagen die 

landelijk zijn vastgesteld (de diakenen collecteren tijdens de kerkdienst) en eens per jaar wordt er 

door collectanten een bijdrage gevraagd via zgn. zendingszakjes aan de deur bij de gemeenteleden. 

Eens per jaar organiseert men een zendingsdienst , met zo mogelijk een voorganger die affiniteit 

heeft met het zendingswerk. De dienst is gekoppeld aan een goed doel met betrekking tot de 

zending. De collecteopbrengst van deze dienst gaat naar dit doel. 

7.2 Evangelisatie (IKE) 

Verder is er nog de eerder genoemde IKE waarin de commissie actief is. De IKE bestaat uit 

vertegenwoordigers van de vier plaatselijke kerken in ons dorp. Alle leden van de Hervormde 

zendingscommissie bezoeken de IKE-vergaderingen (3x per jaar) samen met de predikant. 

De activiteiten betreffen de tentdienst op 1e Pinksterdag  bij het Pinksterfeest in Veenklooster, de 

Brinkdienst in juli in Veenklooster, tweejaarlijkse dienst in de tent aan het einde van het dorpsfeest, 

adventszangdienst in Gereformeerde Kerk, Kerstzang  op kerstochtend d.m.v. zang en muziek door 

het nog slapende dorp. 

De volgende activiteiten vallen onder de paraplu van de IKE, maar de IKE is er zelf niet actief bij 

betrokken: 

-          de Alfacursus een- of tweemaal per jaar; 

-     Paasjubel op paasmaandag bij het kerkhof van de Hervormde Gemeente. 
 

Leden van de hervormde zendingscommissie helpen tijdens verschillende van deze activiteiten mee, 

door te collecteren, stoelen klaar te zetten, koffie te schenken en/of verkeer te regelen. 

Bovendien regelt de hervormde zendingscommissie eens in de twee jaar de huis-aan-huis 

verspreiding van de Pinksterkrant met informatie over het Pinkstergebeuren in Veenklooster en een 

blad voor de kerst (Echo, Elisabethbode). Dit wordt om en om gedaan door de Hervormde en de 

Gereformeerde kerk alhier. 

In de toekomst zal de commissie deze werkzaamheden voortzetten. 
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8 Missionaire werkgroep 

Eind 2011 is er een missionaire werkgroep samengesteld op wens van de Gereformeerde en 

Hervormde kerkenraden i.v.m. de landelijke campagne van de Protestantse Kerk Nederland. 

Het doel  is om een doorgeefluik en filter te vormen van het landelijk aangereikte materiaal, 

bewustwording aan te wakkeren van noodzaak, nut en doel van de Bijbelse opdracht om missionair 

te zijn in eigen omgeving. Dit in aansluiting op het beleid en de beleidsvoornemens van de 

kerkenraden. De missionaire werkgroep zal een denktank vormen voor de kerkenraden hoe dit vorm 

te geven binnen onze gemeenten. 

Vanuit het laatste willen we  op de volgende vragen  een antwoord vinden: 

Wat is in de toekomst nodig om onze beide gemeenten inhoudelijk beter in overeenstemming te 

brengen met de behoeftes in de samenleving (daarmee bedoelen we o.a. de door ons aangeboden 

kerkdiensten, preekthema"s, pastorale en diaconale zorg in ons dorp). 

En hoe kunnen jongere en oudere gemeenteleden elkaar op een vruchtbare manier opbouwen en 

ondersteunen. 

 

9 Samen Op Wegproces (SOW) 

De kerk zoekt en bevordert in al haar geledingen de eenheid, de gemeenschap en de samenwerking 

met andere kerken van Jezus Christus. De gemeente wordt opgeroepen tot het belijden in woord en 

daad van de eenheid der kerken in Jezus Christus. 

Tussen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van Kollumerzwaag wordt al jaren lang 

op bepaalde gebieden samengewerkt zonder dat er tot nu toe een intentie is geweest om op te gaan 

in één gemeente. 

We zien dat dit in principe goed werkt, en zien , nog, niet de noodzaak om écht samen te gaan. waar 

mogelijk zullen we de samenwerking intensiveren zonder dat wij onze eigen identiteit verliezen.  

Ons doel is dan ook om de samenwerking met onze Gereformeerde broeders en zusters te 

intensiveren, maar we zien de komende periode nog geen noodzaak om écht samen te gaan. 

 

 

10 Beleid t.a.v. (in)zegenen twee mensen van hetzelfde geslacht 

Tijdens de gemeenteavond van 22 april 2013 vonden wij als beleidscommissie het vraagstuk over het 

(in)zegenen van twee mensen van hetzelfde geslacht aan de orde te stellen. Op dit moment is er 

geen sprake van, maar wij moeten er wel op klaar zijn mocht deze vraag zich in de toekomst voor 

doen. 
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De predikant (in dit geval Ds.Margje MInk) heeft uitleg gegeven over wat er in de bijbel staat 

geschreven over dit onderwerp. 

Als het gebruikt wordt is dit als er excessen zijn en nooit in een verband van liefde, er wordt over o.a. 

schandknapen gesproken. Uit liefde kán seks voortkomen maar seks op zich heeft niks te maken met 

de liefde.  

Verder geeft de predikant nog aan wat er in de kerkorde en ordinantie over het huwelijk staat. In de 

kerkorde wordt het huwelijk niet genoemd, in de ordinantie wordt er gesproken over een verbond 

van liefde tussen twee mensen. De kerken mogen zelf hun beleid vormen ten aanzien van het 

(in)zegenen van een huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht. Er wordt wel 

onderscheid gemaakt tussen zegenen en inzegenen, maar hier is geen verschil in de betekenis.  

De aanwezige gemeenteleden hebben de mogelijkheid gekregen om vragen aan de orde te stellen en 

hierover met elkaar in discussie te gaan. Het blijkt dat het grootste deel van de aanwezigen positief 

staat ten aanzien van het (in)zegenen van personen van hetzelfde geslacht. Dominee geeft aan dat zij 

er positief tegenover staat, maar dat zij het alleen wil doen als het een gemeentelid betreft. Dit is 

begrijpelijk omdat er anders van allerlei kanten mensen met de vraag kúnnen komen tot het 

inzegenen van zonder kerkelijk betrokken te zijn. 

Het oordeel van de aanwezige gemeenteleden is grotendeels positief, en natuurlijk zijn er ook nog 

enkele leden die bezwaar hebben. Tóch wordt het punt aangenomen omdat de meerderheid voor is. 

 

 

aanpassing/vernieuwing van het beleidsplan 2007-2012 door de beleidscommissie gerealiseerd,  

en voorgelegd aan de voorzitter van de kerkenraad Taeke Feenstra.  

Jaap Smid (kerkrentmeester), Foekje van Seggeren (ouderling) en Margriet Brinkman (voorzitter 

diaconie). 

 

Nawoord 

Het geschrevene is een aanpassing van het eerste beleidsplan van 2007-2012, en dient dan ook 

gezien te worden als het vervolg van het oude beleidsplan. 


