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1) Visie
De Protestantse Gemeente Menaam wil een christelijke geloofsgemeenschap zijn, uitgaande van de
Bijbel als leidraad voor hun leven. Een gemeente die in onderling vertrouwen bezig is, saamhorigheid
bevordert, maar wel ieder mens in zijn waarde wil laten. Die graag de mensen actief wil betrekken bij
het kerkenwerk en die openstaat voor ideeën van jong en oud. Een gemeenschap verankerd in zijn
omgeving en met een open blik naar buiten.
“Koers houden door de bakens te verzetten”
Als kerk hebben we te maken met een veranderende samenleving. Ook de kerk verandert. Ook de
gemeente verandert. Wat vroeger vanzelfsprekend was is dat nu niet meer. Tóch hebben we nog
steeds hetzelfde doel voor ogen.
De kerkelijke gemeente Menaam behoort tot de burgerlijke gemeente Waadhoeke. Verwijzend naar
de ligging van de regio, aan de Waddenzee. De kreken en de slenken in de Waddenzee zijn grillig. Ze
verplaatsen zich voortdurend van plek. De scheepvaart van en naar de eilanden moet daar rekening
mee houden. Maar het doel van de schepen blijft hetzelfde.
Zó is het ook met ons gemeente-zijn. De route verandert, maar het doel niet.
Het doel van ons gemeente-zijn is verwoord op de gemeente-avond van 6 juni 2016:
“Ons geloof in Jezus Christus uitdragen in onze eigen situatie”.
Ons geloof is onze verbondenheid met God, Zijn Zoon, de Heilige Geest én de verbondenheid met
elkaar en het dorp waarin we wonen en leven. We zijn in onze relatie met de drie-enige God en met
elkaar als een familie. We hebben elkaar niet uitgekozen. Maar we weten ons wel verbonden met
elkaar. En we zoeken elkaar op. We streven ernaar mensen erbij te betrekken. Juist in deze tijd van
toenemende zorg. Dit streven werken we uit in het pastoraat, diaconaat, het beheer en in de
oecumene en de samenwerking met de omliggende Protestantse Gemeenten.

2) Eredienst
Koers houden… door de bakens te verzetten. De functie van de eredienst verandert. De mensen
beslissen bewust een keer te komen, maar niet altijd. De zondagse kerkgang is geen automatisme
meer. Dat betekent dat we in de komende jaren het volgende verder stimuleren:







De eredienst is er ook om kinderen en tieners de kans te geven te groeien in het geloof.
(De kerk vult niet aan wat er op school of thuis gebeurt, maar stimuleert de
geloofsontwikkeling én in de kerk én thuis en op school).
Elke dienst staat op zichzelf. Mensen komen immers niet meer wekelijks. Elke dienst vraagt
daarom om zorgvuldige voorbereiding. De liederen moeten aantrekkelijk zijn. De liederen
zijn er om met elkaar het geloof te vieren (lofprijzing).
We verbinden ons persoonlijk geloof met het delen van ons gezamenlijk geloof in God,
Jezus Christus en de Heilige Geest.
We stimuleren de ruimte voor persoonlijke verhalen.
De preek is kort en zet mensen aan om het geloof verder te verdiepen.
De eredienst is de plaats waar we wekelijks samen komen om grenservaringen met elkaar
te delen, zo nodig erbij stil te staan, eventueel letterlijk in stilte. (Grenservaringen zijn:
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geboorte, ziekte, huwelijk, jubilea, bijzondere feesten, crisiservaringen, sterven, etc.)
De eredienst blijft als in het verleden een eredienst. Tot EER van God. We eren God… in
ons onvermogen en in ons verlangen. Wij verlangen naar de tijd dat er geen lijden, geen
onrecht, geen dood meer zijn zal. Elke eredienst herhalen we dus ook de hoop die wij met
elkaar delen: Jezus Christus komt terug. Hou moed, hou elkaar vast, en ga met elkaar
verder, in het geloof en de zekerheid dat God ons troost en kracht geeft.

3) Pastoraat
In het verleden was het algemeen dat de dominee en de ouderling vaak op huisbezoek gingen. Deze
taak is aan het veranderen. Dit leidt soms tot teleurstelling bij de (oudere) gemeenteleden. We
verkondigen toch ook het omzien naar elkaar?
We mogen inderdaad omzien naar elkaar. Dat gebeurt bij de individuele huisbezoeken, de groothuisbezoeken, het kringwerk, de ontmoetingen rondom de eredienst. We houden koers…, maar we
verzetten ook hierbij de bakens. Het accent komt anders te liggen. Jongeren en jonge gezinnen
bijvoorbeeld verwachten helemaal geen huisbezoek. Ook is het moeilijk om voldoende ouderlingen te
hebben. Dan moet je roeien met de riemen die je hebt.
In de komende jaren komt het accent anders te liggen. Niet “waar heb ik recht op” en “wanneer
komen ze bij mij”, maar ook “wat kan ik doen?”. Uiteraard zijn er genoeg situaties voorstelbaar waarbij
mensen inderdaad niets meer kunnen doen. Maar er zijn ook situaties voorstelbaar dat mensen zelf
ook meer gaan omzien naar elkaar. Niet omdat men elkaar toch al kent. Maar ook omdat er iets anders
is wat ons samenbindt. Er moet over worden nagedacht hoe we dit proces kunnen stimuleren. We zijn
het verleerd om ook met elkaar in gesprek te gaan over ons geloof of over de keuzes die we wellicht
maken vanuit ons geloof. Misschien dat er “oefeningen” voor mogelijk zijn in de toekomst? Deze
veranderingen zullen langzaam gaan. Daar gaan nog wel een paar generaties overheen. Ben ik dan
mijn broeders/zusters hoeder? Ja.
Aansluitend op visienota kerk-zijn 2025 zullen we in het pastoraat meer en meer moeten wennen aan
het idee dat het territoriale denken passé is. Dat is ook een uitdaging. Onze betrokkenheid met
gemeenteleden die zorg nodig hebben en in omliggende plaatsen verblijven loopt daarop vooruit.
(Kerstattenties, paasattenties, een zomergroet).
Structuur van het pastoraat:







