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Notulen van : notities van gemeenteavond van 22-09-2022    2022-2-046 
Onderwerp : praten over toekomst van onze gemeente 
Aanwezig : plm. 50 vrienden en leden 
Plaats  : kerkzaal 
 

Nr. Omschrijving. 

1. Opening: 
Br. Bram Postma opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Br. Postma spreekt de wens uit dat we een goede en constructieve vergadering zullen 
hebben. Na het zingen van LvG 448 gaat br. Postma ons voor in gebed.  

2. Aanleiding voor deze gemeenteavond: 
- Samen zoeken naar Gods wegen/plannen 
- Vergrijzing heeft grote invloed, weinig instroom nieuwe gemeenteleden jong of oud 
- Zijn we nog wel een “aantrekkelijke” gemeente? 
- Regeren is vooruit zien, misschien vervangen door “verwachtingsvol vooruit zien”. 
- Als we kijken naar huidige situatie in de wereld, dan is dat af en toe beangstigend.  

Er is zoveel gaande bijv. de oorlog in Oekraïne. 
- Gelukkig op positieve signalen en Br. Postma verteld over de doopaanvraag van 

pakesizzer van 17 jaar. Dit bemoedigd dan ook weer. 
- Wij doen het werk als gemeente niet zelf, maar dat doet God en Hij gebruikt de Heilige 

Geest hiervoor. Wij mogen zaaien, maar God zelf geeft wasdom. 
- Samen nadenken en wegen zoeken, dat is de reden van deze gemeenteavond. 
Na deze inleiding zingen we LvG 458. 

3. Gespreksronde: 
Br. Harrie Wijma gaat de gespreksronde leiden en wil dit gaan doen aan de hand van een 
aantal stellingen. Het TV programma “het Lagerhuis” heeft hem op dit spoor gezet. 
Aan de aanwezigen zijn een groene en een rode kaart uitgereikt en door het opsteken van 
1 van deze kaarten kan iedereen zijn of haar keuze kenbaar maken. Daarna is er de 
gelegenheid om jouw keuze toe te lichten. In de zaal staat een microfoon, zodat iedereen 
ook goed mee kan luisteren. 
Voor alle duidelijkheid; er wordt vanavond geen besluit genomen, deze avond is bedoeld 
om naar elkaar te luisteren. Het bestuur neemt de suggesties mee en zal t.z.t. met 
concrete voorstellen komen waarover dan pas een besluit kan worden genomen! 
Laten we vanavond goed naar elkaar luisteren en respect hebben voor ieders verhaal. 
Br. Wijma gebruikt het voorbeeld van een roeiboot, waar je 2 roeispanen nodig hebt om 
vooruit te komen. Gebruik je er maar 1, dan ga je rondjes maken en kom je geen steek 
verder. Bid en werk, dat zijn de beide roeispanen die iedereen, maar ook de gemeente 
nodig heeft om vooruit te kunnen komen.  
Laten we niet vergeten: wij zijn een gemeente met een opdracht! 
Als gemeente hebben we ook verplichtingen zoals het ANBI. 
Ieder jaar moet het bestuur deze weer tegen het licht houden m.b.t. beleid van de 
gemeente, jaaroverzicht vermelden en de doelstelling van de gemeente. 
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Dit is een steeds weer terugkerend onderwerp in onze bestuursvergaderingen en daar 
hebben wij jullie hulp en in input nodig, vandaar ook deze gespreksavond. 
Wij horen diverse opmerkingen in de wandelgangen, maar deze komen niet concreet bij 
het bestuur terecht: 
- Het moet anders, wie doet als laatste gemeentelid het licht uit, het komt niet goed, er 

is niks voor de jeugd. 
Laten we duidelijk zijn, dit zijn zorgelijke punten. Ook het bestuur praat hier regelmatig 
over, maar weet ook geen directe oplossing.  
- Vergrijzing speelt een rol, waarom blijven leden en vrienden weg uit de 

samenkomsten, waar zijn onze jongeren gebleven? 
- Financiële zorgen, begroting voor 2023 zal bijna 8.000 euro lager zijn vanwege het 

wegvallen van inkomsten. Let wel, dit kan nog slechter uitvallen! 
- Angst voor het nemen van verantwoordelijkheden 

4. Stellingen bespreken: 
Br. Wijma geeft een korte uitleg over het gebruik van de beide kaarten:  
Ben je het met de stelling eens, dan gebruik je de groene kaart. 
Ben je het niet met de stelling eens, dan gebruik je de rode kaart. 
Stelling 1: 
We moeten veranderen, want anders bestaan we als gemeente niet meer over 5 jaar. 
20 groen, 20 rood, 10 rood/groen. Reacties: 
- Als je niet veranderd, groei je niet en luister naar de jongeren wat zij graag willen 
- Zoek samenwerking met andere gemeenten in dorp of regio 
- Opzet/structuur wijzigen, naamkaartje kan remmend werken 
- Meer bewogenheid, niet alleen Votum en groet bij begin van de dienst, maar concreet 

bidden voor bijvoorbeeld doopkandidaten 
- Gebruik sterke punten van onze gemeente en koppel ouderen en jongeren aan elkaar 
- Meer naar elkaar omkijken 
- Trouw zijn en de diensten bezoeken 
- Stelling is te vaag, want dit speelt bij bijna alle kerken 

Wil je veranderen, dat moet je dit punt voor punt doen en niet alles tegelijk 
- Veranderen ja, maar toename leden niet optimistisch 
- Huidige gemeente heeft veel mogelijkheden, maar moet meer naar buiten uitstralen. 

