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HOOFDSTUK 1  
 
Dit is het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Harkema. In dit beleidsplan 
beschrijven wij de richting waarin onze gemeente zich de komende jaren wil 
ontwikkelen. Wie zijn wij, wat drijft ons, en hoe willen wij verschil maken in het leven 
van mensen?  
 
Dit beleidsplan is richtinggevend. Het beschrijft dus niet concreet hoe, wanneer en 
welke taken er uitgevoerd moeten worden, maar het geeft de koers van de 
gemeente in grote lijnen aan. Jaarlijks zal de koers van dit beleidsplan worden 
geraadpleegd en getracht er uitvoering aan te geven.  
 
1.1 Waarom een beleidsplan: 
De bedoeling van dit beleidsplan is dat het ons zal helpen om een heldere koers te 
varen in de komende jaren. Met behulp van dit plan kunnen we duidelijk voor ogen 
houden waarom wij een geloofsgemeenschap vormen, en wat wij als onze 
hoofdtaken beschouwen. Een bewust gekozen beleid sluit aan bij ons verlangen om 
als lichaam van Christus betekenisvol te zijn in een tijd waarin de kerk niet meer 
vanzelfsprekend is.  
 
1.2 Voor wie is het beleidsplan: 
Het beleidsplan is bedoeld voor alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente 
Harkema, en voor een ieder die zich op welke wijze dan ook betrokken voelt bij onze 
gemeente.  
Het plan is dus niet alleen maar bestemd voor de kerkenraad en de commissies, 
alhoewel het beleidsplan juist voor hen een belangrijk instrument zal zijn om te 
bepalen of we nog op de goede weg zijn met elkaar.  
 
1.3 Hoe is het plan opgebouwd?: 
Het beleidsplan bestaat uit vier verschillende onderdelen: 
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-Het eerste deel is een inleiding op het beleidsplan, en vertelt over de verschillende 
fasen waarin het beleid is ontwikkeld.  
-Het tweede deel is een profielschets waarin wordt uitgelegd wie wij als Protestantse 
Gemeente Harkema zijn.  
-Het derde deel beschrijft onze visie, oftewel: wie willen wij zijn als 
geloofsgemeenschap in Harkema.  
-Het vierde deel vormt als het ware de brug tussen wie wij zijn en wie wij graag willen 
zijn.  
Aan de hand van drie aandachtsvelden, die voor ons in de komende jaren dus 
centraal komen te staan, geven we aan wat er voor ons nodig is om daadwerkelijk de 
gemeente te worden die we graag willen zijn.  
De drie kernwoorden zijn bezieling, samenleving en gemeenschap.  
 
1.4 Hoe is het plan ontwikkeld?: 
Het beleidsplan is geleidelijk aan tot stand gekomen in het tijdsbestek van jaren. Het 
format van het eerste beleidsplan is steeds geldend gebleven, aangevuld en 
aangepast door de jaren heen.  
Gemeentekrimp en de daardoor ontstane financiële gevolgen speelden daarbij een 
belangrijke rol. Van een volledige predikantbetrekking zijn we nu aangekomen met 
een predikantsplaats van 0,2 fte, een pastoraal medewerker voor de ouderen en een 
jongerenwerker, beide voor gemiddeld 8 uur per week. 
 
Er zijn verschillende stappen gezet om helder in het vizier te krijgen wie wij zijn, wat 
onze sterke en zwakke punten zijn, en waar we in de komende jaren aan willen 
werken om als geloofsgemeenschap in Harkema een levendig lichaam van Christus te 
zijn.  
De verschillende stappen die we genomen hebben om dit plan verder uit te werken: 
(1) overleg in kerkenraad en gemeente,  
(2) een tweetal enquêtes en tenslotte  
(3) ontwikkelingen betreffende de bemensing om taken in onze gemeente uit te 
voeren en contacten met de Ring en een aantal buurgemeenten.  
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Het ontwikkelen van dit plan zoals hierboven en hieronder is beschreven blijft de 
basis van dit beleidsplan. Toch is één en ander dusdanig gewijzigd dat een update 
noodzakelijk is.  
Vanaf januari 2020 heeft onze gemeente een predikant in deeltijd en sinds januari 
2019 een jongerenwerker. Daarnaast heeft onze gemeente ook een pastoraal 
medewerker voor het ouderenpastoraat in dienst!  
 
We zijn van mening dat stappen nodig waren om op een zorgvuldige manier een plan 
te ontwikkelen dat goed aansluit bij de beleving en mogelijkheden van de gemeente 
anno 2022.  
 
Hieronder worden die verschillende stappen uitgebreider beschreven:  
* Overleg kerkenraad en gemeente: 
Tijdens het overleg in onze kerkenraad blijkt heel duidelijk dat het ingenomen 
standpunt van ons vorig beleidsplan gehandhaafd moet worden: de Protestantse 
Gemeente van Harkema is en zou moeten zijn: Gastvrijheid, kwaliteit boven 
kwantiteit, de beweging naar mensen toe maken en aandacht voor de jeugd, dat zijn 
de sleutelwoorden van onze gemeente.  
 
De conclusie dat ‘gastvrijheid’ verschillende kanten heeft is ook nu geldend voor onze 
gemeente van 2022. Het is niet alleen het hartelijk verwelkomen van gasten zodat ze 
zich thuis voelen in een voor ons bekende omgeving, maar ‘gastvrijheid’ heeft per 
definitie ook iets onvoorwaardelijks in zich. Je kunt niet gastvrij zijn op de 
voorwaarden van de gastheer/vrouw alleen. Dat is geen echte gastvrijheid.  
 
Maar wat betekent dat dan voor ons als geloofsgemeenschap naar buiten toe? 
Kunnen en willen wij werkelijk gastvrij zijn? En hoe kunnen wij zo’n soort gastvrijheid 
dan handen en voeten geven? Wat past bij ons?  
Nog steeds vinden we de gemeenteavond op 25 september 2014 een leidraad voor 
wat betreft ons beleid, dat werd tijdens de gemeenteavond van 2019 benadrukt door 
de gemeente. De gemeentebijeenkomst van 2014 werd geleid door ds. Henk van den 
Bosch, die een heldere inleiding hield over het boek “Handboek gezonde gemeente”, 
geschreven door Robert Warren.  
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 In dit handboek betekent een gezonde kerk een kerk 
die is aangeraakt en de kracht heeft gekregen door de 
presentie van God en die daardoor iets van het goede 
nieuws van heelheid kan doorgeven zoals 
geopenbaard in Christus door de heilige Geest. Het 
gaat in een gezonde kerk dus niet om bepaalde mooi 
uitgevoerde plannen, of succesvolle activiteiten, maar 
het gaat om een bepaalde attitude, een mentale 
houding, een geestelijke gesteldheid.  
 
 
Er zijn 7 kenmerken om de gezondheid van een gemeente aan af te lezen.  
Deze 7 kenmerken zijn:  
1. bezield zijn door geloof, en niet alleen maar alles draaiende willen houden of 
proberen te overleven.  
2. een naar buiten gerichte blik, meer bezig met het ‘geheel(d) dagelijks leven’ dan 
met het ‘kerkelijk leven’.  
3. op zoek naar wat God wil. Een gezonde gemeente vraagt zich af: wat wil God hier 
en nu van ons? Ze ontwaart de leiding van de Geest en wil het niet iedereen naar de 
zin maken.  
4. de kosten van verandering en groei onder ogen durven zien en durven opbrengen, 
in plaats van verandering tegenhouden en bang zijn voor mislukking.  
5. leven als een echte gemeenschap, en niet zozeer als een vereniging of een 
religieuze organisatie.  
6. ruimte (scheppen) voor iedereen, inclusief in plaats van exclusief.  
7. zich beperken tot een paar taken en die goed doen; eerder doelgericht dan 
verwoed met van alles en nog wat bezig  
 
Tijdens de gemeentebijeenkomst hebben we de gemeentescan gedaan. We hebben 
onszelf als gemeente op basis van deze 7 eigenschappen tegen het licht gehouden, 
en iedere aanwezige heeft een score formulier ingevuld. Op basis van deze 
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formulieren werd duidelijk dat men over het algemeen zeer positief oordeelt over de 
gemeente. Op alle kenmerken is bovengemiddeld gescoord.  
Vrij vertaald: de protestantse gemeente in Harkema is in goede conditie volgens de 
betrokken gemeenteleden. Dat geldt ook in 2021.  
 