De gemeente is ingedeeld in 4 wijken.
Elke wijk heeft een eigen wijkouderling.
Vanuit het pastoraat organiseren we Groot-Huis-Bezoeken.
De ouderlingen en de predikant houden contact met de gemeenteleden.
De ouderlingen en de predikant bezoeken nieuw-ingekomenen.
De predikant bezoekt zoveel mogelijk de zieken en is verantwoordelijk voor het
crisispastoraat. Daarnaast doet hij ook regulier bezoekwerk. Dit in overleg met de
ouderlingen.
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We zingen uit het nieuwe liedboek



We gebruiken de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)



Er is kerkradio



Er is een nieuwsbrief



Aanvangstijd eredienst:
- ’s morgens 09.30 uur
- avondviering doordeweeks: 19.30 uur
- avondviering op zondagavond: 19.00 uur
- Jeugddiensten, in overleg met de kerkenraad.



Er zijn diverse bijzondere diensten per jaar
- Biddag voor gewas en arbeid. Tweede woensdagavond van maart.
- Dankstond voor gewas en arbeid. Eerste woensdagavond van november.
- Oecumenische vieringen (3 x per jaar)
De organisatie van deze vieringen is toevertrouwd aan het OOMD, Oecumenisch
Overleg te Menaam en Dronrijp. Zie ook “Oecumene”.



Themadiensten (2 x per jaar)



Viering Heilig Avondmaal (tenminste 4 x per jaar, plus Witte Donderdag). Het Heilig
Avondmaal staat voor iedereen open om deel te nemen.



Fryske Tsjinsten (zo mogelijk 3 x per jaar)



De kindernevendienst kent 2 projecten per jaar:
- adventstijd tot kerst
- 40-dagen-tijd tot Pasen



De kindernevendienst organiseert:
- Ouder-Kind dienst
- Afscheid kinderen van de kindernevendienst – dienst.



Kerk-School-Gezinsdienst
- De kerkenraad benoemt een commissie voor het organiseren van de Startdienst
(start van winterwerk, eind september)



Vespervieringen
In de Stille Week voor Pasen, volgen we de dienstencyclus Witte Donderdag ( Heilig
Avondmaal), Goede Vrijdag (kerkdienst), Stille Zaterdag (vesper) en Eerste Paasdag.
Tijdens de adventstijd zijn er ’s avonds vespervieringen.
Leken kunnen hierin voorgaan. Diensten kunnen georganiseerd worden door
gemeenteleden
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Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar
Het gedenken van degenen die zijn overleden vindt plaats op de laatste zondag van
het kerkelijk jaar.
Bij het noemen van de naam van een overledene wordt een kaars aangestoken door
een familielid of de ouderling van dienst. De betrokken families van de overledenen
worden per brief uitgenodigd voor deze dienst.

Verder kunnen er extra diensten worden georganiseerd:
 Bij de bevestiging van een huwelijk.
De kerkenraad heeft in december 2018 besloten ruimte te geven om ook andere
levensverbintenissen van twee personen van hetzelfde geslacht als een verbond van
liefde en trouw voor Gods aangezicht te kunnen zegenen.
 Dankdienst voor een huwelijksjubileum.
 Voorafgaande aan een begrafenis/crematie.

Gemeenteleden kunnen worden ingeschakeld bij lezingen tijdens de eredienst.
Liturgisch bloemschikken is ter ondersteuning van bijzondere diensten

ACTIEPUNTEN
Bouwstenen
Aan het begin van het nieuwe seizoen verschijnt er een gids voor het winterwerk: “Bouwstenen”.
Gemeenteleden kunnen jaarlijks via de “Bouwstenen” aangeven of ze persoonlijk bezoek van
wijkouderling/predikant willen en/of dat zij willen deelnemen aan het groothuisbezoek.
We organiseren diverse kringen en gespreksgroepen:







Leerhuis: verdieping, Bijbelstudie.
Zacheüskring: kijken over de eigen grens van kerk en geloof.
Belijdeniscatechisatie
Ouderengesprekgroep
Groot Huis Bezoek
Daar preek je me wat: nabespreking van eredienst en preek.

