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Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon en elkaar liefhebben
zoals Hij ons heeft opgedragen. (1 Joh. 3 : 23)

versie 22 juli 2005

Inleiding
De Protestantse Gemeente Hantum c.a., voorheen Federatie Hervormd/Gereformeerd Hantum
c.a. en Hiaure heeft in de tweede helft van het vorig decennium al eens een beleidsplan
gemaakt, om meer duidelijkheid te scheppen over de te volgen koers.
Nu ongeveer 8 jaar later is er opnieuw behoefte aan een plaatsbepaling van de Gemeente en
de vaststelling van de richting, die wij willen kiezen met onze Gemeente. Deze behoefte
wordt ondersteund door de nieuwe “Kerkorde en ordinanties” artikel 4-7-1. Dit artikel
vermeldt, dat het tot taak van de Kerkenraad wordt gerekend ………. “het vaststellen van het
beleidsplan terzake van het leven en werken van de Gemeente”.
Voor het maken van dit beleidsplan (of: beleidsnotitie) is in 2004 een commissie aan het werk
gegaan. Deze commissie heeft, met gebruikmaking van de bundel “Bronnen voor beleid”
(uitgave van het Landelijk Diensten Centrum van de PKN), voorbereidende besprekingen
gevoerd en vervolgens in samenwerking met de Kerkenraad en alle andere kerkelijke
geledingen materiaal bijeen gebracht, dat de basis vormt voor deze beleidsnotitie.
Het is een korte notitie geworden, die gekenmerkt wordt door het aangeven van hoofdlijnen
van onze kerkelijke koers. De details van onze kerkelijke activiteiten zijn terug te vinden in
de bijlage bij deze notitie. Hierin is een beschrijving te vinden van elk onderdeel van onze
kerkelijke organisatie (doel, werkwijze, plannen).
Bij het schrijven van deze notitie met bijlagen is rekening gehouden met de financiële en
personele middelen, waarop wij de komende jaren mogen rekenen.
Deze notitie is geschreven voor de jaren 2005 tot 2009; de voortgang en de werking zal elk
jaar op enig moment worden geëvalueerd. Op basis daarvan kan de inhoud worden aangepast.
Principiële wijzigingen worden voorgelegd aan de Gemeente.

Moge mijn ziel leven en u loven, mogen uw voorschriften mijn hulp zijn (Psalm 119 : 175)
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Profiel
De Protestantse Gemeente Hantum c.a. omvat de dorpen Hantum, Hantumhuizen,
Hantumeruitburen en Hiaure en het tussen liggende gebied, gelegen in de burgerlijke
gemeente Dongeradeel. Het is een plattelandsgemeenschap met een agrarisch karakter.
De kerkelijke gemeente kan gekenschetst worden als middenorthodox, met daarin een grote
verscheidenheid aan geloofsvoorstellingen en geloofsuitingen. Pluriformiteit is daarom een
tweede belangrijk kenmerk. Met deze verscheidenheid wordt binnen de gemeente verschillend
omgegaan.
Evenals veel andere kerkelijke gemeenschappen wordt ook de Protestantse Gemeente Hantum
c.a. wordt geconfronteerd met de algemene maatschappelijke ontwikkelingen, zoals
verzakelijking, terugloop ledental, verminderende betrokkenheid van de leden.
Per zondag zijn er twee kerkdiensten, behalve in de periode tussen de slotdienst en de
startdienst en op zondagen met bijzondere diensten. Als het kerkgebouw in Hantumerhoek
wordt gesloten zullen de diensten alleen nog gehouden worden in de monumentale
Nicolaaskerk te Hantum (12e eeuw).
In de gemeente is er aandacht voor Bijbelstudie en ontmoeten de leden elkaar in verschillende
groepen, zoals Open Deur, groeigroepen, Leerhuis, koffie-ochtenden. In het kader van
vorming en toerusting voor kinderen en jongeren zijn er de zondagschool, de zondagclub, de
catechesatie en de jeugdclub.
Het hart van de gemeenschap is het geloof in God, zoals wij die hebben leren kennen in Jezus
Christus.

Visie
De verscheidenheid aan opvattingen en meningen vereist een open houding ten opzichte van
elkaar en de bereidheid elkaar daarin te aanvaarden.
Omzien naar elkaar en de uitleg van Gods Woord worden daarbij als belangrijkste opdrachten
beschouwd. Om het saamhorigheidsgevoel te bevorderen wil de Gemeente streven naar een
gezamenlijke beleving van het geloof.
Ontmoeting en gesprek rond de Bijbel, het vieren van de goede boodschap, het verhaal van
Christus uitdragen en ook handen en voeten geven zijn daarbij de kernwoorden, waarin de
Gemeente zichzelf herkend wil zien.

Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad (Spreuken 15 : 22)
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In het vervolg van deze notitie worden enkele activiteiten genoemd, die de commissie ziet als
gemeenschapsbevorderend. Dit zullen de activiteiten zijn, waaraan de leden van de Gemeente
de komende jaren zullen werken. Hoewel deze beleidsnotitie geschreven wordt voor de
komende 4 jaar zal er, zoals gezegd, van tijd tot tijd een tussenstand worden opgemaakt.
Deze kan leiden tot bijstelling van de gekozen richting en van de soort activiteiten.

