Visie en Missie PG Franeker 2018-2022

Visie
Als Protestantse Gemeente van Franeker komen we samen rond de Bijbel als het
scheppende en bevrijdende verhaal van God voor mens en wereld. God bezielt ons door zijn
Geest. We geloven in Jezus Christus als mens én zoon van God.
De zondagse eredienst in de Martinikerk is het kloppend hart van onze gemeente. We
koesteren de bestaande traditie en zoeken tegelijk naar nieuwe vormen van geloof en
vieren.
De Protestantse gemeente Franeker is een open en gastvrije gemeenschap die verbindend
en vernieuwend aanwezig wil zijn in onze Reformatiestad.
Ons christelijk geloof is innig verbonden met het maatschappelijk leven van alledag. Dat
geven we vorm in het omzien naar elkaar via pastoraat en in het dienstbaar zijn aan mens en
wereld via het diaconaat.
De Protestantse gemeente ziet de aarde als tuin van God. Vanuit dat gegeven zet zij zich in
voor vrede en gerechtigheid en het verduurzamen van leven, met een bijzonder oog en oor
voor het kwetsbare om haar heen.
We weten ons deel van een groter geheel en dragen daarom de oecumene in onze stad en
wereldwijd een warm hart.
We zijn een veelkleurige gemeente waar iedereen zich welkom mag voelen:

Kom binnen
vertel je verhaal
warm je aan het vuur dat in ons brandt
koester je in onze aandacht
want we laten niemand in de kou staan
niemand die een dichte deur mag treffen
stap over de drempel
kom in het licht en voel je thuis…

Missie
In de missie beschrijven wij waar de Protestantse gemeente Franeker in de komende tijd voor wil
gaan.

De Martinikerk wil in onze Reformatiestad een samenbindende rol spelen bij kerkelijke en
burgerlijke initiatieven. Gastvrij en verbindend over gemeentegrenzen heen naar mensen
toe.

In de zondagse eredienst wordt door woord, muziek en beeld de boodschap uit de Bijbel
doorgegeven. We zoeken naar nieuwe vormen om met hulp van Gods Geest de woorden uit
de Bijbel tot ons te laten spreken. De eredienst wil daarin een oefenplaats en speelruimte
zijn van het heilige. Hier worden wij gevormd en bemoedigd door het verhaal van God en
mensen en van daaruit zoeken wij de verbinding met het leven van alledag. Van binnen naar
buiten, van buiten naar binnen.
Wij streven er naar een open gemeente te zijn en zoeken daarin de uitdaging van de
verandering en de vernieuwing in kerk en samenleving.
In de praktijk betekent dit:
Dat we naast het al bestaande gemeentepastoraat in het bijzonder aandacht geven aan de
jonge gezinnen, jongeren én aan de mensen aan de rand van onze gemeente.
Dat we ons willen inzetten voor het diaconale werk dichtbij en veraf. Dit willen wij doen
door zichtbaar aanwezig te zijn en steun te geven in de samenleving.
Dat we willen blijven samenwerken met het gebiedsteam in de stad in het daadwerkelijk
omzien naar de eenzame en kwetsbare medemens.
Dat we zorgdragen voor de schepping door duurzaam te leven. Voor de Protestantse
gemeente Franeker betekent duurzaamheid: een groene kerk worden die Fairtrade kerk is.
Dat we ons deel weten van een groter geheel en dat wij ons ons, samen met zusters en
broeders uit andere kerken, inzetten voor eenheid en verdere samenwerking.
Dat we via de lokale en regionale media en het internet de activiteiten in de publiciteit
brengen.