Er heerst dankbaarheid en bescheiden tevredenheid over de geestelijke gesteldheid 
van de gemeente, maar dat wil niet zeggen dat er geen zaken zijn die extra aandacht 
en ontwikkeling vergen.  
De score formulieren laten zien dat we vinden dat we ons in de komende jaren op 
een drietal terreinen zullen moeten ontwikkelen als we onze identiteit als een 
gezonde gemeente willen versterken.  
 
1/ Het eerste aandachtsveld is:  
Bezield zijn door geloof (kenmerk 1). Dat houdt in dat we niet alleen maar zullen 
proberen om alles draaiende te houden. Doen we de dingen omdat het echt bij het 
wezen van de kerk hoort, of doen we de dingen omdat we het altijd zo gedaan 
hebben? Echt geloven is waar het in de kerk om gaat. In een gezonde kerk is het 
geloof een levende zaak. Mensen hebben het erover en voelen zich erdoor 
geïnspireerd. Men beleeft wat in de kerk, mensen willen God dienen, vinden 
creatieve vormen om met Bijbelverhalen om te gaan en voeden elkaar in het geloof. 
Ze helpen elkaar te groeien in het geloof.  
 
2/ Het tweede aandachtsveld is:  
Een naar buiten gerichte blik (kenmerk 2). Een gezonde en levende gemeente is meer 
met het dagelijks leven bezig dan met het kerkelijk leven. Gezonde kerken zijn niet 
naar binnen gericht, alleen maar bezig met hoe zij kan blijven voortbestaan. Maar 
een gezonde kerk is geworteld in de regionale samenleving, en zij werkt samen met 
andere kerken en groepen. Ze is bewogen om de vragen van gerechtigheid en vrede, 
op lokaal niveau en ook mondiaal. Een gezonde gemeente is in staat om het geloof 
en het dagelijks leven met elkaar te verbinden. Een gezonde gemeente is meer 
gericht op geven dan op ontvangen.  
 
3/ Het derde aandachtsveld is:  
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Leven als een echte gemeenschap (kenmerk 5). Een gezonde gemeente is geen kerk 
van individuen, maar van broers en zussen, van een gezin, een familie. Het gaat niet 
alleen om de gemeenschapszin, maar ook om leiderschap en goed begeleid 
vrijwilligerswerk. Relaties zijn erg belangrijk, daar zal in geïnvesteerd moeten worden. 
Vaak gebeurt dat in kleine groepen, waarin mensen zich gekend voelen. Als het gaat 
om leidinggeven, werken leken en professionals goed samen. Vrijwilligers worden 
gewaardeerd, juist in hun verschillen.  
 
Tijdens de gemeentevergadering werd opgemerkt dat onze gemeente wel heel hecht 
is, maar niet warm. Wij zijn goed op de hoogte van elkaars wel en wee, maar echt 
vanzelfsprekend voor elkaar zorgen en klaar staan, daarin valt nog winst te behalen. 
Een jongere vulde bovendien aan dat wat door ouderen wordt benoemd als 
‘gemeenschapgevoel’ voor hem niet echt herkenbaar was. Zo’n gemeenschapgevoel 
is er bijvoorbeeld wel op de startzondag (waarbij diverse mensen samenwerken om 
een activiteit te organiseren of uit te voeren) , maar ook wanneer veel kinderen van 
niet kerkelijk betrokken ouders de Kingkids bijeenkomst bezoeken. Deze twee 
waarnemingen zijn een belangrijke indicatie voor het beleid van onze gemeente voor 
de komende tijd.  
 
* Enquête: 
Er is gemeentebreed een enquête gehouden in de 
periode april 2019 en september/oktober 2021. De 
enquêtes zijn door de kerkenraadsleden verzameld. 
Ongeveer 45% van de formulieren is teruggekomen. In 
de bijlage wordt de uitkomst van de laatst gehouden 
enquête beschreven. 
 
Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de meerderheid positief is over de 
kerkelijke gemeenschap. Dit betekent dat zowel de zeer betrokken kern, als ook de 
gemeenteleden die in mindere mate actief zijn en meer variërend in leeftijd, zich 
herkennen in de focus op heel specifieke terreinen. De uitslag van de enquêtes kan 
dus gezien worden als een bevestiging van wat reeds eerder was geconstateerd.  
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Daarom willen de we de uitkomst van de enquête van 2014 eveneens in dit 
beleidsplan opnemen, vanwege het bevestigend karakter van onze huidige situatie. 
 
* Tot en met 20 jaar:  
Deze groep is een gemêleerde groep die bestaat uit kinderen in het basis onderwijs, 
in het voortgezet onderwijs, en in de fase na het voortgezet onderwijs. Ondanks de 
verschillende perspectieven is de rode draad in de evaluaties van deze groep: het 
gemeenschapsgevoel ontbreekt, en er is een generatiekloof in onze gemeente. Op 
basis van de reacties van kinderen en jongeren is kenmerk 5 (het leven als een echte 
gemeenschap) dus een belangrijk punt om aan te werken.  
 
* 20-40 jaar:  
Deze groep laat positieve geluiden horen over de gemeente, en geeft tegelijkertijd 
ook duidelijk aan wat er anders zou moeten, zoals bijvoorbeeld meer inbreng van 
gemeenteleden in de huidige eredienst en meer kinderliederen zingen voordat de 
kinderen naar de nevendienst gaan. In de komende jaren moet volgens deze groep 
de nadruk komen te liggen op: vooral gastvrijheid, maar ook jongeren en ouderen 
met elkaar verbinden, opbouw van onze gemeente en de groei van het aantal 
gemeenteleden. Op basis van de reacties van deze groep zijn kenmerk 5 (het leven 
als een echte gemeenschap) en ook kenmerk 6 (ruimte scheppen voor iedereen) 
belangrijke punten om aan te werken.  
 
* 40-50 jaar:  
Bijna iedereen voelt zich welkom in onze kerk. Het beeld van onze gemeente is: een 
plek waar ik mijn geloof kan beleven met een betrokken groep mensen, waar ruimte 
is voor iedereen. Deze groep vindt over het algemeen dat de komende jaren de 
aandacht moet uitgaan naar gastvrijheid, waarbij we naar elkaar omzien, in en buiten 
onze gemeente. Op basis van de reacties van deze groep is kenmerk 2 (een naar 
buiten gerichte blik) een wezenlijk kenmerk dat verstevigd moet worden in onze 
gemeente. Kenmerk 6 (ruimte scheppen, gastvrijheid) sluit hier naadloos bij aan.  
50-60 jaar: Ook in deze groep voelt bijna iedereen zich welkom in de kerk. Over het 
algemeen is deze groep blij met de gemeente. Redenen die genoemd worden om bij 
deze gemeente te willen horen: voel me er thuis, betrokken mensen, blij met 
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predikant, goede samenkomsten, saamhorigheid, aandacht voor elkaar, warmte. De 
komende tijd zal de nadruk moeten liggen op: gastvrijheid, omzien naar elkaar en het 
verbinden van jongeren en ouderen met elkaar. Op basis van de reacties van deze 
groep gelden kenmerk 2 (een naar buiten gerichte blik) en kenmerk 5 (leven als een 
echte gemeenschap) als belangrijke aandachtspunten voor het beleid van onze 
gemeente.  
 
