Profielschets van de

Protestantse Gemeente
van Franeker

Profiel van de gemeente
A. De plaats Franeker
De stad Franeker is de ‘ster van de elf steden’. Met haar historische binnenstad, prachtige
panden, diverse culturele voorzieningen en kwalitatief hoogstaande winkels is de stad een
koop- en uitgaanscentrum voor een groot gebied.
Zonder andere zaken te kort te doen, kan Franeker worden gekarakteriseerd aan de hand
van 3 P’s.

Planeten, Professoren en Psychiaters
De planeten verwijzen naar het Koninklijke Eise Eisinga Planetarium. In 1774 begon Eise
Jeltes Eisinga (1744-1828) in Franeker aan de bouw van een planetarium in zijn eigen huiskamer. Eisinga was wat we tegenwoordig zouden noemen een amateurastronoom, hij was
van beroep wolkammer en via zijn vader kreeg hij interesse voor wiskunde en natuurkunde. De nabijheid van de Franeker Academie kwam daarbij goed van pas. Het planetarium,
dat in 2016 is verbouwd en uitgebreid, toont op de dag van vandaag de actuele stand van
de planeten. Ook dingt het mee naar een plekje op de Unesco Werelderfgoedlijst.
De professoren verwijzen naar het academische verleden van Franeker. De universiteit van
Friesland heeft een belangrijk stempel op de stad gedrukt. Ook een theologische faculteit
was eeuwenlang aanwezig. De academie was één van de belangrijkste instellingen in het
Friesland van de zeventiende en achttiende eeuw. Ze maakte niet alleen het kleine stadje
tot een internationaal centrum van wetenschap (René Descartes verbleef in 1629 in Franeker), maar was voor het culturele en maatschappelijke leven in geheel Friesland van groot
belang. Hier werden inzichten en meningen van binnen- en buitenlandse wetenschappers
opgevangen en weer doorgegeven. In 1811 tijdens de Franse overheersing in Nederland
werd de universiteit door Napoleon gesloten. En nu - 200 jaar na dato - wordt de Franeker
Academie nieuw leven ingeblazen. Op 5 oktober 2017 werd in de Botniastins een intentieverklaring getekend door de (toenmalige) Gemeente Franekeradeel, de Campus Fryslân
van de Rijksuniversiteit Groningen en de Protestantse Gemeente Franeker. Met het tekenen van deze intentieverklaring is de eerste stap gezet in het terughalen van de wetenschap
naar Franeker. Door de komst van de Franeker Academie wordt de wetenschap nieuw
leven ingeblazen in Franeker, maar wordt ook gewerkt aan een educatief centrum voor
meerdere doelgroepen.
De derde P, de psychiaters, verwijzen naar de psychiatrische zorg dat een rijk verleden met
de stad kent. In 1848 besloot het provinciebestuur van Friesland om in de academiegebouwen van de (toen) voormalige Universiteit van Franeker (tot 1845 nog in gebruik als
atheneum) psychiatrische patiënten onder te brengen. Op 31 maart 1851 arriveerden de
eerste bewoners afkomstig uit het Sint Elisabeth Gesticht in de stad Deventer, waar Friese
‘krankzinnigen’ tot dan toe verzorgd werden. Dit was het begin van meer dan anderhalve
eeuw psychiatrische zorg in het centrum van Franeker. Heden ten dage worden op Groot
Lankum (buitenplaats van Franeker) door GGZ Friesland nog mensen met psychiatrische
stoornissen verzorgd.
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Gedurende het hele jaar worden er diverse activiteiten in de stad georganiseerd die veel
bezoekers trekken. De bekendste daarvan zijn de Koninklijke PC en de Agrarische Dagen.
De PC (de letters staan voor Permanente Commissie) is de naam van de kaatswedstrijd die
jaarlijks op de vijfde woensdag na 1 juli wordt gehouden. Het evenement is met afstand de
oudste sportklassieker van Nederland. De Agrarische Dagen zijn ontstaan uit de veemarkt
die vanouds op de derde donderdag van september in Franeker werd gehouden. Daaromheen is een thema-en feestweek ontstaan. Ook activiteiten als het Rock’n Roll Festival,
Koningsdag, Sinterklaas (intocht en activiteiten daarom heen) en diverse seizoenmarkten
genieten veel bezoekers.
In Franeker zijn ontzettend veel vrijwilligers actief. Zonder deze vrijwilligers zou een heel
aantal activiteiten niet kunnen bestaan. Ook is het lokale bedrijfsleven bij veel activiteiten
(financieel) betrokken en zie je veel saamhorigheid onder de ondernemers.
Franeker is na Gennep en Woerden de derde Reformatiestad in Nederland. De titel is
toegekend door de Community of Protestant Churches in Europe. Franeker speelde niet
alleen een rol in de opkomst van de mennonieten, ook werd daar in de zestiende eeuw een
universiteit gesticht die een belangrijke rol speelde in de opleiding van studenten uit heel
Europa, zo hadden de kerken aangevoerd.
De stad Franeker (12.793 inwoners) ligt in de gemeente Waadhoeke (46.104 inwoners).
Sinds 1 januari 2018 is deze gemeente ontstaan uit de voormalige gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en vier dorpen uit Littenseradiel (Baaium, Spannum,
Wjelsryp en Winsum). Het is een meertalige gemeente waar naast Nederlands en Fries ook
Bildts wordt gesproken. De gemeente kent naast Franeker maar liefst 40 dorpen. In deze
dorpen kunnen mensen genieten van rust en ruimte in een landelijke omgeving. De meeste dorpen hebben (nog) een eigen basisschool, maar door de toenemende krimp van de
bevolking komt dit wel onder druk te staan, evenals andere voorzieningen. De dorpshuizen zijn onmisbare plekken waar inwoners samenkomen en waar vele activiteiten worden
georganiseerd.
De stad Franeker is onlangs ‘opgewaardeerd’ onder de naam “Franeker Waddenpoort”. Met
geld van de provincie en gemeente is een dam vervangen door een brug, is de stationsbrug
vernieuwd en is de brug naast de Stadsherberg vervangen. Daarnaast zijn er vele ligplaatsen voor boten gecreëerd aan de bolwerken. Naast het feit dat een aantal werken ook echt
aan vervanging toe was, is het achterliggende doel ook om meer (water) toeristen op deze
manier naar de stad te trekken. Franeker is namelijk zo beter via het water bereikbaar.
Meest recente verandering is de herstructurering van de Breedeplaats, het plein voor de
Martinikerk en het hart van de stad. Op 18 mei is daar de Oortwolk-fontein in gebruik
genomen. Dit is één van de 11 fonteinen die elke Friese stad in het kader van Culturele
Hoofdstad gekregen heeft. De Franeker fontein is een ode aan de wereldberoemde, in
Franeker geboren astronoom Jan Hendrik Oort. De fontein is ontworpen als een reeks
watervallen die vanuit een schaal langs een verticale ketting van nachtkleurige parels in het
bassin stromen.
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B. De Protestantse Gemeente Franeker
(PGF) als geloofsgemeenschap
Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen. Geloof opent de ogen voor wat we
zelf niet bedenken en zelf niet maken. Het raakt nooit op, het wordt alleen maar meer als je
het met elkaar deelt. Daarom komen wij op zondag bij elkaar in de Martinikerk.