Kinderleerhuis
De kerkenraad biedt tweejaarlijks een leerhuis voor de kinderen aan waarin de betekenis van het
Heilig Avondmaal wordt uitgelegd. De verantwoordelijkheid om een kind wel of niet te laten
deelnemen ligt bij de ouders. In de viering wordt ook gevierd “allen die getuige zijn” van de
gemeenschap van brood en wijn.
De organisatie van het kinderleerhuis wordt afgestemd met de leiding van de kindernevendienst.
(Welke kinderen nodigen we uit, wanneer organiseren we het?)
Ouders geven via “Bouwstenen” aan dat ze hun kinderen opgeven voor het kinderleerhuis.
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4) Diaconaat
Het diaconaat springt misschien wel het meest in het oog. Mede door de suggesties in de visienota
“De hartslag van het leven”, kerk 2025, van de Protestantse Kerk in Nederland. De plaatselijke diaconie
geeft handen en voeten aan de hulp en zorg aan de mensen waar het nodig is. Zonder aanzien des
persoons, onvoorwaardelijk, in en buiten onze kerkgemeenschap. We zijn betrokken bij de asielzoekers
en de vluchtelingen en vragen niet eerst aan de poort of men ook iets met de Kerk heeft. Ook Jezus
genas zieken onvoorwaardelijk. De echte genezing is trouwens wanneer de ogen van de getuigen en de
omstanders worden geopend. Dát is dus wat ons weer menselijk maakt…. Wanneer we zonder enig
eigenbelang opkomen voor alle mensen, de zwakken en de kwetsbaren het eerst.
Het zal ons beleid zijn de komende jaren om op lokaal en regionaal niveau samen te werken met
andere diaconieën en hulpverlenende instanties én de overheid.
De diaconie hoeft niet elke activiteit te verantwoorden. Laat uw rechterhand niet weten wat uw
linkerhand doet. De diaconie krijgt het vertrouwen van de gemeente en de kerkenraad de opdracht te
leven en te werken zoals de barmhartige Samaritaan. Hij betaalde vooruit zonder te weten wat het
resultaat is.

ACTIEPUNTEN
Het diaconaat organiseert jaarlijks onder meer de volgende activiteiten:


Viering Heilig Avondmaal



Gemeente motiveren bij te dragen bij diverse diaconale projecten (collectes).



Ondersteuning van gemeenteleden die diaconaal en missionair actief zijn, ook in het
buitenland.
Bezoekdienst (commissie Diaconaal Bezoekwerk)
Er is een commissie Diaconaal Bezoekwerk ingesteld (“de bezoekdienst”).
De Bezoekdienst bezoekt ouderen, mensen die vanwege zorg elders verblijven (begeleid
wonen bijvoorbeeld) en langdurig zieken regelmatig om zo de banden en het contact met de
gemeente te onderhouden. De predikant en een diaken of één of meer andere kerkleden
vormen de bezoekdienst. Het College van Diakenen laat zich vie de (jaar-)verslagen van de
bezoekdienst informeren over de activiteiten.





Ophaaldienst
Er is een Ophaaldienst die er voor zorgt dat gemeenteleden, die zelfstandig moeilijk de kerk
kunnen bezoeken, toch in staat zijn om aan de zondagmorgen kerkdienst deel te nemen.



Wijkcontactpersonen
Wijkcontactpersonen verlenen hun medewerking aan het bezorgen van bloemen bij onder
andere verjaardagen, langdurig zieken en dergelijke
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Graldastate
We werken mee aan activiteiten in Graldastate, die worden georganiseerd door de
Identiteitscommissie(van Graldastate). Er zijn enkele kerkleden lid van deze
Identiteitscommissie.
In Gralda State wordt op vrijdagmiddag, eens per twee weken, een weeksluiting gehouden,
soms met een bijzonder karakter (viering Heilig Avondmaal)



Kerkradio



Vluchtelingenwerk
Wij werken samen met de omliggende dorpen en is er een “platform” van de afzonderlijke
kerken en de burgelijke gemeente waarbij de inzet is hoe we de vluchtelingen (meestal met
verblijfsstatus) in onze gemeenten het beste kunnen helpen. Er is daarvoor ook een fonds in
het leven geroepen.
Het fonds heet “Het Irene Langendijk Potje”.
In bijzondere gevallen kan een beroep op dit fonds kan worden gedaan inzake huisvesting of
andere zaken waar geen ander potje voor is.



Schuldhulpmaatje
Voor dit diaconale project zijn gemeenteleden “maatje”van mensen met problemen van
financieel/administratieve aard. Dit initiatief wordt in veel plaatsen in Nederland uitgevoerd
en wordt ondersteund door de landelijke kerk en Kerk in Actie.



Kerstpakketten
Gemeenteleden en niet gemeenteleden woonachtig in Menaam, en die rond moeten komen
van een bijstandsuitkering worden via de Gemeente Waadhoeke aangeschreven. Hierin wordt
aangeboden, om in aanmerking te komen voor een Kerstpakket van de Diaconie.