* 60-70 jaar:  
Deze groep heeft het meest aantal formulieren ingevuld, en laat grote conformiteit 
zien. Er heerst tevredenheid over de gemeente, over de erediensten, de 
kleinschaligheid van de gemeente en het functioneren van de kerkenraad. De 
komende jaren zal de aandacht moeten uitgaan naar: omzien naar elkaar binnen de 
gemeente, drempel van de kerk verlagen, gastvrijer opstellen en de goede boodschap 
van Christus in de praktijk brengen. Aansluitend bij deze uitkomsten, kunnen we 
zeggen dat vooral kenmerk 1 (bezield door geloof) en kenmerk 2 (een naar buiten 
gerichte blik) meer uitgewerkt dienen te worden in ons beleid voor de komende tijd.  
 
* 70plus:  
Deze groep is heel positief over de kerk, de eredienst, het saamhorigheidsgevoel en 
het functioneren van de kerkenraad. Een minderheid laat ook weten moeite te 
hebben met veranderingen. Om welke veranderingen het precies gaat, is niet 
expliciet vermeld. Mogelijkerwijs gaat het om het besluit van de gemeente om het 
heilig avondmaal open te stellen voor niet- belijdende leden – een besluit dat nog 
heel vers was op het moment dat de enquête gehouden werd. Deze groep geeft aan 
dat de nadruk in de komende jaren moet komen te liggen op: de groei van het aantal 
gemeenteleden, omzien naar elkaar binnen de gemeente, jongeren en ouderen met 
elkaar verbinden en de goede boodschap van Christus in de praktijk brengen. 
 Aansluitend bij deze uitkomsten kunnen we zeggen dat kenmerk 1 (bezield door 
geloof) en kenmerk 5 (leven als een echte gemeenschap) meer uitgewerkt dienen te 
worden in ons beleid voor de komende tijd.  
 
* Gemeenteavond maart 2018 en maart 2019:  
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Vanwege de vacature die was ontstaan en een begroting die aangeeft dat onze 
gemeente slechtst ruimte geeft voor een deeltijd predikant heeft de kerkenraad de 
vraag bij de gemeente neergelegd: moeten we gaan werken met alleen pastoraal 
medewerkers of moeten we gaan werken met een team die bestaat uit een deeltijd 
predikant voor 0,2 fte, aangevuld met een pastoraal medewerker en een kerkelijk 
werker voor onze jongere gemeenteleden.  
Daarbij is in acht genomen dat de gemeente tijdens deze gemeenteavond 
nadrukkelijk te kennen heeftgegeven dat onze gemeente een predikant moet 
hebben, ongeacht de grote van het dienstverband. Daarop is in 2019 door de 
kerkenraad voorgesteld om naast een predikant een pastoraal medewerker voor het 
ouderpastoraat en een kerkelijk werker voor onze jongere gemeenteleden aan te 
stellen. 
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HOOFDSTUK 2 – Wie zijn wij…. en wat willen we?  
 

In dit hoofdstuk presenteren wij onszelf als 
Protestantse Gemeente Harkema. Deze 
profielschets vertelt over onze geschiedenis, 
sociaal-culturele context, geestelijke ligging, 
opbouw van de gemeente en de 
organisatiestructuur.  
 

2.1 Geschiedenis: 
De gemeente kent een bijzondere geschiedenis. Van oudsher was er één kerk in het 
dorp: een Gereformeerde kerk. In 1926 (n.a.v. de kwestie Geelkerken) heeft een deel 
zich afgescheiden. Dit deel is Gereformeerd in Hersteld Verband geworden. Uit deze 
groep Hersteld Verbanders is onze gemeente voortgekomen. De Gereformeerde 
kerken in Hersteld Verband zijn later opgenomen in de Hervormde Kerk. Onze 
gemeente was dus een Hervormde gemeente. Voor een uitgebreide beschrijving van 
de geschiedenis van onze kerk, zie www.pknharkema.nl  
De Gereformeerde kerk in Harkema is in 2004 niet meegegaan in de landelijke fusie 
(de wording van de Protestantse Kerk in Nederland), maar is na aangesloten te zijn 
geweest bij de Voortgezet Gereformeerd Kerk Nederland geworden (vGKN) nu gastlid 
bij de VEG. Voor velen binnen onze gemeente was en is dat een teleurstelling, omdat 
er bij een grote groep het verlangen was om samen te gaan. De afgelopen jaren 
hebben ons geleerd dat zo’n samenvoeging er (nog) niet in zit. In 2009 is besloten om 
zelfstandig een Protestantse Gemeente te worden om zo uitdrukking te geven aan 
onze verbondenheid met de landelijke Protestantse Kerk.  
 
2.2 Context: 
Harkema is een Fries dorp in de gemeente Achtkarspelen. Het ligt 9 km ten noorden 
van Drachten, en heeft ruim 4.000 inwoners. Van oudsher is het een gesloten dorp, 
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waar nieuwkomers met een zekere argwaan bekeken werden. Dat is inmiddels 
veranderd, maar nog steeds is er relatief weinig import en zijn familiebanden hecht.  
Harkema was vroeger een arm heidedorp dat heeft moeten vechten voor haar 
bestaansrecht. Gevoelens van minderwaardigheid zijn tot op de dag van vandaag 
merkbaar. Toch heeft Harkema zich in de loop van de geschiedenis bewezen als 
zelfredzaam en zelfstandig. Dat zie je vooral ook aan de huizenbouw: de meeste 
huizen zijn op eigen initiatief gebouwd.  
Het gemiddelde opleidingsniveau is laag, hoewel we toch een duidelijke trend zien 
dat veel dorpsgenoten het belang van een opleiding belangrijk vinden en daar naar 
handelen. We zien dat het aantal dorpsgenoten met minimaal een afgeronde MBO 
en-of HBO opleiding sterk is gegroeid. Veel mannen werken in de bouw.  
 
Vanuit de kerkelijke gemeente loopt een aantal verbindingslijnen naar de context. 
Kerkelijken en niet-kerkelijken vinden elkaar op tal van terreinen in het dorpsleven, 
zoals op het voetbalveld (Harkemase Boys), in het verenigingsleven, in contact met 
elkaar als buurtbewoners, in de activiteiten die door beide kerken in het dorp 
georganiseerd worden en waar ook niet-kerkelijken aan deelnemen (concerten van It 
Heideblomke, jaarlijkse bazaar)  
 
2.3 Geestelijke identiteit: 
Als je kijkt naar de bredere plaatselijke context waartoe Harkema behoort, en naar de 
predikanten die de afgelopen decennia de gemeente gediend hebben, dan is de 
gemeente te typeren als een gemeente met een open-confessionele signatuur. 
Meteen moet gezegd worden dat een dergelijk ‘stempel’ niet leeft onder 
gemeenteleden. Wel wordt veel waarde gehecht aan de belijdenis van het kruis en 
de opstanding van Jezus Christus als de kern van het christelijke geloof.  
De erediensten hebben een centrale plek in het leven van de gemeente. In eerdere 
beleidsplannen (2007, 2012, 2016) ligt de nadruk op het verlangen om het geloof in 
God op een blijmoedige manier te ervaren. Daarnaast wordt een preek met een 
heldere boodschap, toegespitst op de ‘gewone werkweek’ en de actualiteit zeer op 
prijs gesteld. Ook vindt men de gemeentezang heel belangrijk. Op dit moment is het 
Nieuwe Liedboek geïntegreerd bij de zondagse erediensten en daarnaast wordt ook 
de Evangelische Liedbundel gebruikt. De erediensten hebben geen hoogliturgisch 
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karakter. Er is eerder behoefte aan een laagdrempelige, toegankelijke, saamhorige 
wijze van vieren.  
Naast het centrale belang van de erediensten is een groeiende behoefte aan inzicht 
in de bijbel waar te nemen. Bijbelgespreksgroepen worden redelijk goed bezocht 
door gemeenteleden.  
 