College van Kerkrentmeesters
Missie: “...wij hebben iets moois te delen met de wereld…”
Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Franeker is verantwoordelijk voor
het te voeren financiële beleid binnen de Protestantse Gemeente Franeker. Binnen de kaders van de
begrotingen en de wensen van de Gemeente dragen wij zorg voor een evenwichtig balans tussen
inkomsten en uitgaven. Wij zijn faciliterend aan de gemeente en aan het gemeente zijn en dragen de
verantwoordelijkheid voor o.a. personeel, vrijwilligers, gebouwen en middelen.
Visie: “…de kerk is er voor de eeuwigheid, wij zijn tijdelijke voorbijgangers…”
De PGF is een financieel gezonde gemeente en wij zien het als onze taak om dit voor de langere
termijn vast te houden. De landelijke trend laat een dalend ledenaantal zien en als gevolg hiervan
ook langzaam teruglopende inkomsten. De PGF volgt de landelijke trend al is dit wel in mindere
mate. Aktie kerkbalans is een van de belangrijkste inkomsten van de PGF. Om ook op de langere
termijn financieel gezond te blijven zullen alternatieve inkomstenbronnen worden onderzocht.
Beleid 2018-2022:
“…Het college van kerkrentmeesters faciliteert de gemeente en het gemeente-zijn met geld,
gebouwen personeel en organisatie. Deze taken kunnen wij uitvoeren door een gezonde financiële
basis nu en in de toekomst…”
Vanuit die missie en visie willen we onderstaande punten als beleid uitvoeren:
-

-

Wij verstevigen onze gezonde financiële positie voor nu en in de toekomst en zodat we ook
met een teruglopend ledenaantal en inkomsten maximaal zichtbaar kunnen zijn.
Wij dragen zorg voor onderhoud van onze gebouwen. Daarvoor zullen wij voldoende
vermogen blijven reserveren om (groot) onderhoud uit te kunnen voeren.
Onze Martinikerk is van grote cultuurhistorische waarde. Dit willen wij nog meer dan nu
inzetten voor maatschappelijke en culturele doeleinden, niet alleen een kerkgebouw dat op
“zondag” beschikbaar is, maar een gebouw dat “letterlijk” midden in het centrum van de
samenleving staat. Enkele voorbeelden zijn exposities, (orgel)concerten en lokale
evenementen.
Wij zijn van mening dat onze gemeenteleden veel te bieden hebben. Het grote aantal
vrijwilligers getuigt hiervan. Wij stimuleren, ondersteunen en faciliteren activiteiten die
vanuit de gemeente worden opgezet.

Jaarplan 2018-2022:
-

-

De komende periode zetten wij meer in op het bereik van een grotere groep mensen. Wij
willen hiervoor onze technische middelen verder uitbreiden en onderzoeken of de diensten
en andere activiteiten ook met beeld uitgezonden kunnen worden.
we blijven investeren in jeugd en jonge gezinnen binnen de gemeente. Zij zijn tenslotte de
toekomst van de Gemeente. Hierin denken we aan de kindernevendienst, jeugdhonk,
catechese, Clubs etc.

Diaconie

Visie:
In het Koninkrijk van God gaat het niet om het recht van de sterkste, om te heersen, maar staat de
onderlinge dienst centraal. Juist de zwakken, de minder bedeelden hebben in het Koninkrijk de beste
plaats. Zij zijn het die de ander het meest nodig hebben. Gods rijk wordt niet gebouwd door macht,
maar door liefde.
Dienen is een erezaak.
Bij de diaconale arbeid gaat het om de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de kerk en in
de wereld, die vorm krijgt in; delen, helpen en getuigen van de gerechtigheid van God.
Missie:
Hieraan wordt vormgegeven door;
1.

Wisselwerking met de gemeente.

Het omzien naar elkaar is een taak van de diaconie maar bovenal ook een taak van de gehele
gemeente. De diaconie stimuleert de gemeenten een financiële of sociale bijdrage te leveren opdat
degenen die dit het meest nodig hebben geholpen kunnen worden.
2.

Wisselwerking met de gehele samenleving.

Daar waar in de samenleving kwetsbare individuen of groepen dreigen ten onder te gaan dient de
diaconie waar nodig en mogelijk, sociale en maatschappelijke activiteiten te ontplooien en zodoende
de samenleving te wijzen op haar verantwoordelijkheid. Zo nodig moet in geval van acute financiële
of sociale noodhulp worden aangeboden in welke vorm dan ook.
Hoe wordt dit ingevuld?
1.
Maken collecterooster en collecteren in de eredienst, het doel waar nodig toelichten via
Binding en/of beeldscherm tijdens de dienst.
2.

Het samen met de predikant bedienen van het Heilig Avondmaal in kerk, zorgcentra en GGZ

3.

Bewustwording in de gemeente stimuleren door het signaleren van noden en de gemeente
betrekken bij diaconale acties.

4.

Voorlichting geven over de diaconie en haar mogelijkheden.

5.