De kerkdiensten
De zondagse eredienst is het kloppende hart van onze gemeente. Daar ontmoeten we
elkaar rond Woord en Sacrament en laten we ons inspireren door Gods boodschap. Kerkzijn houdt niet op na de kerkdienst. Wij geloven dat we ons geloof mogen en moeten uitdragen. We zijn verbonden met elkaar, binnen en buiten onze gemeente. We willen ruimte
scheppen voor iedereen, op zondag, maar ook door de week. We willen er zijn voor elkaar,
elkaar helpen vanuit het geloof dat Jezus ons vraagt de wereld in te gaan om het goede te
doen. We zijn met elkaar zoekend en tastend op weg.
Het is belangrijk dat Franeker en de wereld iets merken van de aanwezigheid van onze
kerkelijke gemeente. Wij investeren daarom in onze contacten binnen de Franeker samenleving en ook daarbuiten.
Er komen gemiddeld 300 mensen naar de dienst. Na iedere ochtenddienst drinken we samen koffie, daar schuift een groot aantal gemeenteleden aan. Naast de ‘gewone’ vieringen
met een vaste liturgie is er ook ruimte voor vernieuwende vormen van diensten, waarin
meer gebruik wordt gemaakt beeldpresentatie en social media. Er is ruimte voor de Friese
taal in woord, lied en gebed.
De PGF heeft alleen een ochtenddienst, de avonddiensten zijn met ingang van het seizoen
2018-2019 vervallen. Reden hiervoor was het kleine aantal kerkgangers dat deze diensten
nog bezocht (ongeveer 10) en het voornemen van de kerkenraad om een andere invulling
aan deze diensten te willen geven. Met ingang van september 2018 zal er iedere eerste
zondag van de maand een themadienst op avond of middag worden gehouden. Daarbij
denken we aan een filmavond, een spreker, een vesper, een Taizéviering enz. De concrete
invulling is nog niet bekend.