2.4 Opbouw van de gemeente:  
Per september 2021 
Aantal leden: 
520  
Belijdende leden 201  
Doopleden 262  
Gedoopte leden die geregistreerd staan bij de gemeente (incl.belijdende leden) 415 
Pastorale eenheden (adressen) 248  
Niet-leden die zich verbonden voelen met de gemeente -- nvt- 
 
Er is een kleine kern van zeer betrokken en actieve gemeenteleden. Deze kern valt 
bijna samen met het gemiddelde aantal kerkgangers op zondagmorgen, zo tussen de 
60-100 mensen. Om deze betrokken kern is een bredere groep van vrijwilligers   
die veel werk verzetten op een meer ad hoc basis. Een grote groep gemeenteleden is 
passief lid en van de zijlijn betrokken bij de kerk.  
 
2.5 Organisatie:  
 
* Predikant en kerkelijk werkers: 
Naast de predikant (20%) is er een pastoraal medewerker en een jeugdwerker . Onze 
pastoraal medewerker is verantwoordelijk voor het bezoekwerk aan de 70-plussers in 
de gemeente. De meeste uitvaartdiensten worden door de kerkelijk werker geleid. 
De jeugdwerker initieert de jeugdraad, staat de jeugdouderlingen bij en heeft een 
leidende rol bij de tienerdiensten en bij Kingkids.  
 
* Kerkenraad:   
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De kerkenraad bestaat in principe uit de voorzitter, de scriba, vijf wijkouderlingen, 
een jeugdouderling, een ouderling voor rouw- en trouwdiensten, vier diakenen en 
vier ouderling-kerkrentmeesters.  
De boekhouder van de kerk en de penningmeester van de diaconie hebben geen 
zitting in de kerkenraad. Net als in de meeste andere gemeenten in de omgeving 
kampen we structureel met het voltallig krijgen van de kerkenraad. In de afgelopen 
jaren is gebleken dat het lastiger is om ouderlingen te vinden dan andere 
ambtsdragers (diakenen, kerkrentmeesters).  
 
* Ouderlingen:  
De ouderlingen dragen een grote verantwoordelijkheid voor het pastoraat in de 
gemeente. De gemeente is in een aantal wijken verdeeld, we streven er naar dat 
iedere wijk een ouderling heeft. De ouderlingen komen, samen met de predikant, 
één keer per maand bijeen om de belangrijkste pastorale zaken met elkaar te delen. 
Ook zijn zij betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van de groot-huis-
bezoeken in februari. De ouderlingen streven ernaar om minstens één keer in de 
twee jaar een bezoek aan te bieden aan ieder adres in de wijk. Gemeenteleden die 
behoefte hebben aan meer pastorale aandacht (zoals zieken, ouderen, 
alleenstaanden) worden vaker opgezocht.  
 
* Pastoraal Team:  
Binnen onze gemeente is een sterk en betrokken pastoraal team, dat gevormd wordt 
door de predikant, de kerkelijk werker, de ouderenpastor, de wijkouderlingen en de 
bezoekmedewerkers. Deze bezoekmedewerkers ondersteunen de wijkouderlingen in 
het bezoekwerk. De bezoekmedewerkers fungeren als de ogen en oren van de 
ouderlingen. De bezoekmedewerkers zijn geen ambtsdrager, en daardoor ervaren zij 
hun bezoeken als laagdrempelig in vergelijking met het werk van de ouderling. 
Ongeveer drie keer per jaar wordt het pastoraal team toegerust door de predikant.  
Samen met de predikant en de ouderlingen wordt gezocht naar een manier van 
pastoraat die werkbaar blijkt te zijn. De omschrijving zoals die staat beschreven is bij 
de ouderlingen is op het moment dat er vacatures zijn niet uitvoerbaar. Daarom gaat 
men als minimale basis uit van actief bezoekwerk (aanbod) bij gemeenteleden die 
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ouder zijn dan 70 jaar en gemeenteleden die te maken hebben met ziekte, rouw of 
crisis en op afroep van de overige gemeenteleden. 
Het crisispastoraat wordt uitgevoerd door de predikant en de kerkelijk werker voor 
het ouderenpastoraat. 
* Diakenen: 
De diakenen houden zich bezig met het verwerven en bestemmen van diaconale 
gelden; het uitvoeren van diaconale taken voor hen die geen helper hebben, zowel 
binnen als buiten de gemeente (denk aan de voedselbank, het kerkcafé); het 
onderhouden van contacten met andere PKN diaconieën; de voorbereiding van het 
Heilig Avondmaal; de organisatie van het kerstfeest voor ouderen en alleenstaanden.  
Daarnaast is de diaconie betrokken bij de organisatie van de kerstgezinsdienst, in 
samenwerking met de leiding van de kindernevendienst en de jeugdwerker. De 
diaconie is grotendeels afhankelijk van de inkomsten van de zondagse collecten. 
Daardoor zijn de beschikbare middelen niet erg groot.  
 
* Ouderling-kerkrentmeesters: 
De ouderling-kerkrentmeesters houden zich bezig met het realiseren van een 
sluitende begroting; het binnen de gegeven richtlijnen op een creatieve manier 
adviseren over de besteding van beschikbare gelden; fondsen werven; kosten 
besparen door zoveel mogelijk zelf in het onderhoud van de gebouwen te voorzien. 
De komende jaren blijft het nodig om, naast de collectes en jaarlijkse vrijwillige 
bijdragen, via extra acties en evenementen (zoals de bazaar/goederenmarkt) 
inkomsten te verwerven voor de gemeente.  
 
* Commissies: 
Er is een kleine kern van zeer betrokken en actieve 
gemeenteleden, met een bredere vrijwilligersgroep 
eromheen. Deze groep vrijwilligers is actief in tal van 
commissies. Vanwege de deeltijdaanstelling van de 
predikant functioneren de commissies zelfstandig. 
a/ Kindernevendienstcommissie verzorgt de 
samenkomst voor kinderen in de basisschoolleeftijd 
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tijdens de zondagse eredienst en helpt mee in de voorbereiding van speciale 
diensten.  
b/ DinsdagOchtendPloeg (DOP) werkt iedere dinsdagochtend aan het onderhoud en  
de vernieuwing van het kerkgebouw en de Rank.  
c/ Bazaarcommissie organiseert de jaarlijkse bazaar.  
d/ Commissie liturgisch bloemschikken maakt bloemschikkingen voor bijzondere 
diensten en verzorgt de bijbehorende uitleg.  
e/ Liturgiecommissie bereidt (samen met de predikant) de kerstnachtdienst en de 
diensten in de stille week voor.  
f/ Zangdienstcommissie bereidt twee keer per jaar een zangdienst voor.  
g/ Startzondagcommissie organiseert de jaarlijkse startzondag.  
h/ Evangelisatiecommissie organiseert in samenwerking met de 
evangelisatiecommissie van de VEG diverse diensten en activiteiten in het dorp.  
i/ Bloemendienst regelt wekelijks de bloemen in de eredienst, en verschaft een 
overzicht van wie de bloemen ontvangt.  
j/ Verjaardagsfonds brengt verjaardagswensen rond en collecteert.  
k/ Koffiedienst verzorgt het koffieschenken bij bijzondere gelegenheden.  
l/ Jeugdwerk: Er zijn twee jeugdouderlingen die als contactpersonen van het 
jeugdwerk fungeren. De jeugdouderlingen communiceren van en naar de kerkenraad. 
De jeugdouderlingen worden ondersteund door de jeugdraad. De leden van de 
jeugdraad geven leiding aan de kinderclubs en organiseren diverse activiteiten zoals 
een kampweekend/jaarlijks uitje, startactiviteit in samenwerking met PKN 
gemeenten in de regio, kinderkerstfeest, voorbereiden jeugddienst, etc.  
 