Indien nodig financiële ondersteuning bieden en het aanbieden van diensten waar dat nodig
is. (o.a. kerkrijden)

6.

Aandacht voor de zieken en organisatie van bloemengroet vanuit de kerk (ziekendienst).

7.

Organisatie van de oogstdienst (ziekendienst) en het mede bezorgen van fruitbakjes aan
oudere en zieke gemeenteleden. Hierbij is vooral belangrijk het contact tussen de brenger en
de ontvanger.

8.

Organisatie van de Paasgroet (bloemetje, georganiseerd door de Ziekendienst)

9.

Het stimuleren van deelnemen en interesseren van de gemeente bij het werelddiaconaat en
het participeren in de taakgroep voor Zending en Werelddiaconaat.

10.

Het samen met de diaconieën en caritas uit de gemeente Waadhoeke participeren in het
Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO).

11.

Het volgens statuten in meerderheid participeren in de Stichting Beheer Diaconale
Goederen. (Vanuit de diaconie in 1989 opgezette stichting)

12.

Beheer Stichting Tamminga-Sangers Fonds. (Fonds t.b.v. de bewoners van o.a.
verzorgingshuis Saxenoord, is ontstaan uit de Stichting Vrienden Hervormd Rusthuis Nieuw
Klaarkamp)

Voornemens (doorlopend jaarplan):
1.

Plaatselijk;

1.

Gemeenteleden meer inschakelen bij diaconale taken/werkgroepen, bv collecteren in de
zondagse eredienst, maken rooster en meedoen in het zondagse kerkrijden, organiseren
ontspanningsmiddag en/of maaltijden voor ouderen en minder draagkrachtigen, activiteiten
rond voedselbank, stichting Present etc.

2.

Inschakelen jongeren bij diaconale activiteiten. (zie bovenstaand) en projecten samen met
ZWD middels voorlichting (o.a. jeugdclubs)

3.

Jaarlijks met ZWO uitvoeren van een 40-dagen project

4.

Participeren in WMO-beraad/overleggen vluchtelingenwerk en gebiedsteams

5.
Via IDO gemeente Waadhoeke participeren in projecten als Schuldhulp(budget)maatje,
Kledingbank, etc.
6.
Betrokken zijn en blijven bij de opgezette Voedselbank de Helpende Hand
Harlingen/Franeker
2.

Wereldwijd;
Samen met de ZWO participeren in projecten via Kerk In Aktie.

Uitgangspunt;
De diaconie heeft geen financieel winstoogmerk!!

Jeugd
Visie
Wij willen een inspirerende geloofsgemeenschap zijn waar jongeren actief kunnen en mogen zijn
zowel in het deelnemen aan activiteiten als ook in de uitvoering van de activiteiten. We zien de kerk
als ontmoetingsplaats voor iedereen, en waar voor de jeugd volop ruimte is om zich thuis te voelen.
Huidige situatie
Oppasdienst
Ouders die hun kinderen tijdens de kerkdienst onder willen brengen moeten dit de avond tevoren
telefonisch doorgeven aan degene die oppasdienst heeft.
Kindernevendienst
Kinderen van de basisschoolleeftijd zijn welkom bij de kindernevendienst. De kindernevendienst
gebruikt de methode “Kind op Zondag”.
CatecheseHet afgelopen seizoen is er in de veertigdagentijd weer een begin gemaakt met catechese,
uitmondend in het helpen voorbereiden van de dienst op Witte Donderdag.
Gespreksgroep 16+
Jongeren vanaf 16 jaar komen in het winterseizoen plus minus een keer in de 3 weken bij elkaar,
o.l.v. dominee en een gemeentelid.

Clubwerk
De afgelopen jaren is er steeds clubwerk, waarbij de jeugd (9-12-jarigen) maandelijks een
ontspanningsprogramma werd aangeboden
Jeugdouderling
Er zijn twee jeugdouderlingen actief binnen onze gemeente.
Leeftijdsopbouw jongeren
Er zijn 96 kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 10 jaar en 192 in de leeftijdscategorie 11 tot 20 jaar.