Recente geschiedenis
In het jaar 2009 is de fusie tussen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente
afgerond. Er zijn beslissingen genomen op het vlak van de gebouwen en de beroepskrachten. Aan het einde van de zomer van 2015 is het Gereformeerde kerkgebouw aan de
Zilverstraat gesloten en in de verkoop gedaan. Het gebouw is in 2017 verkocht aan een
particulier. Het bijbehorende kerkelijk gebouw De Rank wordt nog volop gebruikt, voor
rouwdiensten, vergaderingen, activiteiten en voor de diensten op de zondagavond. De monumentale Martinikerk is in 2015 verbouwd en in september van dat jaar feestelijk weer in
gebruik genomen. De zondagse erediensten vinden plaats in dit kerkgebouw.
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Het kerkgebouw
De Martinikerk dateert uit 1421. De bij de kerkelijke gemeente behorende Botniastins,
tegenover het kerkgebouw, is van ongeveer 1540.
De imposante kerk is verschillende keren gerestaureerd, onder andere in de jaren 19401943 en 1999-2001. Het orgel is in de periode 1838-1842 gebouwd door de bekende orgelbouwer Van Dam. In 1996 is het grondig gerestaureerd door de firma Bakker & Timmenga.
In de kerk zijn op de zuilen zeer oude pilaarschilderingen te zien van heiligen.
De kerk is na de recente interne verbouwing verbeterd op tal van punten, ter bevordering
van de functie van ontmoeting en lofprijzing in Naam van de Heer. Daarbij kan gebruik
worden gemaakt van tal van moderne digitale en audiovisuele middelen.

Kerkenraad
De kerkenraad telt 25 leden, zij komt zes keer per jaar bij elkaar. Daarnaast functioneert
het moderamen dat maandelijks vergadert. Leidraad voor de vergaderingen zijn het vastgestelde beleidsplan 2018-2022 en de daarvan afgeleide jaarplannen. Doordat er overeenstemming is over het beleidsplan kan de kerkenraad zich vooral richten op beleidszaken en
bezinning en verdieping. De lopende zaken worden zoveel mogelijk door het moderamen
afgehandeld. Deze nieuwe werkwijze gaat per september 2018 in werking en wordt aan het
eind van het kerkelijk jaar geëvalueerd. We hopen met deze aanpak slagvaardiger en inhoudelijk sterker te kunnen beraadslagen en tevens dat er minder herhaling plaatsvindt.

Vacature
De vacature voor een predikant zal per 1 januari 2019 ontstaan in verband met het emeritaat van één van de huidige predikanten die onze gemeente dan bijna 24 jaar heeft gediend.

Jeugd
“Verbondenheid en ontmoeting”. Voor onze jeugdige gemeenteleden zijn wij zoekende
naar vormen om hen te inspireren zodat ze zich kunnen ontwikkelen in hun geloofsleven.
Dat betekent allereerst dat onze geloofsgemeenschap aanwezig moet zijn in de leefwereld
van deze groep. Ook hier speelt taal die nú begrepen wordt een belangrijke rol. We kiezen
ervoor om een gemeente te zijn die voor jong en oud een oplaadplek is. Het is helder dat
de jeugd andere interesses heeft dan het aanbod van de kerk. We dienen de bakens te verzetten wil de inwijding in het geloof een plaats hebben in de levens van jonge mensen.

