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Voorwoord
Wij zijn een levendige gemeenschap en willen graag kerk zijn voor heel ons dorp. Alle bewoners van
Burdaard en omstreken weten dat de kerk er is. Zij horen en zien dat de kerk regelmatig actief is voor
heel het dorp. Het verrassende van Burdaard is dat ook mensen die geen lid zijn van de kerk, deze
toch een beetje ervaren als ‘onze kerk’.

De gemeenteleden zijn zich ervan bewust dat het hart van de kerkelijke gemeente klopt in
ontmoetingen, in het omgaan met elkaar. Zo heeft bijna elk gemeentelid buren en vrienden die niet
bij de kerk zijn aangesloten, en met wie ze goede contacten onderhouden. Onze manier van
samenleven is dat wij ons verantwoordelijk voelen voor elkaar en dat we proberen elkaar vast te
houden in tijden van vreugde en verdriet. Vanuit de Bijbelse boodschap zijn wij geroepen elkaar tot
naaste te zijn in het leven van alledag.

Persoonlijke ontmoetingen, met name in ons dorp zijn voor ons belangrijk, want het gaat hier om
contacten waarin wij als kerkleden en niet-kerkleden samen optrekken en met elkaar het leven
mogen delen. Allemaal weten we dat je op een geschikt moment op ongedwongen wijze God ter
sprake kunt brengen. Vanuit ‘Gods Geest met ons’ en een open, gastvrije houding willen wij
gemeente zijn voor het dorp.

Omdat Hij door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen
of bedenken (Efeziërs 3: 20), brengen wij in vertrouwen onze gemeente bij God en bidden: mag Uw
missie, ook onze missie zijn.

Protestantse Gemeente te Burdaard-Wânswert-Jislum
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2. Inleiding
Het beleidsplan zoals dat hier voor u ligt, wil een beeld schetsen van de Protestantse Gemeente te
Burdaard-Wânswert-Jislum. Hierin worden beleidsvoornemens beschreven met name met
betrekking tot onze missie en visie.
Voor de kerkenraad is dit de leidraad voor de komende jaren. Aan deze leidraad worden nieuwe en
bestaande activiteiten van onze gemeente getoetst.
In dit beleidsplan zullen we beperkte, korte beschrijvingen geven van de voornemens voor de
komende vijf jaren.
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3. Missie en visie, gemeente-zijn in Burdaard, Wânswert en
Jislum
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Burdaard-Wânswert-Jislum weet zich geïnspireerd
door de opdracht van Jezus Christus uit Matteüs 28:19-20a: “Ga dus op weg en maak alle volken tot
mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun
te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.”

De kerkenraad sluit zich aan bij de missie, in artikel I van de kerkorde van de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN) ‘de roeping van kerk en gemeente’ genoemd:
Lid 2: “Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het
Woord te horen en te verkondigen.”
Lid 6: “De kerk belijdt telkens opnieuw in haar vieren, spreken en handelen Jezus Christus als Heer
en verlosser van de wereld en roept daarmee op tot vernieuwing van het leven in cultuur,
maatschappij en staat.”
De Protestantse Gemeente te Burdaard-Wânswert-Jislum wil een open en gastvrije gemeente zijn,
waarin mensen zich thuis kunnen voelen, kunnen ademhalen en op adem komen. We doen dit door
de bezoekers bij de ingang van de kerk te begroeten, regelmatig samen koffie te drinken vóór of na
de dienst en de nieuw inkomenden ruimte te geven om zich zelf te zijn en zijn of haar plekje te
vinden binnen onze gemeente en ons dorp.
Bij de discussie over wat voor gemeente willen we zijn, is er gebruik gemaakt van ‘30 kansrijke
modellen voor de missionaire gemeente’ (uitgave Protestantse Kerk, september 2009). Uit deze
modellen is door de kerkenraad in 2009 een keuze gemaakt. Voor onze gemeente kozen we ervoor
het model ‘Gemeente zijn voor het dorp’ te gebruiken als speerpunt voor toekomstig beleid.
Meerdere activiteiten zijn hierop gericht. In het bijzonder de contactavonden (voorheen
groothuisbezoeken) die wij ieder jaar voor de gehele gemeente organiseren.