Doelstellingen 2018-2022
Ten aanzien van het jeugdwerk zien wij het voor de komende jaren als onze belangrijkste taak:
- De doorstart van de kindernevendienst begeleiden en mee vorm geven.
- Het vergroten van de betrokkenheid van kinderen en jongeren bij kerkelijke activiteiten.
- Het versterken van de contacten met jonge ouders om zo ook hun kinderen te bereiken.
- Samenwerking stimuleren tussen de oppasdienst en de kindernevendienst.
Speerpunten:
1. De doorstart van de kindernevendienst begeleiden en mee vorm geven. We willen daarmee
een nieuwe basis leggen voor de betrokkenheid van ouders van jonge kinderen bij onze
gemeente.
2. Het versterken van de contacten met ouders met kinderen in de leeftijd 12-16 jaar.
Hoe:

1. Samen met de coördinatoren van de kindernevendienst willen de jeugdouderlingen een
aansprekende vorm van kindernevendienst organiseren. Voor kerst en Pasen willen de
jeugdouderlingen samen met mensen uit de pool van kindernevendienstleiding en een
aantal enthousiaste gemeenteleden een project draaien in de advents en veertigdagentijd.
2. Mailinglijst of WhatsApp groepen vormen van ouders die bij elkaar in de buurt wonen. Doel
is dat ze van elkaar weten of ze naar een dienst of naar een activiteit gaan. We hopen dat dat
stimulerend werkt om dan ook mee te doen. Zo willen we de betrokkenheid van deze
gezinnen bij de gemeente vergroten en versterken. Uitgangspunt is: wij hebben een goed
verhaal te vertellen dat we graag met hen willen delen.
3. Een jeugdwerker aanstellen. Hij/zij moet o.a. de kindernevendienst zo begeleiden dat dit de
nieuwe basis wordt voor het jeugdwerk van de komende jaren.

Pastoraat
Pastoraat is het cement van de gemeente. Het gaat daarin om de ontmoeting met God en met
elkaar. Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van
pastoraat en herderlijke zorg. In het pastoraat gaat het erom dat mensen met elkaar begaanbare
wegen vinden binnen de geloofsgemeenschap en daarbuiten. Het is de dienst van mensen aan elkaar
met het oog op beleving en vragen rondom zingeving en geloof. Pastoraat is niet aan huisbezoek
gebonden, maar heeft allerlei vormen.

Wat doen we al:
-

de predikant heeft de gesprekken bij doop, belijdenis en huwelijk en op verzoek uit de
gemeente
de predikant voert de gesprekken in crisissituaties
de pastor voert de gesprekken in de ouderenhuizen, bijgestaan in het bezoekwerk door de
ouderlingen + compagnons
de pastor heeft de leiding bij de koffieochtenden in de ouderenhuizen
de ouderling voert de gesprekken in de wijk + bezoekwerk in de wijk, bijgestaan door
contactdames/compagnons
huiskameravonden in de wijk 1 x per jaar: predikant + ouderling
koffieochtenden in de wijk: predikant/ouderling/compagnon
thema-avonden
gespreksavonden
avondsluitingen ouderenhuizen
bezoek nieuw ingekomen mensen
ziekendienst
koffiedrinken na de dienst

Wat kunnen we en willen we realiseren in de komende 4 jaar? (jaarwerkplan)
-

geloofsgesprek – de verlegenheid voorbij
werving van ouderlingen en/of compagnons
aandacht mensen aan de rand - beleid maken – praktische uitwerking
jonge gezinnen – beleid maken – praktische uitwerking

-

jongeren – beleid maken – praktische uitwerking i.s.m. jeugdwerk
ouderen in de wijken – criteria: leeftijd en/of alleengaanden – praktische uitwerking
richtlijnen voor het bezoeken na crisissituatie, m.n. na overlijden
eenzaamheid in kerk en samenleving- beleid en praktische uitwerking
activiteiten openstellen voor belangstellenden

-

Wat hebben wij plaatselijk nodig om pastorale gemeente te zijn

-

Op welke groepen wil de gemeente zich richten

-

Hoe houd je en stimuleer je de betrokkenheid van de gemeente

Jaarplan:

Wij willen ons het komende jaar inzetten voor:

-

het werven van ouderlingen/compagnons – beleid maken en praktische uitwerking

-

de eenzaamheid in kerk en samenleving – beleid maken en praktische uitvoering in
samenwerking met de andere geloofsgemeenschappen + gebiedsteam

-

de jonge gezinnen – beleid maken en praktische uitwerking

