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Lopen op water
Vroeger waren er nog echte winters! Toen vroor het in de wintermaanden soms weken achter elkaar.
Toen kon er worden geschaatst op stevig ijs van soms wel tientallen centimeters dik. Dat waren nog
eens tijden!
De laatste winters zijn geen echte winters meer. De temperaturen komen nauwelijks onder nul en
schaatsen op natuurijs is er helemaal niet meer bij. Hooguit kan er een beetje geschaatst worden op
flinterdun ijs van een ondergelopen polder.
Vroeger waren er volle kerken waar veel mensen naar toe gingen. De structuren waren stevig en dik.
De kerk had een grote plaats in de maatschappij en veel mensen waren actief in de kerk. De kerk
kwam je als vanzelfsprekend overal tegen.
Inmiddels zijn er veel kerken waar nog maar weinig mensen naar toe gaan. De kerk heeft een positie
aan de rand van de samenleving gekregen. De structuren van de kerk zijn niet zo stevig meer. Het ijs
is gesmolten en het is lastig om alles draaiend te houden. Het is voortdurend zoeken naar de
betekenis van de kerk in deze tijd.
Een beleidsplan gaat over beleid. Hoe willen wij in Burdaard-Wânswert-Jislum een kerkelijke
gemeente zijn? Hoe gaan wij om met de tijd die veranderd is? We kunnen niet meer lopen op het
stevige en dikke ijs van vroeger. De structuren, die verdwenen zijn, komen niet meer terug.
Lopen op water. Dat verwoordt misschien nog wel het beste wat we als kerk te doen hebben. Op de
golven gaan staan en proberen op die manier het hoofd boven water te houden. Dat vraagt veel
vertrouwen! Denk aan het Bijbelverhaal waarin wordt verteld dat eerst Jezus over het water loopt en
dat Petrus daarna dat ook wil doen. Eventjes gaat het goed, maar dan wordt Petrus bang en hij zinkt
door de golven heen.
Lopen op water vraagt vertrouwen. Vertrouwen op onze Heer Jezus. Dat Hij ons vastgrijpt als het mis
gaat. Dat Hij bij ons is en ons wil helpen ons evenwicht te bewaren. Niet vertrouwen op structuren en
dik ijs, maar vertrouwen op de nabijheid van de Heer. Lopen op water vraagt ook vertrouwen in
elkaar. Om elkaar aan te sporen om stappen te gaan zetten. Tegen elkaar zeggen dat je niet gelijk zult
verdrinken als je van het ijs af stapt.
We hopen dat dit beleidsplan de kerk van Burdaard-Wânswert-Jislum veel goeds mag brengen en
veel vertrouwen mag gaan geven!

Hoe werkt dit beleidsplan?
In dit beleidsplan worden twee dingen omschreven. Ten eerste wordt er globaal een stand van zaken
gegeven. Wat gebeurt er ongeveer in de gemeente? En daar worden dan ten tweede actiepunten bij
genoemd. Want de tijd verandert en daarom moeten en willen we dingen aanpakken.
Het is belangrijk dat er mensen zijn, die daadwerkelijk op de golven willen gaan staan. Want als we
allemaal aan de wal blijven, komt er van het lopen op het water natuurlijk niets terecht. Daarom
worden de actiepunten concreet benoemd en is het zaak dat er ook iemand verantwoordelijk wordt
gemaakt voor het actiepunt. Dit beleidsplan kan alleen maar gaan werken als het in praktijk wordt
gebracht. De kerkenraad ziet toe dat de punten uit dit beleidsplan gerealiseerd gaan worden. Mocht
onderweg blijken dat een bepaald actiepunt niet werkt, dan kan de kerkenraad in overleg met
werkgroepen en gemeenteleden nieuwe actiepunten formuleren. Zo blijven we in beweging.
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Ontwikkelingen in de gemeente
De Protestantse Gemeente Burdaard-Wânswert-Jislum is een open gemeente waar veel mogelijk is
en waar de mensen elkaar goed kennen. Het evangelie van Jezus Christus is het uitgangspunt voor de
activiteiten die in de gemeente plaatsvinden.
Voor het beleid naar de toekomst toe zijn er in grote lijnen een paar ontwikkelingen te noemen:
1. De gemeente staat middenin het dorp en de binding met het dorp wordt belangrijk
gevonden. De Krystkuier, de tentdienst, de diensten met de school en de herdenking van
overledenen worden breed gewaardeerd.
2. In Burdaard staat een MFC met een grote organisatie van vrijwilligers daar omheen.
3. De traditionele patronen in de gemeente staan onder druk: niet alles kan meer op de
klassieke manier worden aangeboden. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe en meer vloeiende
vormen van gemeente-zijn en is er duidelijk vraag naar bezinning en pastoraat.
4. In de loop van de jaren wordt er veel minder georganiseerd in de gemeente. Er zijn
activiteiten verdwenen waarvoor niets in de plaats is gekomen.
5. Door de samenvoeging van twee kerkelijke gemeentes is er een gemeente ontstaan met
meerdere dorpskernen.
6. In 2018 is de predikant voor 50% aangesteld in de gemeente. In 2020 is deze aanstelling
verhoogd naar 65%.
Op een aantal gebieden van het gemeenteleven willen we punten van beleid noemen.