Verdere activiteiten:
o
o
o
o

o

Bezoeken van gemeenteleden die tijdens de kerstdagen in het ziekenhuis verblijven.
Verspreiding met Pasen en met Kerst van de Elisabethbode.
Opstellen collecterooster. Voor de samenstelling van het collecterooster wordt
overlegd met de kerkvoogdij.
Beheer financiën en landerijen.
De administrerend diaken beheert de diaconale gelden en de landerijen. De rekening
en begroting worden verantwoord in de kerkraadsvergadering en op de
gemeenteavond.
Persoonlijke hulpverlening.
Door allerlei maatschappelijke oorzaken zal de diaconie mogelijk te maken krijgen met
aanvragen voor persoonlijke (financiële) hulp. Deze aanvragen worden uiterst
zorgvuldig behandeld.

8

5) Beheer
Het beheer heeft te maken met de veranderende situaties. Minder kerkgang betekent dat de
wekelijkse opbrengst minder is en door vergrijzing en krimp van de gemeente wordt jaarlijks minder
bijeen gebracht. Voor het beheer is aanpassing vereist aan de veranderde wensen van de mensen.
De tijden veranderen. Maar de kerngedachte is het uitgangspunt dat we een Kerk zijn waar we elkaar
ontmoeten en samenkomen in de naam van Jezus Christus. We willen kerk in de samenleving zijn. De
Kerkrentmeesters faciliteren dat de kerk voor de gemeente en het dorp een ontmoetingsplek is die de
mensen verbindt in het geloof. Een kerk die verbonden is met de gemeenschap blijft relevant en kan
legitiem een beroep doen op de gemeenschap, zowel in de zin van een financiële bijdrage als wel in de
vorm van vrijwilligerswerk.

Verantwoordelijkheden van het beheer:


















Zorgdragen voor de financiële belangen van de gemeente
Zorgdragen voor een financiële positieve balans
Het inzamelen van de gaven van onze gemeenteleden
Beheren van de begraafplaats
Dit betekent o.a. vaststelling van het grafreglement, vaststelling van de
grafrechten, de verkoop van graven en de afkoop van onderhoud van graven
Beheer van het kerkgebouw
Beheer van de pastorie
Beheer en verhuur van de kosterswoning
Beheer van alle inventaris
Beheer van het baarhok
Beheer van de landerijen
Het bijhouden van de registers en trouwboeken van gemeenteleden, doop- en lidmaten
Beheer restauratiefonds
Beheer orgelfonds:
Het bekostigen van het onderhoud aan het Hardorff orgel in ons kerkgebouw.
Daarnaast zijn de bijeengebrachte middelen uit dit fonds bestemd voor een eventuele
toekomstige restauratie aan het Hardorff orgel.
Het in stand houden van het kerkblad als communicatiemiddel (financiële
verantwoordelijkheid)
Zorgdragen voor predikant, koster, organisten, eventuele verdere werknemers
De kerkrentmeester treedt op als werkgever van de koster.
Een afvaardiging van de kerkenraad heeft tenminste 1 keer per jaar overleg met de predikant.
De kerkrentmeesters hebben een jaargesprek met de organisten en de koster.

Visie, toekomstperspectief:
1. De KRM trachten dat binnen de Protestantse Gemeente Menaam een fulltime
predikantsplaats kan blijven bestaan.
2. Het beheren van de goederen, gebouwen, landerijen en geldelijke middelen op een zodanige
wijze, dat de Protestantse Gemeente Menaam zelfstandig kan blijven voortbestaan.
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6) Jeugdwerk
In onze kerk staat het samen gemeente zijn voorop; jong en oud samen! Het jeugdwerk wil zich met
haar activiteiten richten op verbindingen zoeken tussen de generaties. Hierdoor hopen we dat er
warmte en onderlinge verbinding ontstaat in onze gemeente. Onze visie is gevormd door het
Amerikaanse onderzoek ‘Growing Young’ dat zich heeft verdiept in een aantrekkelijke gemeente zijn
voor jongeren. Hierin staat dat een warme gemeenschap waarin oog is voor elkaar doorslaggevend is
voor jongeren om bij de gemeente te blijven. Onder het jeugdwerk in Menaam valt de jeugd van 0 t/m
25 jaar.