* Samenwerkingsverband 
Een belangrijke impuls is het samenwerkingsverband met de protestantse 
gemeenten in Drogeham, Augustinusga, Kootstertille en Twijzel. Momenteel krijgt 
dat vooral vorm in het samen oppakken van een stuk vorming en toerusting voor 
gemeenteleden, en in een regelmatig contact tussen de vijf gemeentes. In de 
toekomst zal de samenwerking hopelijk nog verder uitgebreid en geïntensiveerd 
worden. (zie ook 4.3) 
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* Relatie met de plaatselijke VEG: Ondanks het feit dat de VEG gemeente van 
Harkema zich niet heeft aangesloten bij de Protestantse Kerk bestaan er tot op heden 
samenwerkingsverbanden op diverse terreinen. Er zijn zes gezamenlijke diensten in 
de zomerperiode, er is een gezamenlijke dienst op Reformatiezondag en op 
Hemelvaartsdag is er in beide kerken geen dienst, maar gaan we gezamenlijk naar het 
“Strandheemfestival” .  
De diensten worden om de beurt in het andere kerkgebouw gehouden. Één keer per 
jaar vergaderen de beide moderamina samen om de relatie soepel te houden. In het 
recente verleden is er sprake geweest van een verkenning van samenvoeging, maar 
van beide kanten is duidelijk geworden dat dit organisatorisch en inhoudelijk geen 
haalbare kaart is, zeker niet nu wij ook niet-belijdende leden uitnodigen om deel te 
nemen aan het heilig Avondmaal.  
Op het gebied van het jeugdwerk is er een goede samenwerking, de jeugdigen gaan 
samen naar de club, waarbij een grote mate van integratie plaatsvindt. 
 
 
 
 
2.6 Gemeenteopbouw 
Door het seizoen heen zijn er verschillende vormen van gemeenteopbouw: 
 
* Activiteiten voor de jeugd in onze gemeente:  

Jaarlijks de Kerk, school en gezinsdienst; 
kindernevendienst; club voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd; 12plus groep voor kinderen in het 
voortgezet onderwijs; KingKids; tienerdienst 
(eigentijdse erediensten voor kinderen in het 
voortgezet onderwijs); 16plus groep.  
Alle werkzaamheden in Harkema vwb de 
jeugdactiviteiten vinden plaats in onderling overleg met 
de VEG. 
Zorgelijk is wel dat het aantal jeugdigen vanaf het 
moment dat ze naar het voortgezet onderwijs gaan 
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minder betrokken is bij het gemeenteleven. Onze jeugdwerker zet wat dat betreft 
OOK in op deze leeftijdsgroep. 
 
* Startzondag: Er is een jaarlijkse startzondag in september, waarna het 
winterseizoen begint. De startzondag wordt helemaal voorbereid door de 
startzondagcommissie, die zorgt voor een gevarieerd programma van activiteiten 
binnen en buiten de kerk.  
 
* Momenteel (2021) zijn er twee Bijbelgespreksgroepen. De ene groep wordt geleid 
door onze predikant en heeft als doelgroep onze jongere gemeenteleden waarbij 
globaal de leeftijd tussen 30 en 50 jaar wordt aangehouden. Natuurlijk mag hierbij 
van worden afgeweken. 
Daarnaast is er een Bijbelgespreksgroep met een algemeen karakter wat betreft de 
leeftijdsgroep. De leiding van deze groep wordt jaarlijks wisselend verzorgd. 
 
* Gespreksgroep doopouders: Een aantal jaren geleden heeft de kerkenraad besloten 
dat, wanneer ouders hun kind willen laten dopen, er meerdere contactmomenten 
rondom de doopdienst moeten zijn. Het is de bedoeling om minimaal één gesprek 
vóór de doopdienst te houden en daarnaast nog een gesprek na de doopdienst, 
indien dat haalbaar is. 
We proberen vanuit onze gemeente de doopouders te betrekken bij onze gemeente. 
In het nabije verleden was er een gespreksgroep van jonge ouders die hun kind 
hadden laten dopen.   
Inhoudelijk bestaat het programma uit thema’s zoals het formuleren van een 
gezinsmissie, time management voor jonge gezinnen, de vijf liefdestalen die kinderen 
spreken, hoe kies je een kinderbijbel – diverse onderwerpen met als doel om de 
jonge ouders bewust te maken van hun verantwoordelijkheid als gelovige ouder in de 
relatie met zijn/haar kind(eren). De gespreksgroepbijeenkomsten zijn inspirerend en 
verrassend. Het is bijzonder om getuige te zijn van hoe ouders van deze generatie 
bewust en eerlijk op zoek zijn naar vormen van opvoeding die passen bij de eigen 
geloofsovertuiging.  
We hebben de intentie deze manier van pastoraat opnieuw op te starten, maar het 
aantal dopelingen is niet groot. 
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* Het groothuisbezoek bestaat uit een aantal avonden in februari, waarbij groepjes 
gemeenteleden bij iemand thuis komen om elkaar te ontmoeten en 
ervaringen/inzichten uit te wisselen. Het doel is ontmoeting, bemoediging en 
opbouw. Het thema wordt ieder jaar door de predikant in overleg met de 
ouderlingen vastgesteld en uitgewerkt. De avonden worden door één of twee 
ouderlingen/kerkenraadsleden verzorgd.  
Opvallend was dat de laatste drie jaren voornamelijk ambtsdragers met partners 
meededen met de groothuisbezoeken. Andere gemeenteleden dan de reeds 
betrokken leden waren er niet.  
 
Dat roept de vraag op of de groothuisbezoeken niet aan hun doel voorbij schieten. 
Een verklaring is mogelijk dat de benaming ‘groothuisbezoek’ mensen afschrikt. Het 
klinkt streng/zwaar, en veel mensen hebben amper een idee van wat er gebeurt 
tijdens een groothuisbezoek.  
Bijeenkomsten van kleine groepjes gemeenteleden die elkaar ontmoeten en 
bemoedigen is wel heel belangrijk voor de kwaliteit van de gemeente. We zullen 
moeten zoeken naar de juiste vorm, inhoud en benaming.  
 
* Ieder jaar wordt er belijdeniscatechisatie aangeboden, maar het aantal 
gemeenteleden die belijdenis willen doen is de laatste jaren nihil.  
Het is de bedoeling dat belijdeniscatechisanten in een aantal bijeenkomsten door het 
jaar heen met elkaar in gesprek zijn over hun persoonlijke geloofsovertuiging, over de 
traditie van de kerk, en over hun levenservaringen. De bijeenkomsten worden geleid 
door de predikant of een kerkelijk werker. 
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HOOFDSTUK 3 – Visie  
Onze visie helpt ons om helder voor ogen te houden wie wij zijn en wat wij horen te 
doen als geloofsgemeenschap in Harkema:  
 

Wij zijn een kleine, hechte en kwetsbare gemeenschap. 
 