Programma
Kerkdiensten
De kerkdiensten zijn de belangrijkste gemeenschapsbevorderende activiteiten. Het samen
beleven van het geloof en de verrijking door de boodschap van onze Here Jezus Christus staan
centraal. Daarbij horen wij elkaar te respecteren in de individuele geloofsopvattingen en de
uitingen daarvan.
De eredienst in de huidige vorm is voor veel gemeenteleden nog steeds voldoende
aantrekkelijk, terwijl anderen behoefte hebben aan een zekere vernieuwing. Als belangrijk
signaal wordt opgevangen, dat de eredienst een gebeuren zou moeten zijn, waarin de
inhoudelijke en organisatorische bijdrage over meer mensen verdeeld moet worden. Ook de
jeugd en de jongere kinderen kunnen ingezet worden bij de liturgische activiteiten. Wat tot nu
toe van tijd tot tijd al gebeurt: het laten lezen van teksten en het verrichten van liturgische
handelingen door kinderen en volwassen, verlevendigt de dienst en houdt de aandacht vast.
Een en ander betekent wel, dat de kinderen, ook de jongere, zoveel als mogelijk tijdens de
gehele dienst aanwezig zijn. Voor hen zijn er kleurplaten, waarmee zij tijdens de
verkondiging bezig kunnen. Voor de allerkleinsten is er kinderopvang tijdens de dienst.
De keuze van de liederen speelt een belangrijke rol. Naast het bestaande liedboek wordt
gebruik gemaakt van de bundel Sjongend Op Wei, waarin oude bekende, maar ook nieuwe
liederen zijn opgenomen.
Zoals nu al een enkele keer gebeurt zou in de toekomst vaker de voorbede gezamenlijk
kunnen worden ingevuld. Elk heeft zijn zorgen voor zijn naasten in de Gemeente of over
ontwikkelingen in de wereld, dichtbij of ver weg. Op deze wijze kunnen gemeenteleden ook
actief bijdragen aan de eredienst.
Het uitdelen van ziekenbriefjes na afloop van de dienst is bedoeld om het meeleven met zieke
gemeenteleden te bevorderen.
Een aantal keren is er koffiedrinken na de dienst. Dit is een goede gelegenheid om even bij
elkaar te blijven, met elkaar na te praten, links en rechts wat contact te hebben en naar elkaars
wel en wee te vragen. De Kerkenraad zou het vaker koffiedrinken na de ochtenddienst willen
stimuleren.
De Raad meent, dat met de intensivering van de deelname van gemeenteleden aan de
eredienst en het vaker gezamenlijk koffiedrinken de kwaliteit van het gemeente zijn wordt
verhoogd en wellicht ook het bezoek aan de erediensten wordt bevorderd. Warmte en
onderling vertrouwen krijgen zo de kans om te groeien.

Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander,
op wat goed en opbouwend voor hem is (Romeinen 15 : 2)
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Projecten
Het is naar de mening van een aantal gemeenteleden goed om dingen samen te doen buiten de
kerkdiensten om.
Daarbij wordt gedacht aan activiteiten voor een goed doel, klein of groot, dichtbij of ver weg.
In het recente verleden zijn er wereldwijd acties gevoerd om de gevolgen van (natuur)rampen
te helpen bestrijden (Tsunami, anti-hongeracties in Afrika enz.). Meestal helpen wij
individueel door geld te storten of via de diakonie, die een gift verstrekt per acceptgiro. Het
verdient overweging, om als gemeente in dit soort gevallen ook samen de handen uit de
mouwen steken door het voeren van plaatselijke actie. De nood van de wereld gaat ons allen
aan. Daarbij versterkt het samen aan de slag gaan de onderlinge band; contacten worden
hernieuwd en verstevigd.
Ook voor de eigen gemeenschap de handen uit de mouwen steken moet worden gestimuleerd.
Het in groepen schoonmaken of opknappen van onze kerkgebouwen of
gemeenschapsruimten, het met een aantal mensen opzetten van tentdiensten en andere
bijzondere bijeenkomsten, het leveren van een fysieke bijdrage bv. aan de verbouwing van of
de herinrichting van de Nicolaaskerk. Het zijn dit soort zaken die de gemeenschap versterken,
en ons ‘bij de tijd’ houden. De Kerkenraad wil ook dit soort projecten voor een breder deel
van de gemeente opzetten. Geloven wordt dan echt een zaak van hart, hoofd en handen.
Omzien naar elkaar
Het op een goede manier gemeente-zijn staat of valt met de aandacht, die wij voor elkaar
hebben. Natuurlijk wordt er in het pastoraat aandacht besteed aan gemeenteleden, een keer per
jaar bezoek of in bijzondere gevallen iets vaker. Maar met omzien naar elkaar wordt iets meer
bedoeld: het bieden van een oor en een hand in je naaste omgeving, weten waar hulp en
aandacht nodig is en die bieden, ook aan mensen binnen onze woongemeenschap die niet
(direct) tot de kerk behoren of die in het randgebied verkeren. Het is een opdracht van Jezus
aan zijn Gemeente en als wij die uitvoeren dragen wij bij aan de opbouw van zijn Koninkrijk.

Hantum, 22 juli 2005
De Beleidscommissie,
Tineke van der Woude
Aant Dirk van der Meulen
Syb Brandsma
Bram Borstlap
Coos Boomsma
Kees Bakker

Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om anderen daarmee te
helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. (1 Petrus 4 : 10)
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