Visie en missie
Onze visie is dat jong en oud sámen gemeente zijn. Jong en oud hebben elkaar nodig en kunnen elkaar
versterken. Iedereen heeft waarde!
We willen een plek bieden waar het goed is om te zijn. Een cultuur van warmte en onderlinge
verbinding zijn het allerbelangrijkste. We willen een gemeente zijn waarin we oprecht op elkaar
betrokken zijn en nieuwsgierig naar elkaar zijn. Waar ruimte is voor ieders ervaring, we open staan
voor elkaar en de ander zíen.
We willen dat de jeugd zich thuis voelt in onze gemeente en bieden hen een plek om hun geloof te
ontwikkelen.
We hebben oog voor onze jeugd, luisteren naar hen (wat zij willen en hoe zij het zien) en hebben het
lef en durf om dingen anders te doen.
We gaan met onze tijd mee en proberen de taal van onze jeugd te spreken, zonder daarbij onszelf
(onze eigen identiteit en waarden) te verliezen. We blijven authentiek.
We zetten in op relaties opbouwen en verbinding met elkaar. Oprechte individuele aandacht, het echt
gezien worden en weten wat hem of haar bezighoudt.
Woorden die de visie samenvatten: warmte, betrokkenheid, enthousiasme, blijheid, echtheid,
kwetsbaarheid, openheid, humor en luisteren.
Waarden waar we op willen inzetten:
- Leiderschap doorgeven > jongeren hebben talenten en die moeten we benutten. Ze willen niet
alleen consumeren, maar ook meedoen. Jongeren verantwoordelijkheid geven en ze daarin
begeleiden. Hierdoor voelen zich onderdeel van de gemeente.
- Inleven in jongeren > het waarderen van jongeren is enorm belangrijk. Het gaat erom om
onbevooroordeeld en geïnteresseerd te zijn in hun leefwereld. Te proberen te begrijpen wat
het betekent om vandaag de dag jong te zijn. We hoeven het niet met alles eens te zijn, maar
we gaan wél met ze in gesprek. Persoonlijk contact wordt door jongeren erg gewaardeerd.
- Jezus en zijn boodschap staat centraal > We mogen jongeren inwijden in een leven waarin
Jezus en zijn boodschap centraal staat. Jongeren willen dat het evangelie impact heeft in het
hier en nu. Ze verlangen ernaar door het evangelie te worden aangesproken. Ze zitten niet te
wachten op succesverhalen, maar een goed onderbouwd verhaal waar ze iets mee kunnen of
wat hen laat nadenken.
- Werken aan een warme gemeenschap > we willen bouwen aan een cultuur waarin we
betrokken zijn op elkaar, waarin iedereen zich welkom en gezien voelt. Waarin ruimte is om
jezelf te zijn en de oudere generatie contact wil zoeken met de jongeren. Relaties zijn daarin
belangrijker dan activiteiten. We nemen de moeite om elkaar (en jongeren in het bijzonder)
aan te spreken. Ook moeite, twijfel en ongeloof mogen gedeeld worden. We worden
uitgedaagd als kerk om vooral te investeren in vriendschappen, met leeftijdgenoten en
10

-

-

daarnaast met gemeenteleden van verschillende leeftijden.
De jeugd (gezinnen) in alles prioriteit geven > wanneer dit kenmerk ontbreekt, vergrijst de kerk.
We willen voorkomen dat het jeugdwerk geïsoleerd raakt van het gemeenteleven als geheel.
Het mag geen eiland zijn. We kiezen er als kerk bewust voor om jongeren en hun leefwereld
centraal te zetten. Kunnen we alle aspecten van gemeente-zijn bekijken vanuit jongeren? We
willen zoeken naar creatieve manieren om hen te ondersteunen en te betrekken bij elk facet
van de gemeenschap. Ouderen worden daarbij niet vergeten, maar de focus is erop gericht om
generaties met elkaar te verbinden. Kunnen we ouders ondersteunen in geloofsopvoeding en
in hun huwelijk? We willen werken aan een cultuur waarin jongeren en hun gezinnen prioriteit
hebben in visie, budget en werkers.
Wees relevant voor anderen > We willen ook betrokken zijn en open staan voor de
cultuur/samenleving waarin jongeren leven. Waarin ruimte is voor dialoog. We willen een plek
bieden waar jongeren mogen ontdekken wie ze zijn, waar ze bij willen horen, waar hun hart
ligt en hoe ze dit het beste kunnen vormgeven in het dagelijks leven. Gezamenlijke
missionaire/diaconale activiteiten dragen daaraan nadrukkelijk bij.

Door op bovenstaande waarden te focussen kan een gemeenschap ontstaan die aantrekkelijk is voor
jongeren (en ouderen!). Dit zal in onze gemeente nog meer opgebouwd moeten worden. Het is van
belang dat dit gedragen wordt door de kerkenraad én de gemeente. Persoonlijke relaties, je gezien
voelen en verantwoordelijkheden dragen op basis van talenten zijn cruciaal. De kracht ligt in het feit
dat het jeugdwerk niet gezien wordt als eiland, maar dat het gaat om heel de gemeente waarin we
concreet werk maken van verbondenheid. Juist in alles aandacht geven aan jongeren leidt ertoe dat
ouderen meer tot hun recht komen. Ze bloeien en genieten van het enthousiasme van jongeren.

Aanbod


Oppasdienst
Voor de kinderen van 0 tot 4 is er één keer in de maand kinderoppas in het Nije ein. Een
mogelijkheid is om tijdens de oppas een Bijbelverhaal te vertellen en een paar liedjes te
zingen. Soms eten en drinken de kinderen ook iets wat ze mee hebben genomen van thuis.



Kindernevendienst
Elke week is er kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar. Dit vindt boven plaats.
Tijdens de kindernevendienst wordt er gebruik gemaakt van de methode “Vertel het maar”.
Bij terugkomst in de kerk wordt er kort iets verteld van wat er is gedaan. Ook mogen er
werkjes worden opgehangen in de kerk, zodat iedereen die na de dienst kan bekijken.
De groep kinderen varieert van 6 tot ongeveer 15 kinderen. Tijdens de projecten rond Kerst en
Pasen kan de groep groter zijn; tot ongeveer 30 kinderen.