Erediensten
De zondagse eredienst is belangrijk voor de gemeente. Het vormt het uitgangspunt voor de nieuwe
week. In de eredienst komt veel samen: mensen, emoties, verlangens, teleurstellingen, blijdschap
enz. De eredienst brengt ons in het licht van Christus.
De jongere generatie gemeenteleden geeft aan zich minder met de traditionele kerkdiensten
verbonden te voelen.
Enkele jaren geleden is de Belevingskerk ontstaan. Enkele jongere gemeenteleden willen met de
Belevingskerk een nieuwe manier van vieren en samen-zijn stimuleren.
Punten van beleid:
• We gaan een aantal diensten per jaar anders inrichten. De bedoeling is om die dienst meer
interactief te maken. Dat wil zeggen: meer ruimte voor ontmoeting, gesprek en het actief
bezig zijn met woorden uit de Bijbel. De kernwoorden uit de Belevingskerk komen hierin
terug: vieren - doen - eten.
• Vanaf 2021 willen we in ieder geval 5 diensten per jaar op deze manier vorm geven. De
startdienst en slotdienst en ook de tentdienst zijn hier zeer geschikt voor. In de 40 dagentijd
en rondom Kerst wordt ook naar een geschikte datum gezocht. Zo komt er spreiding door
het jaar heen.
• Doel is om verschillende generaties in viering en beleving samen te brengen.
• In deze diensten worden ook de tieners van Tienerkerk en de kinderen van de
kindernevendienst betrokken. Zij krijgen een plek in het programma van deze dienst.
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Gesprek
Wat is het nodig om in de gemeente met elkaar in gesprek te zijn, verdieping te zoeken en
standpunten te verkennen.
Er zijn niet zoveel gespreksgroepen.
• Het leerhuis kan door ds. Timmer opnieuw aangeboden worden. In twee avonden wordt dan
een Bijbelboek of een Bijbels thema toegelicht en besproken.

Kerkenraad
De kerkenraad is behoorlijk groot. Traditioneel is ook de gedachte en de verwachting dat de
kerkenraad vele dingen zelf regelt. Het wordt moeilijker mensen te vinden voor de kerkenraad.
Daarom is bezinning nodig over de grootte van de kerkenraad en de taken van de kerkenraad.
Punten van beleid:
• In de Plaatselijke Regeling staat de grootte van de kerkenraad vermeld. Op dit punt moet de
PR door de kerkenraad opnieuw besproken worden. Hoe groot wil de kerkenraad dat zij is?
Indien nodig moet de PR aangepast worden en met de nieuwe inhoud aan de gemeente
voorgelegd worden.
• Welke taken moet de kerkenraad doen? Zijn er misschien ook taken die door mensen buiten
de kerkenraad gedaan kunnen worden.
• Het is belangrijk dat er ook vanuit Jislum en Wânswert gemeenteleden in de kerkenraad
plaats nemen. Mocht dat niet lukken, dan moet de kerkenraad ervoor zorgen dat deze beide
dorpskernen niet vergeten worden.