Wij beseffen dat wij niet voor onszelf of door onszelf bestaan, maar dat wij 
afhankelijk zijn van God die zich heeft laten kennen in Jezus Christus, de gekruisigde 
en opgestane Heer.  
Hem willen we navolgen, en elkaar steeds weer herinneren aan waar het werkelijk 
om gaat in het leven. Zo willen we met elkaar een warme plek vormen waar Gods 
liefde en genade het laatste woord krijgt.  
In onze erediensten, pastorale ontmoetingen, gespreksgroepen, vergaderingen en 
andere activiteiten willen we ons laten inspireren en aansporen door Gods Geest om 
elkaar op te bouwen tot eer van God.  
Onze kwaliteiten en vaardigheden zetten we in om mensen met God en elkaar te 
verbinden, om relaties te versterken, om te groeien in geloof en dienstvaardigheid – 
ook buiten de muren van het kerkgebouw.  
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HOOFDSTUK 4 – Beleid in 4 kernwoorden  
Op basis van het voorgaande (gemeentescan, enquête, profielschets, visie) wordt 
duidelijk dat de koers van onze gemeente het beste bepaald kan worden aan de hand 
van vier belangrijke thema’s. Deze thema’s hebben we samengevat in vier 
kernwoorden:  
bezieling, samenleving, gemeenschap en toekomst.  
 
4.1 Bezieling  
* Ruimhartig vieren: 
Iedere zondagmorgen zoeken wij elkaar op om Gods genade te vieren en weer te 
horen waartoe we bestaan. Het Woord en de sacramenten helpen ons om Gods 
genade te ervaren. Dat willen we op een manier doen die past bij de Bijbelse God, die 
zich in Jezus Christus heeft geopenbaard. Christus leert ons liefdevol en ruimhartig te 
zijn. Wij beseffen dat de geloofsgemeenschap niet voor zichzelf bestaat. Kerk-zijn is 
geen doel op zich, maar een belangrijk middel om iets van Gods liefde te laten zien in 
deze wereld. De protestantse gemeente in Harkema wil zich inspannen om die 
ruimhartige liefde van God te laten zien in haar vieringen en in haar andere 
activiteiten.  
* Vanuit de bron:  
De gemeente komt wekelijks bijeen rondom het Woord om mensen te helpen de 
liefde van God te ervaren. Voor veel mensen in onze gemeente is dat het enige 
moment in de week waarop zij uit de bijbel lezen. Werkelijke bezieling vraagt om een 
actieve omgang met de bijbel, waardoor gelovigen kennis en inzicht verwerven in 
Gods verhaal met mensen. De protestantse gemeente in Harkema wil het geloof in 
Jezus Christus voeden en mensen helpen te groeien in hun geloof.   
* Bewust kiezen:  
Wij willen heel bewust en zorgvuldig keuzes maken in de manier waarop wij Lichaam 
van Christus zijn. We vormen een kleine en kwetsbare geloofsgemeenschap die zich 
wil beperken tot waar het werkelijk om gaat. We vinden het belangrijk om ons te 
beperken tot een paar basistaken (eredienst, pastorale zorg en betekenisvol 
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aanwezig zijn in Harkema) en die goed te doen ipv. te proberen op iedere trend in te 
spelen. Dat betekent dat we bepaalde vanzelfsprekendheden moeten durven 
loslaten, en steeds moeten blijven zoeken naar wat God van ons wil. Daarom willen 
we creatief ingaan op de uitdagingen die op onze weg komen, en willen we positieve 
ervaringen bevestigen en erop voortbouwen.  
 
4.2 Samenleving  
* Geen eiland:  
Wij willen geen ‘kerkelijk eiland’ in de samenleving zijn. Wij beseffen dat we 
geworteld zijn in de plaatselijke gemeenschap waar veel dorpelingen elkaar kennen 
en op diverse terreinen met elkaar samenwerken, zoals bijvoorbeeld op het 
voetbalveld. Daar waar mogelijk, zoeken we samenwerking met andere 
geloofsgemeenschappen (met de VEG in Harkema, maar ook buiten Harkema) en met 
niet-kerkelijke organisaties om te reageren op menselijke behoeften en noden. Zo 
willen we werken aan onze identiteit, en een herkenbare, relevante plaats worden 
waar solidariteit, barmhartigheid en gerechtigheid als kernwaarden worden 
uitgedragen.  
* Dienstbaarheid:  
In opdracht van Jezus Christus willen we als zout en licht in de samenleving aanwezig 
zijn, en niet enkel naar binnen gericht zijn. Door een diaconale en sociaal-
maatschappelijke insteek maken we ons sterk voor mensen, dichtbij en ver weg, die 
geen helper hebben. Zo willen we op diverse manieren verbindingen leggen tussen 
geloof en dagelijks leven in de overtuiging dat we iets te bieden hebben door de 
rijkdom van het evangelie.  
 
4.3 Gemeenschap  
* Jong en oud met elkaar verbinden:  
Onze gemeente bestaat uit meerdere generaties die eigen verwachtingen van het 
geloof en van de kerk hebben. Deze verschillende verwachtingen komen tot uiting in 
diverse manieren van betrokkenheid. Zo wordt bijvoorbeeld de zondagse eredienst 
door de 60-plussers ervaren als het brandpunt van de geloofsgemeenschap, terwijl 
bijvoorbeeld de jongeren en 30-ers meerwaarde toekennen aan betekenisvolle 
ontmoetingen en geloofsgesprekken. Wij willen ons graag ontwikkelen tot een echte 
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gemeenschap van mensen die elkaar accepteren en elkaar helpen om te groeien in 
geloof en dienstbetoon. Dit betekent dat we onze verwachtingen van kerk-zijn niet 
mogen versmallen tot de zondagse eredienst, maar dat we juist vrijmoedig zoeken 
naar verbindingen, relaties, groepen, kringen en dat we aanvullende 
ontmoetingsmomenten creëren waarin jongeren en ouderen elkaar leren verstaan en 
worden opgebouwd ter glorie van God.  
* Gastvrijheid: 
Onze gemeente kenmerkt zich door een bepaalde mate van terughoudendheid. Wij 
vormen een hechte gemeenschap, waarbij we ons inspannen om (op)nieuwkomers 
op te nemen in het gemeenteleven, en om zoekers aan te moedigen om het geloof in 
Christus te verkennen en te ervaren. Op verschillende manieren willen we ruimte 
scheppen voor een ieder die zich aangetrokken voelt tot de liefde van Christus – in de 
erediensten, door onze levenshouding, in het kerkgebouw zelf.   
* Verantwoordelijkheid delen: 
 In onze gemeente bestaan natuurlijk ook bepaalde ideeën over pastoraat en 
bezoekwerk. Deze ideeën komen plotseling aan de oppervlakte wanneer iemand 
verzucht: ‘ik zie nooit iemand van de kerk’ of ‘de dominee komt nooit’. De 
veronderstelling is dat bezoekwerk vooral een taak is van de predikant, kerkelijk 
werker, ouderling of bezoekmedewerker.  
Men krijgt niet wat men verwacht, en raakt teleurgesteld in de mensen die vaak toch 
al hun uiterste best doen. Onuitgesproken verwachtingen en teleurstellingen 
ondermijnen de geloofsgemeenschap. Het is belangrijk dat onze gemeente een ander 
verwachtingspatroon ontwikkelt en dat er een omslag in het denken over 
bezoekwerk ontstaat.  
Omzien-naar-elkaar is niet alleen een taak van de ambtsdragers, maar het is de 
opdracht van ieder gemeentelid afzonderlijk. Heel bewust aandacht voor elkaar 
hebben is een verantwoordelijkheid die ieder gemeentelid op zijn/haar eigen manier 
kan vormgeven. Wij willen verschillende vormen van omzien- naar-elkaar door alle 
gemeenteleden stimuleren.  
Vandaar ook dat we bezig zijn het pastoraat op een andere manier dan we gewend 
zijn aan te passen. Zie daarbij pastoraal team op pagina 13. 
* Samenwerkingsverband met 4 buurgemeenten: 
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De Protestantse Gemeenten van Augustinusga, Drogeham, Harkema, Kootstertille en 
Twijzel  werken samen om geestelijk richting te geven vanuit de Bijbel en willen 
daarbij respectvol omgaan met de veelkleurigheid in de gemeenten.  
Samenwerken en flexibiliteit is daarbij belangrijk. Er wordt dan ook verwacht dat de 
voorgangers en pastorale medewerkers het samenwerken op flexibele wijze zin 
kunnen geven in vier genoemde gemeenten in dit samenwerkingsverband.  
Voor de vier gemeenten is deze samenwerking een uitdaging, Van de predikanten 
wordt dan ook verwacht dat  deze een actieve rol  gaat spelen in deze veranderende 
samenwerking. Dit houdt in dat er coachend leiding gegeven moet worden aan de 
vele vrijwilligers.  
Bovengenoemde gemeenten willen samen een combinatie vormen maar hebben er 
uitdrukkelijk voor gekozen binnen de combinatie zelfstandig te blijven. Zij houden 
ieder een eigen kerkenraad en op de zondagen is er in de regel een zondagse viering 
in de vijf afzonderlijke gemeenten.  
 