Tienerdienst
Er zijn twee groepen tieners vanaf het seizoen 2019-2020. De eerste groep is in het seizoen
2018-2019 opgestart. Dit zijn tieners van groep 8 t/m de eerste twee klassen van de
middelbare school. De tweede groep die start in het seizoen 2019-2020 bestaat uit tieners van
groep 7. Elke groep heeft twee keer per maand een tienerdienst in het Baarhok of in het Nije
Ein. Elke groep heeft twee vaste jeugdleiders.
Na afloop van de tienerdienst wordt bij terugkomst een lied, een gedicht, o.i.d. met elkaar
gezongen/gelezen dat is opgegeven door één van de tieners.



Elementair geloven
Dit is een gespreksgroep voor jonge twintigers. Zij komen uit verschillende gemeenten bij
elkaar op de maandagavond. De groep wordt geleid door de dominee.
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Themadiensten
o

Kinderkerstfeest
Adventsproject met als afsluiting het kinderkerstfeest op kerstavond. Hierbij wordt de
hele gemeente uitgenodigd.

o

Paasdienst
Het 40-dagenproject met Palmpasenstokken met Palmpasen en een paasontbijt op
paasmorgen. Voor de verbondenheid tussen de generaties is het aan te bevelen om
het paasontbijt voor iedereen te organiseren. De kerkdienst is ook een dienst voor
iedereen.

o

Twee keer per jaar een themadienst georganiseerd door de jeugd (jan./feb. en
sep./okt.)
De inhoud van deze diensten wordt samen met de jeugd bepaald. Er kan een band of
zanggroep ingehuurd worden voor de muzikale begeleiding. Het is belangrijk dat de
diensten ook geschikt zijn voor de kinderen van de kindernevendienst. Iedereen hoort
erbij!

Andere (mogelijke) activiteiten


Zondagskind
Elke zondag is er een kind zondagskind. Hij helpt de koster met haar taken. Ook helpt het
zondagskind de dominee als dit nodig is. Het kind mag mee naar boven voor het
consistoriegebed. De ouderling van dienst gaat even bij het kind staan als hij de nieuwsbrieven
uitdeelt en nodigt het kind dan hiervoor uit. Het zondagskind komt met de kerkenraad mee
naar binnen en mag bij de koster zitten.



Gezinskoffer
Er is een gezinskoffer met geloofsmateriaal dat in het gezin gebruikt kan worden. Het
materiaal is geschikt voor verschillende leeftijden. Een gezin mag de koffer ongeveer drie tot
vier weken houden. Eens in de zoveel tijd wordt het materiaal vervangen door de
jeugdouderlingen.



Ouder-/kinddienst/ Kliederkerk
Eén keer per jaar wordt er een ouder-/kinddienst georganiseerd in de
kindernevendienstruimte. Samen met hun kind werken de ouders een onderwerp uit. Het is
een idee om dit breder te trekken; dus met de hele gemeente. Dan gaan de verschillende
generaties creatief met elkaar aan de slag in de kerk. Nog een idee is om de gemaakte spullen
daarna te verkopen in Nij Statelân.



Sirkelslag
De tieners kunnen één keer per jaar online meedoen met dit spel. Gemeenteleden kunnen
komen aanmoedigen.



JOP-Paaschallenge
In de 40-dagentijd kunnen de tieners hieraan meedoen. Ook hierbij wordt aanmoediging en
betrokkenheid van gemeenteleden gewaardeerd.



Roos en kaart naar de examenkandidaten
Om steun en betrokkenheid te tonen gaan de jeugdouderlingen in mei met een roos langs bij
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de examenkandidaten. De felicitatiekaart volgt na het slagen.
(Mogelijke) Uitstapjes:


Ouder-/kindactiviteit
Eén keer per jaar gaan de ouders met hun kinderen mee op uitstapje. Meestal is dit in het
najaar als voorbereiding op het adventsproject.



EO-jongerendag (tieners)
De leiding en/of ouders kunnen met de tieners naar deze dag in juni.



Pinksterfeest 3-16
Er wordt aandacht geschonken aan dit pinksterfestival dat in Friesland plaatsvindt. Als er
meerdere gemeenteleden gaan, dan kunnen die daar samen optrekken. Je kunt er een dagje
heen, maar er kan ook worden gekampeerd. De organisatie van de activiteiten ligt in handen
van Pinksterfeest 3-16. Deze activiteiten zijn geschikt voor alle leeftijden.



Vrouw058
In Leeuwarden worden voor vrouwen vanaf 12 jaar vrouwevents georganiseerd. Hier komen
sprekers en kun je workshops volgen. Dit zou als een leuke en verbindende activiteit kunnen
zijn tussen moeders en dochters.



Stichting Present
Met de tieners en de verdere gemeente kunnen we meedoen met een project van stichting
Present. Je kunt meedoen met een sociaal project en/of een praktisch project. Door dit samen
te doen krijg je verbinding met elkaar en met mensen in de wereld om ons heen.



