
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Beleidsplan 2021-2025 – Protestantse Gemeente Wirdum (Frl.) e.o. 
 

 
Sinds de start in 2007 is dit het vierde beleidsplan van onze gemeente. 
De gemeente heeft afgestemd op de visienota ‘Van U is de Toekomst,  

ontvankelijk en waakzaam leven van genade, PKN 2020 

 

Alles is er al 
 

samen het Licht ontdekken 
 
 

 

 

 
enthousiast, divers en verbindend 
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Een beleidsplan van ‘onderop’: Alle leden van de PKN gemeente te Wirdum is in het 
voorjaar van 2021 gevraagd naar hun mening over de toekomst van de kerk in Wirdum. 
Een commissie heeft aan de hand van de uitkomsten een missie en visie bij de thema’s 
omschreven. In de missie wordt het doel beschreven, in de visie wordt het doel concreet 
gemaakt. 
 
De identiteit van onze gemeente: Onze dorpskerk is een Protestantse Gemeente, 
verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland, deel van de veelkleurige, wereldwijde 
kerk van Christus. De kerk is een gemeenschap van mensen die elkaar aanvaarden in Jezus 
naam en die voor elkaar willen instaan. Daarbij weten wij dat de kerk onlosmakelijk 
verbonden is met de Joodse traditie. Kerken zijn één in Christus en daarmee verbonden in 
de oecumene. Daarom is het voor ons ook belangrijk om oecumenische contacten te 
onderhouden met de St Vitusparochie, locatie Wytgaard. 
 
De kerk is niet de plaats voor pasklare antwoorden, wel valt er vanuit de Bijbel en de 
christelijke traditie licht op de dingen van het leven. We krijgen inzicht in wat het goede 
leven is, voor onszelf, voor de samenleving en voor de schepping als geheel. Zo mogen wij 
steeds opnieuw ervaren dat geloof in God er werkelijk toe doet en aan het leven zin, 
diepte, heil en glans geeft. We worden vanuit de kerk de wereld ingestuurd om daar in 
woord en daad getuige te zijn.  
 
Onze gemeente wil graag: 
➢ een open, uitnodigende herberg zijn in onze dorpen, waar ieder welkom is.  
➢ enthousiasme alle ruimte geven, levend vanuit de kracht van de Geest. Dit betekent 

ook de kerk niet krampachtig willen redden, maar leren los te laten in vertrouwen op 
toekomst.  

➢ samen wortelen in de grond van de Bijbel, de traditie, samen zingen, bidden, geloven, 
delen, het Woord horen en beleven, verhalen met elkaar delen. 

➢ de focus leggen op ‘kerkplekken’: kerk op zondag én kerk-zijn-door-de-week zijn even 
waardevol en hierbij zien we de waarde van óók in kleine groepen volwaardig 
gemeente-zijn. 

➢ veel aandacht geven aan pastoraat. 
➢ gekend worden aan haar kernwoorden: openheid, ontmoeting, een gemeenschap 

vormen in betrokkenheid op elkaar, omzien naar elkaar en voor wie maar op onze weg 
komt, leren van elkaar, dienstbaar zijn, lief en leed delen. In vrijheid en waardering 
voor elkaar, met alle ruimte voor diversiteit, delen in het zoeken naar zingeving, het 
goede, het wezenlijke in het leven, naar geloof, hoop en liefde.  

 
Het beleid voor de jaren 2021-2025 wordt vertaald naar een missie en visie aan de hand 
van de volgende 8 thema’s (hieronder in de letters A t/m H), zoals die ook in het 
organigram van onze gemeente zijn aangegeven. Rond de kerkenraad van onze dorpskerk 
worden zeven aspecten van gemeentezijn genoemd. Deze staan ook weer in het 
jaarprogramma van onze gemeente.  
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A. de kerkenraad  
 
Missie: De kerkenraad kiest voor het model van ‘dienend leiderschap’. Waar mogelijk 
wordt gedelegeerd naar commissies, werkgroepen enz., waarbij de kerkenraad de 
eindverantwoordelijkheid houdt. We ervaren dat binding van mensen door ad-hoc/ 
tijdelijke commissies goed werkt in deze tijd.  Dit werkt verlichtend voor de kerkenraad en 
versterkt tegelijkertijd het samen gemeente in onze dorpen zijn.  
 