Communicatie
Het kerkblad De Binding verschijnt tien keer per jaar en houdt gemeenteleden op een
transparante wijze op de hoogte van wat er speelt of staat te gebeuren in de PGF. De eigen
website bevat veelzijdige en actuele informatie (http://pkn-franeker.nl/) en de Facebookpagina wordt gebruikt voor het actuele nieuws. Iedere zondag wordt voor de dienst een ziekenbrief uitgedeeld waarop de namen van gemeenteleden staan die opgenomen zijn in het
ziekenhuis. De kerkdienst wordt uitgezonden via kerkomroep.nl., zodat ook mensen thuis
de dienst kunnen ‘meemaken’. Ook daarmee willen we het gemeente-zijn vorm geven. En
er is iedere week een bloemengroet die door een gemeentelid namens de gemeente bij een
gemeentelid wordt bezorgd.
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Kengetallen per 1 mei 2018
De Protestantse gemeente telt 2222 leden, die als volgt zijn verdeeld over de leeftijdsgroepen:
leeftijd

doopleden

belijdende leden

0 - 10

96

11-20

192

1

21-30

140

3

31-40

136

13

41-50

157

93

51-60

108

227

61-70

85

349

71-80

46

381

81-90

11

155

91-100

7

22

Totaal

978

1244

Ondanks dat de vijftigplussers meer vertegenwoordigd zijn dan gemeenteleden van jongere
leeftijd wil de protestantse gemeente vooral aandacht besteden aan met name de dertigers
en veertigers, de gezinnen met opgroeiende kinderen.
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe vorm van kindernevendienst, er heeft zich een
enthousiaste groep gemeenteleden gemeld die samen nieuwe vorm en inhoud gaan geven
aan het bieden van een veilige en warme plek aan de kinderen in onze wekelijkse eredienst.
Om dit proces te begeleiden is een jeugdwerker aangesteld.

Beroepskrachten
In de PGF werken (d.d. december 2018) de volgende beroepskrachten: twee fulltime gemeentepredikanten, één parttime pastoraal werker in het ouderenpastoraat. De kerkenraad
heeft in juni 2018 besloten een jeugdwerker aan te stellen.
Daarnaast is er een parttime administratieve kracht op het kerkelijk bureau en een koster
voor 75%.

Vrijwilligers
Binnen de PGF zijn honderden onmisbare trouwe vrijwilligers actief, zij zijn de oliemannetjes en -vrouwtjes van onze gemeente. Zij zijn de ogen, oren en handen die samen met
de beroepskrachten zorgen voor verbinding en contact. Een keer per jaar worden zij op
een bijzondere avond getrakteerd als dank voor al hun inspanningen.
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C. De Protestantse Gemeente van
Franeker (PGF) naast en samen met
andere kerkgenootschappen
In Franeker zijn de volgende kerkgenootschappen:
-

Rooms-Katholieke Kerk, Godsacker 11-13

-

Chr. Gereformeerde kerk/Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Voorstraat 71

-

Doopsgezinde gemeente (heeft sinds 2017 geen kerkgebouw meer in Franeker)

-

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam, Herbaijum

-

Vrije Evangelische Gemeente (VEG), Noord 41

-

Vrije Baptisten Gemeente Maranatha, Schilcampen 49

-

Vrije Baptisten Gemeente Philadelphia, Prof. Holwardastraat 21

-

Evangelische Gemeente Levend Woord, Ampèrestraat 7.

Met de Rooms-Katholieke Kerk en de Vrij Evangelische Gemeente wordt regelmatig samengewerkt. De Kerk-School-Gezinsdiensten worden samen met de VEG en de Chr. Gereformeerde kerk georganiseerd en gehouden. Op ook voor Franeker speciale zondagen,
zoals Pinksteren, zijn er oecumenische diensten.
Met de Rooms-Katholieke Parochie, de Christelijk Gereformeerde/Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt, de Doopsgezinde Gemeente en de VEG is tijdens de Agrarische Dagen in
september, een gezamenlijke kerkdienst.
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