4.4 Toekomst: 
Op dit moment worden er stappen gezet om toekomstgericht gemeente te zijn. 
Het grote aantal activiteiten om onze gemeenteleden te betrekken bij onze 
gemeente is daarvan getuige. We proberen eveneens ook buiten onze eigen 
gemeente op positieve wijze zichtbaar te zijn. 
Een aantal activiteiten die daarbij in het oog vallen zijn de vierwekelijkse dienst van 
en voor de basisschoolkinderen: Kingkids, maar ook het groot aantal activiteiten die 
genoemd zijn bij 2.5. 
 
Belangrijk zijn daarbij de drie hierboven genoemde thema’s: bezieling, samenleving 
en gemeenschap. 
 

We zijn één gemeente, niet groot, maar wel moedig! 
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 Bijlage: Enquête formulier en uitslag: 
 
 
Enquête Protestantse Gemeente Harkema (bijgevoegd bij de 
Paadwizer van september /oktober). 
Best gemeentelid, beste gemeenteleden, 
Samen vormen we de Protestantse Gemeente van Harkema. In woorden en 

daden proberen we ons geloof in God te delen, naar elkaar om te zien en met elkaar onderweg te 
zijn. Dat gebeurt in de zondagse eredienst, maar natuurlijk ook door de week d.m.v. bezoeken, club, 
jeugdwerk, diaconale acties en bijvoorbeeld praktische bezigheden in en rond het kerkgebouw. 
We hebben een bijzonder jaar achter de rug met de nodige aanpassingen vanwege de corona, maar 
we willen graag met elkaar vooruit kijken. Met actieve en minder actieve leden, met jong en oud, 
kortom: met u/jou/jullie! Om een beter beeld te krijgen van hoe een ieder bezig is met geloof en 
ons kerkzijn hebben we deze enquête samengesteld. Ook als je je niet zo betrokken voelt bij de 
gemeente of niet veel bezig bent met geloof hopen we juist dat je deze vragenlijst, wel wilt 
invullen! 
De enquête wordt persoonlijk opgehaald, u kunt de deze in de envelop doen. Niet thuis? Dan kunt 
u/ kun je deze bij iemand van de kerkenraad in de bus gooien of in de brievenbus bij de kerk doen. 
Veel dank alvast! 
Namens de kerkenraad, 
Willem Feenstra, voorzitter 
 
NB. Deze enquête wordt anoniem ingevuld en verwerkt. Stel je prijs op een gesprek over de inhoud hiervan of over 
dingen die je bezig houden in je persoonlijke leven? Neem dan contact op met Diet Hamstra (0512364359 of 
diethamstra12@gmail.com) zodat iemand van het pastorale team een afspraak met je kan maken. 

 
Deze enquête is ingevuld door een man/vrouw van ….. jaar oud of is samen ingevuld (omcirkel wat 
van toepassing is). 
 
Wat is de samenstelling van je huishouden (aantal personen, leeftijden)? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hoelang ben je/zijn jullie ongeveer lid van de PG Harkema? 
……………………………………………………………………………………………. 
Op een schaal van 1 – 10, hoe betrokken voel je je bij de gemeente? (1 is helemaal niet, 10 is zeer 
betrokken). 
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……………………………. 
Wat maakt dat je je wel/niet/enigszins betrokken voelt? Probeer in enkele woorden je antwoord 
toe te lichten: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Geloofsleven 
Op welke manier ben je bezig met je geloof? Kruis aan wat voor jou met enige regelmaat van 
toepassing is (probeer te antwoorden zoals het zou zijn zónder de beperkingen van de 
coronamaatregels, je mag meerdere hokjes aankruisen): 
0 ik spreek erover met familie 
0 ik spreek erover met vrienden 
0 ik neem deel aan activiteiten van de kerk 
0 ik luister christelijke muziek 
0 ik lees regelmatig uit de Bijbel 
0 ik luister naar een christelijke podcast 
0 ik bid alleen of samen met anderen 
0 ik ga regelmatig naar de kerkdienst  
0 ik uit mijn geloof door dingen te doen voor anderen 
0 ik ben er niet/nauwelijks mee bezig 
0 ik zou er graag meer mee bezig zijn 
0 anders, nl. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nu volgen een aantal vragen over specifieke onderdelen van het gemeentezijn. 
Omzien naar elkaar/ pastoraat 
Graag willen we naar elkaar omzien als gemeente. Dat gebeurt op veel verschillende manieren, van 
een spontane ontmoeting en gesprek op straat (‘hoe gaat het met je?’), tot gesprekskringen en 
georganiseerde bezoeken naar mensen die te maken hebben met verlies, eenzaamheid, ziekte of 
andere zorgen. We noemen dat ‘pastoraat’, naar elkaar omzien omdat Jezus als de goede herder 
(pastor) ook omzag naar de mensen die hij ontmoette op zijn weg. 
Kruis hieronder alle uitspraken aan waar u/jij het mee eens bent: 
0 pastoraat zegt me niet zoveel  
0 pastoraat is wat mij betreft één van de belangrijkste dingen van gemeente zijn 
0 ik heb wel eens bezoek ontvangen van een ouderling, diaken of predikant 
0 ik heb nog nooit bezoek ontvangen maar heb daar ook geen behoefte aan 
0 ik weet niet goed wat de bedoeling is van een pastoraal bezoek, van vroeger uit heb ik daar geen 
goede herinneringen aan 
0 ik heb nog nooit bezoek ontvangen maar zou dat wel graag willen 
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0 ik heb behoefte om met iemand te praten over wat me bezig houdt in mijn leven 
0 ik zou zelf wel mee willen helpen met het omzien naar anderen in mijn wijk 
0 ik neem deel aan het jeugdwerk, een gesprekskring, de DOPploeg (de klusploeg op 
dinsdagochtend) of een andere kring en daar bespreken we hoe het met iedereen gaat. 
0 ik ben actief betrokken bij het pastorale werk 
 