Pastoraat
In de kerkelijke gemeente van Burdaard is omzien naar elkaar belangrijk. We proberen met elkaar
mee te leven in goede en in slechte tijden. In dat menselijk meeleven wordt iets zichtbaar van Gods
betrokkenheid op het leven. Pastoraat is een actie van mensen namens God.
Vanouds hebben de predikant en ouderlingen een grote pastorale taak. In de huidige tijd is dat
minder, omdat de predikant in deeltijd werkt en het moeilijk is om ouderlingen te benoemen in de
kerkenraad.
Omdat de gemeente vergrijst, gaat er veel pastorale aandacht naar de groep ouderen in de
gemeente.
Punten van beleid:
• Om de ouderlingen te ondersteunen zoeken we naar gemeenteleden die afgebakende
pastorale taken willen vervullen.
• Iedereen die actief is in het pastoraat krijgt toerusting, zodat de kwaliteit van het pastoraat
goed is.
• Naast het crisispastoraat (rondom ziekte, overlijden en schokkende gebeurtenissen) en het
reguliere pastoraat (het contact onderhouden met vooral oudere gemeenteleden) gaan we
elk jaar een pastoraal project doen. In dat project wordt er met een bepaalde doelgroep in
de gemeente actief contact gezocht om met hen in gesprek te raken. Als doelgroepen
noemen we: boeren, alleenstaande ouders, ondernemers, studerende jongeren.
• Het jeugdpastoraat wordt onder het jeugdwerk genoemd.
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Diaconaat
De diaconie is de trekker van het diaconaat in onze gemeente. Er zijn enkele vaste activiteiten:
• Kerstattenties
• 1 keer per jaar helpen bij de zondagse activiteit in Het Lichtpunt.
• Zorg voor minima in de drie dorpen van onze gemeente.
- Vakantie voor 2 gezinnen per jaar.
• Financiële steun aan diaconale/maatschappelijke organisaties.
- Familie Deelstra in Albanië
- Stichting Plan (adoptiekind)
- Organisaties van de provinciale advieslijst
- Noodhulp
Punt van zorg is het aantal diakenen. Hierdoor komen activiteiten zoals de verzorging en bediening
van het avondmaal in de knel. Is een andere opzet van het rondbrengen van brood en wijn mogelijk,
of hulp van gemeenteleden?
De zaken met betrekking tot de Zending waren uitbesteed aan de Zending en
evangelisatiecommissie. Doordat deze commissie is gestopt, komen bepaalde activiteiten van deze
commissie terug bij de diaconie. Het inzamelen van de zendingsbijdragen en het kiezen van de
doelen voor deze bedragen wordt al opgepakt. Er is een vaste lijst met projecten van Kerk in actie en
enkele andere vaste doelen. Deze lijst wordt jaarlijks/halfjaarlijks vastgesteld.

Maak het Goede Nieuws bekend
Evangelisatie- en zendingsopdracht voor dichtbij en veraf.
Het is voor een plaatselijke gemeente van grote waarde om door je eigen kerkmuur te kijken. Wij
moeten als gemeente de opdrachtgenoemd in Marcus 16:15 handen en voeten geven:
En Hij zei tegen hen: “Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws
bekend.”