Visie:  

1. Waar mogelijk en wenselijk breiden we het aantal niet-ambtelijke leden van de 
colleges uit om de colleges aan te vullen en samen het werk lichter te maken. 

2. Contact houden, maken met andere gemeente(n). 
3. Oog voor alle leeftijden. 
4. Oog voor hen die de traditionele kerk niet of minder zien zitten. 

 
B. Vieren  
 
Missie: onze gemeente wil graag kerkdiensten behouden omdat ze een grote waarde 

hebben voor de gemeenschap (live en online). Er is aandacht voor de traditie waarin we 

staan en ruimte voor vernieuwing. Er is zondagsschool tussen de herfst- en kerstvakantie 

en tussen 40dagentijd en slotzondag. De kerstmusical wordt door de kinderen als een 

hoogtepunt beleefd. Jeugd! komt eens in de drie/vier weken bij elkaar. Tweemaal per jaar 

wordt in de Fikarij de Maaltijd van de Heer in kleine kring gevierd met ouderen die niet 

meer naar de zondagse dienst komen.  

Visie:  
1. Mensen blijven betrekken in voorbereiding en vormgeving van de diensten, uit de 

gemeente én uit de dorpen, want meedoen schept zoveel verbinding, tijdens de 
dienst maar óók al daarvoor. 

2. Minder eenrichtingsverkeer van dominee en kerkenraad naar kerkgangers toe 
(invloed van vroeger die zich nog steeds wel laat gelden). Kerkgangers minder passief 
laten zijn, maar laten ‘meedoen!’ 

3. In diensten: meer interactie, kortere preken, variatie in liedstijlen, meer muziek en 
zang 

4. Enige variatie aanbrengen in vormen van diensten (bijvoorbeeld: zangdiensten, 
vesperdiensten met borrel en gesprek, een themadienst, een koor uitnodigen, etc.).     

5. Moderne technieken (blijven) gebruiken in diensten  
6. Ruimte maken voor kinderen en jongeren in de kerk: ruimte en aankleding kind- en 

tienerproof maken. Fijnere zitplekken, een bank speciaal voor de kinderen, jeugd: 
kussen op de kerkbanken (of stoelen). Kindernevendienst in de kerk (niet in een 
nevenruimte). Minder tekenen/ kleuren. Meer activiteiten, spelletjes en quiz. 
Kinderen een kaarsje aansteken in diensten. Belangrijkste dingen voor jeugd: 
Kamperen, bij elkaar veilig voelen, koffiedrinken na de dienst,  respect voor elkaar, 
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gezelligheid, mooie sfeervolle kerk, Paaswake en vuur, persoon van de week → in 
het zonnetje zetten, meer hedendaagse muziek, bijvoorbeeld opwekkingsliederen, 
bijvoorbeeld mensen laten vertellen wat deze muziek met ze doet, zondagsschool + 
jeugd elke groep een eigen lied inbrengen, jeugd verwelkomt ouderen in de kerk, 
kerk opknappen. 

7. Meer mogelijkheden tot ontmoeting, vaker na de dienst (koffie) 
 

C. Omzien  
 
Missie: omzien naar elkaar wordt heel belangrijk gevonden in onze gemeente, 
georganiseerd en spontaan, lief en leed met elkaar delen, ook buiten de kerkdiensten om. 
Het persoonlijke contact is en blijft belangrijk. Pastoraat vindt ook plaats over de grenzen 
van onze gemeente heen.  
 
Visie:  

1. Omzien naar elkaar stimuleren en voor wie op onze weg komt  
2. Pastoraat niet alleen bij calamiteiten, maar ook op andere momenten in het leven.  
3. Oog voor álle leeftijden 
4. Jeugdraad komt elk jaar bij elkaar. Regelmatig overleg tussen Jeugdraad en Pastoraal 

Overleg / kerkenraad. 
 

D. Dienen  
 
Missie: In de bijbel wordt gewezen op verantwoordelijkheid voor de kwetsbaren in onze 
samenleving. Met de toenemende scheiding tussen arm en rijk en het hoge 
armoedepercentage in onze burgerlijke gemeente, is er genoeg uitdaging om ons voor in 
te zetten, zowel individueel als met elkaar.  
 