Vanuit de visie op het kerkzijn willen wij Gemeente zijn voor het dorp.
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4. Beleidsonderwerpen
4.1 Organisatie
Net als elke kerk, vereniging, stichting of bedrijf heeft de protestantse gemeente te BurdaardWânswert-Jislum een structuur waarin mensen, onze leden, samenwerken.
De top van onze organisatie structuur is de kerkenraad. Dit staat in de kerkorde van de Protestantse
kerk Nederland en. De kerkenraad is nauw verbonden met twee colleges:
Het college van kerkrentmeesters
Het college van diakenen
De kerkenraad en de colleges worden voor het grootste deel bemenst door wat we ambtsdragers
noemen.
De kerkenraad heeft daarnaast een aantal commissies of taakgroepen ingesteld, waarin gewone
gemeenteleden zitting hebben.
Stuurgroep Jongerenwerk Burdaard
Zending en Evangelisatiecommissie

Alle colleges en commissies hebben hun eigen taken en activiteiten, die vastgelegd zijn in
werkplannen. Deze werkplannen zijn de praktische uitwerking van het beleidsplan. De colleges en
commissies delen regelmatig hun bevindingen met de kerkenraad. Hierdoor kan de kerkenraad
bepalen wat de uitwerking van het beleid is, en of het beleidsplan aangepast moet worden.
Tenslotte zijn er nog de initiatieven van onze gemeenteleden die niet door de kerkenraad zijn
geïnitieerd, maar wel door haar worden ondersteund. Voor de volledigheid noemen we ze hieronder:
Vrouwenvereniging
Gebedsgroep

Als kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Burdaard-Wânswert-Jislum zijn wij van mening dat
het vastleggen van zware, formele structuren, de flexibiliteit en de zelfwerkzaamheid van
groeperingen in de weg staat. Wel dient de kerkelijke gemeenschap de kapstok te bieden, waaraan
een veelkleurigheid aan kleding kan worden opgehangen.
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4.2 Ontmoeting en kerkdiensten
Elkaar ontmoeten is de ruggengraat van het gemeente zijn.
De kerkenraad vindt dat zij minimaal ontmoetingen moet ondersteunen in de vorm van:
Contact avonden voor gemeenteleden, waarin gemeenteleden en de kerkenraad elkaar kunnen
ontmoeten.
Gemeenteavonden waarin de kerkenraad verantwoording aflegt aan de gemeenteleden.
Kerkdiensten waarin de gemeente samenkomt om met Gods woord bezig te zijn, en onze
verbondenheid met God te vieren.

4.3 Gebouwen
Onze gemeente bezit enkele gebouwen. De gebouwen worden niet commercieel gebruikt.
De twee kerkgebouwen en het verenigingsgebouw Op ‘e Hichte worden nu en in de toekomst
gebruikt voor de samenkomsten van de gemeente. De pastorie wordt aangehouden als woonhuis
voor de predikant.
De kosterswoning wordt verkocht zodra dit mogelijk is.

4.4 Website
De Protestantse Gemeente te Burdaard-Wânswert-Jislum maakt gebruik van de website
www.kerkburdaard.nl. Het biedt ons een platvorm om nieuws over onze gemeente te delen, niet
alleen met onze gemeenteleden, maar met in principe alle mensen.

4.5 Tsjerkeblêd
Het ‘Tsjerkeblêd’ is een gezamenlijke uitgave van de Protestantse Gemeenten te BurdaardWânswert-Jislum en Reitsum. Via het Tsjerkeblêd worden gemeenteleden op de hoogte gebracht van
nieuws over onze gemeenten.
Ook niet gemeenteleden kunnen een abonnement nemen, indien ze zich verbonden weten met onze
gemeente.
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4. 6 Vorming en toerusting van de gemeente
Door middel van het organiseren van:








contact-gespreksavonden
het houden van leerhuisavonden
gemeenschappelijke activiteiten
vrouwenvereniging
gespreksgroep
jeugdactiviteiten
etc.
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5. Beleidsvoornemens
‘Een dorpskerk hoort bij een dorp. De kerkelijke gemeenschap is geen gemeenschap die op zichzelf
staat, ze maakt deel uit van de leefgemeenschap van het dorp. Elk dorp kiest zijn eigen identiteit en
de kerkelijke gemeente in Burdaard, Wânswert en Jislum vormt een deel van die dorpsidentiteit. Elk
dorp heeft een eigen kleur en dat is dan ook de kleur van de kerkelijke gemeente. Dorpsplicht en
dorpstrots maken deel uit van het kerkelijk leven’ (ds. W. Beekman, Friesch Dagblad, 6 september
2011).

Wij willen als kerkelijke gemeente deel uitmaken van de van de leefgemeenschap van het dorp.
Daartoe hebben wij ons in 2009 reeds toegelegd op de vraag: hoe kunnen we de openheid en
gastvrijheid van onze gemeente vergroten.
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