Jeugdwerk en Stuurgroep Jeugdwerk Burdaard (SJB)
Het jeugdwerk wordt traditioneel georganiseerd: kindernevendienst voor basisschoolkinderen
tijdens de eredienst, club voor groep 7 en 8, tienerkerk op zondagochtend voor de tieners.
De kindernevendienst wordt door een klein aantal kinderen bezocht. Het is moeilijk leiding te vinden
voor de kindernevendienst. De club van groep 7-8 op woensdagavond wordt veruit het meest
bezocht. Slechts een klein aantal jongeren maakt vanuit de club de overstap naar de Tienerkerk. Voor
oudere jeugd (16+) wordt er niets specifieks georganiseerd.
Rondom de startzondag wordt er een survival georganiseerd voor alle leeftijden. De deelname
hieraan is altijd groot en het enthousiasme is aanstekelijk.
Vragen waar over nagedacht wordt: passen de klassieke vormen nog wel bij onze tijd?
Kunnen we zoeken naar meer spannende en actieve vormen van jeugdwerk? Wat moet de specifieke
inhoud van het jeugdwerk zijn?
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Het SJB is de laatste jaren gaan functioneren als een overkoepelend orgaan waar alle vormen van
jeugdwerk gezamenlijk besproken worden, zodat de leiding op de hoogte is van wat er allemaal
gebeurt.
Punten van beleid:
• De leiding van de Belevingskerk sluit aan bij het SJB. Daarmee krijgt de Belevingskerk een
vaste plaats in het grotere geheel van het jeugdwerk. Daarbij moet opgemerkt worden dat
de doelgroep van de Belevingskerk groter is dan de jeugd alleen.
• Het SJB moet meer een plek worden waar creatief over het jeugdwerk wordt nagedacht en
gebrainstormd. Binnen het SJB gaat het niet alleen over de vraag wat we doen en wie het
regelt. Het gaat ook om de vragen waarom we iets willen doen en wat de meest geschikte
manier is om iets aan te pakken.
• Het SJB zoekt voor zichzelf een nieuwe naam.
• Er moet aandacht zijn voor het jeugdpastoraat, want momenteel valt dat tussen wal en
schip. Toen er in het dorp een jongere overleed, wisten we niet zo goed hoe we dat pastoraal
moesten oppakken. Ideaal zou zijn als er iemand beschikbaar is die contacten onderhoudt
met jongeren en met jeugdgroepen.
• Het SJB gaat kijken of er weer een reis met jongeren georganiseerd kan worden. Bedoeld
wordt een reis of excursie die leidt tot geloofsgesprek met jongeren.

Gebouwen
Voor de gemeente is een plaats van ontmoeting een belangrijk concentratiepunt. Daar komen we
samen, daar ontmoeten wij God en elkaar.
Zijn voor de samenkomsten eigen gebouwen voor nodig en zo ja, welke gebouwen? Die vraag komt
steeds weer naar voren. Want het in bezit hebben van gebouwen betekent dat daar ook kosten voor
gemaakt worden en dat er vrijwilligers actief moeten zijn om de gebouwen te beheren. Kan de
gemeente misschien helemaal zonder eigen gebouw en moeten we als gemeente een plaatsje
zoeken in het MFC? Als we toch een gebouw willen aanhouden is dat dan de (grote) Tsjerke oan ‘e Ie
of de (kleinere) Tsjerke op de terp?
Momenteel kunnen we vanwege de coronacrisis geen antwoord geven op de bovenstaande vragen.
Duidelijk is dat we, zolang de regelgeving vanwege het coronavirus het houden van onderlinge
afstand vereist, niet zonder het grote kerkgebouw kunnen.
Punten van beleid:
• Het onderhoud van beide kerkgebouwen wordt uitgevoerd, zodat de staat van de gebouwen
redelijk tot goed blijft.
• Als meer duidelijk is over de gevolgen van het coronavirus zullen we bovenstaande vragen
met de gemeenteleden bespreken.
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Actie lijst en tijdlijn

Beleidspunt

Verantwoordelijk

Tijdslijn

Erediensten

SJB-belevingskerk
Kerkenraad
Leiding tienerkerk
Leiding kindernevendienst

• Februari 2021 starten met de
andere diensten

Gesprek

Dominee Timmer

• Elk najaar vanaf 2020 leerhuis
• Februari groothuisbezoek
• Belijdeniscatechese april 2021

Kerkenraad

Kerkenraad

• Januari 2021 samenstelling
agenderen
• Januari 2022 taken agenderen

Pastoraat

Ouderling + dominee
Kerkenraad

• Vanaf 2020 pastorale projecten
• In 2021 onderzoek pastoraal team

Diaconaat

Diaconie

• In 2021 bezinning bediening
avondmaal

Zending/Evangelisatie

Kerkenraad

• In 2021 op gemeenteavond

Jeugdwerk

SJB

• In 2021 nieuwe naam
• Eind 2022 moet de nieuwe structuur
goed draaien
• In 2022 jeugdreis.

Gebouwen

Kerkrentmeesters

• In 2022 agenderen in eigen College
+ kerkenraad
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