Alleen intern bezig zijn werkt verstikkend. Muur rondom kerk/gemeente moet 
gesloopt worden, we moeten meer zichtbaar zijn voor het dorp, de buurt enz. 

- Het is niet onze gemeente, maar een gemeente van de Heer 
- Verandering begint bij jezelf 
- Enthousiasme werkt aanstekelijk 
- Begeleiding in diensten door combinatie van orgel en Praisegroep 
- Wacht niet, maar kom zelf in beweging 
- Zorg voor variatie in de dienst door bijv. muzikale medewerking 
- Bidstond houden aan het begin van iedere dienst. 
- Verandering ziet iedereen wel zitten, maar koppel er geen tijdsperiode aan vast. 
Stelling 2: 
Samenwerking is enige optie voor de toekomst 
20 groen, 8 rood en 22 rood/groen. Reacties: 
- Prachtig om op te trekken met andere kerken in het dorp of regio 
- Laatste gezamenlijke openluchtdienst werd slechts door handjevol bezocht. Toch 

hebben we elkaar nodig ook hier in het dorp. Probeer meer samenwerking. 
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- We hebben elkaar nodig!  
Denk wel om de drijfveer: gaat om het om de boodschap of gaat het om het geld? 

- We zien vaak naar de verschillen in plaats van naar de overeenkomsten 
- Bij tentdienst in Veenwouden waren er plm. 300 bezoekers. Hoe kun je dit 

vasthouden? 
- Start weer met de jeugdkerk 
- Er zijn gesprekken met VBG Nehemia, die nu ook in Burgum is begonnen. 
- Ook zijn we in gesprek met BG Kollumerzwaag. Nu nog informatief maar wie weet wat 

hieruit kan voortvloeien 
- Ook Parkkerk in Leeuwarden is zoekende, waarom gaan we niet gezamenlijk op zoek 

naar …? 
- Andere locatie(s) gebruiken voor diensten zoals bijv. de Balstien of sporthal 
- Kunnen we iets doen voor st. Present of de Voedselbank 
- Maaltijden in “de Balstien” zijn weer gestart, er waren 14 gasten. 
- Parkkerk in Leeuwarden nodigt 1 x per maand de buurtbewoners uit voor een 

koffiemoment, kan dit ook iets voor ons zijn? 
- Struikel over “enige optie”, maar dit is al voldoende genuanceerd 
- Geef duidelijk aan waar je wilt samenwerken, zoals maaltijden, momenten voor 

vluchtelingen enz. 
- Spring in op problematiek van vandaag de dag en denk dan aan inflatie, energie, 

prijsverhogingen enz. 
Stelling 3: 
Willen we meewerken aan verandering? 

- Iedereen kan zich hierin vinden      
- Hoe ga je dit handen en voeten geven? 
- Omzien naar elkaar 
- Nodig iemand uit voor bijv. koffie of eten (uitnodigen = werken) 
- Gebruik gebedskaartje om voor iemand te bidden 
Gespreksleider br. Wijma is blij met alle reacties die er zijn gekomen. Tjipke gaat proberen 
e.e.a. op papier te zetten zodat dit weer met iedereen gedeeld kan worden. 
Br. Wijma komt nog even terug op het bidden en doet een dringende oproep om op  
18 oktober in grote getale aanwezig te zijn bij de bijbelbespreking en bidstond. 
Blijf elkaar opzoeken en luister naar elkaar. We zijn samen onderweg en hebben elkaar 
nodig. Br. Wijma bedankt iedereen voor het delen met elkaar, dit is erg bemoedigend. 

5. Afsluiting: 
Onze voorganger ds. Tjerk Bosscher sluit deze gemeenteavond af. Ook hij vind dit een 
goede manier om met elkaar in gesprek te gaan. Er zijn veel suggesties gedaan, dus is er 
huiswerk voor het bestuur om dit om te zetten in concrete voorstellen. Wordt vervolgd. 
Wij hebben een kleurrijke gemeente en ds. Bosscher vergelijkt ons met een orkest. 
Voor dat de voorstelling begint, is iedereen bezig om zijn/haar instrument te stemmen en 
is het kakofonie aan geluiden. Maar zodra de dirigent met stokje tikt, is het stil en is 
iedereen vol aandacht en als het muziekstuk begint, horen we 1 melodie.  
Ds. Bosscher vergelijkt God met de dirigent van de gemeente. Zonder God is het een 
warboel aan stemmen en ideeën en hierdoor ontstaan er weer afsplitsingen binnen de 
kerken. We moeten 1 in Christus zijn en onze ogen en oren openhouden, zodat we de 
juiste weg zien. Grote uitdaging is echter, dat het geen idee moet blijven, maar dat het 
omgezet moet worden naar handelen en hiervoor hebben we Gods leiding nodig. 
Ds. Bosscher sluit de gemeenteavond af met dankgebed en we zingen daarna LvG 450. 

 