Als je nog iets kwijt wilt over het pastoraat in de gemeente (een ervaring, een wens, je ideeën) dan 
kun je dat hier opschrijven: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
De kerkdienst 
Hoe vaak ga je ongeveer naar een kerkdienst in de PKN kerk in Harkema? 
0 elke week 
0 meerdere keren per maand 
0 1x per maand 
0 enkele keren per jaar 
0 alleen op feestdagen zoals Pasen en Kerst 
0 nooit 
Ga je ook wel eens naar een andere kerk? Zo ja, welke? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Op een schaal van 1-10, in hoeverre spreken de diensten je aan? (1 is helemaal niet, 10 is zeer) 
……………………………. 
Wat maakt dat de diensten je wel/niet/enigszins aanspreken? Licht hier je antwoord toe: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Heb je behoefte aan oppasdienst voor jonge kinderen (0 t/m 4 jaar) tijdens de kerkdienst? 
0 ja graag! 
0 nee 
Heb je behoefte aan kindernevendienst voor je kinderen (4 t/m 12 jaar)? 
0 ja graag! 
0 nee 
Zou je willen meehelpen om de oppasdienst of kindernevendienst te begeleiden (ook 60+ers 
gezocht!)? 
0 Ja  Geweldig! Je mag hier je telefoonnummer opschrijven of zelf een mailtje sturen naar 
jeugdwerker Alexandra Dantuma: alexandra@pknharkema.nl 
0 nee 
Is er nog iets anders dat je kwijt wilt over de kerkdiensten? Schrijf het hieronder op. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
De verschillende communicatiekanalen (kerkblad, nieuwsbrief, internet) 
Streep door wat niet van toepassing is: 
Ik lees de Paadwizer (het kerkblad) altijd/ meestal/ soms/ nooit 
Ik kijk op de Facebookpagina van de gemeente regelmatig/ soms/ nooit  
Ik lees de nieuwsbrief van de gemeente altijd/ meestal/ soms/ nooit 
Ik kijk op de website van de gemeente regelmatig/ soms/ nooit 
Op een schaal van 1-10, in welke mate spreekt de communicatie vanuit de gemeente je aan? 
………………………. 
Welke suggesties heb je ter verbetering?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Lock-free gemeente zijn 
Als er weer meer ontmoetingen mogelijk zijn en we weer volop met het gemeentewerk aan de slag 
kunnen, waar heb je dan het meeste behoefte aan? (dit mag iets bestaands zijn maar ook iets 
nieuws).  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tot slot, zijn er nog dingen die je kwijt wilt die niet in deze vragen aan de orde kwamen? Gebruik de 
ruimte hieronder.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Heel veel dank voor de moeite!! 
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Uitslag enquête (oktober 2021; gerangschikt naar leeftijd) 
Enquete  Protestantse gemeente Harkema 
Ingevuld door 80 +  
Gezinsamenstelling :  
--------------------------- 
5 x 1 pers  / 2 x 2 pers. 
 
Lid van de kerk: 
--------------------  
1 x 25 /1 x 53 / 1 x 58 / 3 x 60 / 1 x 70 
 
Betrokken bij de kerk : 
------------------------------ 
1 x een 1 / 1 x 5 / 2 x 7 / 1 x 8 / 1 x 10. 
Betrokkenheidsgevoel : 
------------------------------ 
*Elke week bijtanken van je geloof. 
*Ik voel me thuis. 
*Ik mis het bezoek van een ds. 
Geloofsleven: 
------------------ 
*ik spreek eroven met familie:     1 
*Ik spreek erover met vrienden:    2 
*Ik neem deel aan activiteiten :     2 
*Ik luiter naar christelijke muziek:    5 
*Ik lees regelmatig uit de Bijbel:    5 
*Ik luiter naar een Christelijke podcast:   0 
*Ik bid alleen of samen met anderen:    4 
*Ik ga regelmatig naar de kerkdienst:    4 
*Ik uit mijn geloof door iets te doen voor anderen:  2 
*Ik ben er niet/nauwelijks mee bezig:    0 
*Ik zou er graag meer mee bezig zijn:    0 
Omzien naar elkaar/Pastoraat: 
---------------------------------------- 
*Pastoraat zegt me niet zoveel:     0 
*pastoraat is het belangrijkste van de gemeente:  4 
*Wel eens bezoek ontvangen:     5 
*Nooit bezoek ontvangen,hoeft ook niet:   0 
*Ik weet niet wat de bedoeling is van het pastoraat: 0  
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*Nooit bezoek ontvangen/ wel graag willen: 
*Behoefte om met iemand te praten:    0 
*Wel willen helpenmet omzien naar anderen uit de wijk: 0  
*Ik neem deel uit jeugdwerk, gesprekskring, Dop ploeg: 0  
*Ik ben actief betrokken bij het pastorale werk:  0 
Pastoraat: 
------------- 
*Ik krijg regelmatig bezoek van Dhr Smedes ( dit doet me erg goed) 
.Kerkdienst: 
--------------- 
*Elke week:    5 
*Meerdere keren per maand:  
*1 x per maand:    
*Enkele keren per jaar:   
*Alleen op feestdagen:   
*Nooit:    2 
Ga je wel eens naar een andere kerk? Zo ja Welke? 
------------------------------------------------------------------- 
*Ja:  8  PKN Augustinusga, Drogeham, Bethel Drachten, Baptisten. 
*Nee:  3 
*Soms 1 als er gezamelijke dienst is. 
  1 Digitaal luisteren naar een andere dienst /kerk. 
 
Hoe spreken de diensten aan? 
--------------------------------------- 
 1 x 6 / 1 x 7 / 3 x 8 . 
 
Welke diensten spreken je wel/niet/enigszins je aan? 
---------------------------------------------------------------------- 
*Saamhorigheid / samen bidden /zingen. 
*Een goede Ds. Die je raakt/ en liederen uit de evangeliche liedbundel. 
 
  
Behoefte aan oppasdienst? 
----------------------------------- 
*Ja:   
*Nee:   
Behoefte aan K.N.D? 
--------------------------- 
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*Ja:   
*Nee:   
Meehelpen als oppasdienst/ KND ? 
---------------------------------------------- 
*Ja:     
*Nee:   
*Misschien:  
Wil je nog iets kwijt over de kerkdiensten? 
------------------------------------------------------- 
* IK mis de kinderliedjes, als de kinderen naar de KND gaan. 
 
 
Communicatiekanalen: 
------------------------------ 
Paadwyzer:  *Altijd:  5 
   *Meestal:   
   *Soms:   
   *Nooit:   
FB:   *Regelmatig:  
   *Soms:   
   *Nooit:  1 
 
Nieuwsbrief: *Altijd:  3 
   *Meestal:   
   *Soms:   
   *Nooit:  1 
 
Wesite:  *regelmatig:   
   *Soms:  1 
   *Nooit:  1 
 
Communicatie: 
------------------ 
 1 x 7 / 1 x 10 . 
Suggesties ter verbetering: 
----------------------------------- 
 
Lock-free: 
------------- 
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*Weer naar de kerk gaan /kunnen. 
 
 
Tot slot: 
---------- 
*Heel graag de witte strikken uit de kerk, dan is het weer als vanaouds, ( overal mal alles weer ) 
maar kerkgang mag bija nog niets. 
verlang weer naar het oude. 
* Ik breng het verjaardagspotje bij personen. 
*Niet meer digitaal uitzenden, anders word de kerkgang misschien door velen niet meer bezocht.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