World Servants
Met de oudste tienergroep zou er kunnen worden gekeken of er interesse is om mee te
werken aan een project van World Servants. Het is een hele goede manier om als tienergroep
sterker te worden en te groeien in geloof, als ook om de gemeente actief te betrekken bij de
tieners. Er moeten veel acties worden gedaan om al het geld bij elkaar te krijgen!

Geloofsopvoeding
Sprekers
In het kader van de geloofsopvoeding kan er een spreker worden gevraagd (zie bijvoorbeeld het
aanbod in de Jente). Samen met Dronryp worden er al avonden georganiseerd in dit kader. Misschien
is het een idee om de avonden wisselend in Dronryp en Menaam te organiseren? Je krijgt dan meer
een wisselwerking tussen de gemeentes.

(Mogelijke) Activiteiten gemeentebreed
Koffie drinken
Vanuit de jeugdraad is het idee geopperd om voor de dienst koffie te drinken. Dan is de binnenkomst
anders; er is eerst ontmoeting en begroeting. Je gaat dan samen de dienst in. Mensen gaan dan ook
eerder bij elkaar zitten, omdat ze een praatje hebben gemaakt.
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Samen eten
Onder het eten leer je elkaar op een ontspannen manier kennen. Door hier ook bewust de jeugd bij te
betrekken krijg je meer verbinding met elkaars leven. Er wordt dan gedacht aan een soort Running
diner. Je komt dan bij anderen thuis en je loopt elkaars leven binnen.
Speeddaten
Om de onderlinge verbinding te bevorderen zou er bijvoorbeeld tijdens de startzondag (of een ander
moment) een speeddate kunnen worden georganiseerd tussen alle gemeenteleden. Iedereen doet
mee! Jonge kinderen eventueel onder begeleiding van één van hun ouders. Dan spreek je ongeveer 5
minuten met elkaar en daarna ga je door naar de volgende. Op deze manier hoor je kort iets over
elkaars leven. Met het koffie drinken kun je daar later in het seizoen weer op terug komen. Het
resultaat is aandacht, betrokkenheid en warmte naar elkaar toe!

Cultuurverandering
Het aanbod dat hier wordt gepresenteerd vraagt op sommige punten een cultuurverandering van
persoonlijke betrokkenheid en relaties aangaan met jongeren. De jeugdraad is ervan overtuigd dat
deze verandering noodzakelijk is om de jeugd vast te houden. De oudere generatie staat niet langs de
zijlijn, maar zijn juist nodig om het geloof voor te leven. Dit is de uitdaging waar we voor staan.

7) Oecumene
Oecumene en grensoverschrijdend gemeente-zijn
Mede weer door de visienota Kerk-zijn 2025 worden we in Menaam uitgenodigd om samenwerking
met de omliggende gemeente(n) te zoeken waar mogelijk.
 Op gebied van jeugdwerk
 Op gebied van diaconaat
 Op gebied van beheer en goederen en deskundigheid van beheer.
Er is samenwerking in oecumenische zin: Dronrijp, Menaam, Protestants en Katholiek. Er is regionaal
overleg met Dronrijp, Berlikum, Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marssum.
Zou er ook contact gelegd kunnen worden met de dorpen ten westen van Menaam, zoals Slappeterp?
Sociologisch zijn er wel verbanden. De grenzen worden vloeiend, ook de classicale grenzen. We
kunnen daar misschien eens over nadenken om ook hier meer samenwerking te zoeken?
Vanuit het cluster worden ook activiteiten aangeboden. Deze worden ook aangekondigd via het
kerkblad.
 Stap voor stap.
 Gezamenlijke viering Hemelvaart (voor het eerst in 2017)
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BIJLAGE: Plaatselijke regeling
ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Menaam
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op (datum) en is vanaf deze datum geldig
Inhoud
1
2
2.1
2.2
3
4
5
6
7
8

Samenstelling van de kerkenraad
Verkiezing van ambtsdragers algemeen
Verkiezing van ouderlingen en diakenen
Verkiezing van predikanten
De werkwijze van de kerkenraad
De kerkdiensten
De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal
De vermogensrechtelijke aangelegenheden - begrotingen,
jaarrekeningen en collecterooster
Ondertekening

1. Samenstelling van de kerkenraad

Invullen:
predikant

1

ouderlingen

8
Voorzitter 1
Pastoraat: 4
Scribaat: 1
Jeugd 2

Ouderling-Kerkrentmeesters

3

Kerkrentmeester

2
1 echtpaar
1 individu

diakenen

4

Totaal stemgerechtigd

16
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2. Verkiezing van ambtsdragers algemeen
Stemrecht
 De belijdende leden zijn stemgerechtigd.
2.1 Verkiezing van ouderlingen en diakenen
 De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats in het eerste of tweede kwartaal van
een even-jaar (2018, 2020, 2022 etc.)
Aan de lidmaten wordt meegedeeld op de lijst van lidmaten te komen waaruit de gemeente
nieuwe ambtsdragers kan voordragen. Gemeenteleden kunnen naar de kerkenraad toe
aangeven niet op de lijst te worden gepubliceerd. De kerkenraad beslist welke lidmaten niet
worden voorgedragen aan de hele gemeente waaruit de nieuwe ambtsdragers kunnen worden
voorgesteld. De beslissing om de naam van een lidmaat niet te publiceren ligt bij de
kerkenraad.
De kerkenraad kan niet op eigen initiatief lidmaten weren van de lijst. Hiervoor is eerst overleg
met het betreffende lidmaat noodzakelijk.
De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-3 en 3-6-6 wordt
tenminste 3 weken voor dat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan.
Ouderlingen en diakenen worden gekozen door de kerkenraad.
De gemeenteleden kunnen uit een lijst van de lidmaten aangeven wie men voorstelt voor het
ambt en de kerkenraad. Na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor de verkiezing
van ouderlingen en diakenen stelt de kerkenraad een lijst op van de voorgedragen
ambtsdragers. De kerkenraad benaderd de voorgedragen kandidaten voor het ambt, in
volgorde van het aantal uitgebrachte stemmen.
In het geval de verkozen persoon (na een week bedenktijd) bedankt, dan vervalt de verdere
procedure aan de kerkenraad. De kerkenraad zal dan andere voorgedragen personen
benaderen om vervolgens voordracht te doen aan de leden van de gemeente.
2.2 Verkiezing van de predikant
 Met in achtneming van de kerkorde en de daarbij behorende ordinanties wordt de
predikant verkozen door de kerkenraad.

3. De Werkwijze van de kerkenraad
Vergaderingen
 De kerkenraad vergadert in de regel 11 maal per jaar.
 De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 3 dagen van tevoren
bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken die aan orde zullen
komen (de agenda).
 Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende
vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.
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Verkiezing moderamen
De Kerkenraad benoemt de eerste vergadering van het kalenderjaar de samenstelling van het
moderamen.
De gemeente kennen in en horen over:
 In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad de gemeente kent in een
bepaalde zaak en haar daarover hoort belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de
(betreffende) leden van de gemeente, die wordt aangekondigd in het kerkblad, dat
voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en afgekondigd bij tenminste twee
erediensten, die aan de bijeenkomst voorafgaan.
 In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de
gemeente wil horen.
 De kerkenraad kan besluiten dat gemeenteleden als toehoorder tot een bepaalde
vergadering toegelaten worden.
 Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de
verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de
gemeente op de wijze zoals de kerkorde en de ordinanties het voorschrijven.
De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende commissies:
 bezoekdienst
 jeugdraad
 Liturgisch bloemschikken
 Verjaardagsfonds
 Kindernevendienst
 Commissie Online Media (Beamer, techniek).
 Oecumenisch Overleg Menaam Dronrijp, OOMD
 Werkgroep Simniclaus
 Startdienst-commissie, benoemd door kerkenraad.

4. De kerkdiensten
 De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad
vastgesteld rooster gehouden in de Lambertuskerk te Menaam.
 De kerkenraad benoemt een gemeentelid als preekvoorziener voor de invulling van de
preekbeurten bij de erediensten. Het voorstel van de preekvoorziener wordt door de
kerkenraad besproken. Er vindt jaarlijks een evaluatie plaats met de preekvoorziener.
 Bij de bediening van doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de
doopvragen beantwoorden.
 Het Heilig Avondmaal vieren wij op open wijze. Ook kinderen kunnen deelnemen aan het
avondmaal. (zie ook “kinderleerhuis”, bij actiepunten pastoraat).

5. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 6 personen, waarvan 3 stemgerechtigd:
 Van de kerkrentmeesters zijn er 3 ouderling-kerkrentmeester. Zij hebben stemrecht in de
kerkenraad.
 Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een administrerend
kerkrentmeester aan die belast wordt met de boekhouding van het college.
 De administrerend kerkrentmeester is bevoegd betalingen te doen namens het college van
kerkrentmeesters, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan
en de begroting, tot een maximaal bedrag van € 10.000,= per betaling.
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Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en administrerend kerkrentmeester of
secretaris en administrerend kerkrentmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of
ontstentenis van de administrerend kerkrentmeester treedt de voorzitter op als diens
plaatsvervanger.

6. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal
Het college van diakenen bestaat uit 4 leden.
 Het college van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken aan, die belast
wordt met de boekhouding van het college.
 De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met inachtneming
van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en begroting tot een maximaal
bedrag van € 5000,= per betaling.
 Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en
penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van penningmeester
treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.

7. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - begrotingen, jaarrekeningen en collecterooster
 Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over
begroting en jaarrekening.
 Tijdens de jaarlijkse gemeenteavond worden de begroting en de jaarrekening ter inzage
beschikbaar gesteld aan de aanwezige gemeenteleden.
 Begroting en jaarrekening worden waar nodig toegelicht.
 Een oproep tot bijwoning van deze gemeenteavond vindt plaats middels publicatie van de
agenda in het kerkblad alsmede middels afkondiging.
 Het collecterooster wordt jaarlijks opgemaakt op initiatief van het college van
kerkrentmeesters, in overleg met de diaconie.
 Definitieve vaststelling vindt plaats in de kerkenraadsvergadering.

8. Ondertekening
Aldus te Menaam vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 10 juli 2017

…………..……………….……..…….…., preases

(De heer Klaas de Graaf)

………………………………….…………, scriba

(Mevrouw Paulien de Vries-Bakker)
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