Visie:  
1. Samen als gemeente ergens voor staan. We moeten open blijven staan voor 

concrete diaconale/maatschappelijke doelen die bij ons passen. De diaconie is hierin 
faciliterend. Mogelijk kan dit ‘dienen’ aanleiding zijn tot samenwerking met andere 
gemeenten of de RK parochie.  

  

E. Kerk in het dorp zijn   
 
Missie: onze kerkelijke gemeente wil het kerkelijke en spirituele middelpunt vormen van 
en voor de dorpsgemeenschap. We zien wel dat dit ideaal nog veel meer handen en 
voeten kan krijgen in de praktijk van het leven van alledag.  
 
Visie:  

1. Mogelijkheden verder verkennen om kerk in, met en voor de dorpsgemeenschap te 
zijn. Een laagdrempelige dorpskerk.  
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2. Mensen erbij betrekken uit de dorpsgemeenschap, niet alleen uit de bekende kring.  
3. Niet alleen gericht zijn op de ‘kom-structuur’ maar ook op de ‘ga-structuur’: ook zelf 

naar buiten gaan en zien wat je tegenkomt, kijken waar je mee kunt doen. Zoals 
Jezus ook onderweg was. Verbinding zoeken met het enthousiasme dat we in onze 
dorpen aantreffen gericht op leefbaarheid (daar zit ook zingeving, inspiratie, geloof, 
hoop, liefde). 

4. Verbinden met de nieuwe dorpsvisie Wurdum-Swichum 2020-2030 ‘Duurzaam 
verbonden’. Contact zoeken hierin met dorpsbelang. Waarin staat onder hoofdstuk 4 
Voorzieningen en Ondernemen: “We willen alle activiteiten en gebeurtenissen in de 
dorpen goed op elkaar afstemmen, zodat iedereen van jong tot oud de mogelijkheid 
heeft om mee te doen. Hierbij is een gezamenlijke agenda en goede communicatie 
belangrijk. Een actuele website van dorpsbelang en een informatiebord dat hiervoor 
ingezet kan worden is van belang….. De PKN-gemeente Wirdum wil een 
kerkgemeenschap zijn die midden in het dorp staat. Het betrekken van de kerk bij 
activiteiten draagt bij aan het behalen van de doelstelling om meer sociale cohesie te 
realiseren en te behouden tussen alle inwoners van Wirdum en Swichum”. 

 

F. Leren   
 
Missie: Geloven is niet uit of passé. Het blijkt heel waardevol te zijn voor mensen: als 
fundament, basis van het leven, kracht, steun, bemoediging, kompas, zingeving, 
levenshouding, raakt aan de kern, waar het om draait, besef van het goede, rechtvaardige, 
tegengeluid.  
Leren van, aan en met elkaar is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. Een leven 
lang leren geldt immers ook voor je geloof. We willen aandacht geven aan (vormen van) 
delen van geloof, hoop, liefde, ook al is het lastig om woorden daarvoor te vinden. We 
willen elkaar helpen voorbij te komen aan woordverlegenheid door elkaar ‘te voorschijn 
te luisteren’, van elkaar leren, nieuwe inzichten op te doen voor je leven, geloven en 
samenleven met anderen.  
Het complete overzicht van diensten en activiteiten is te vinden in het jaarprogramma van 
onze gemeente. ‘Focus op het Jaar’ stemt het jaarprogramma af op het beleidsplan van 
onze gemeente. 
 
Visie:  

1. Gespreksgroepen voor meer ontmoeting, delen, diepgang. Ook hierbij wordt soms 
het verlangen geuit om zelfsturend te zijn.  

2. Ontmoeting en geloofsgesprek blijven stimuleren, ook tussen generaties. Het 
Praethuys wordt hierbij als waardevol beleefd, ook vanwege het ‘out-of-the-box’ 
denken. 

3. Aandacht voor muziek en zang ook door de week. 
4. De focus leggen op geloof als leren én doen, beide componenten aandacht geven. 
5. Fikarij gebruiken voor activiteiten (laagdrempeliger dan de kerk?). 
6. Oog voor duurzaam met de schepping omgaan, groene theologie. 
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G. Onderhoud en financieel beheer 

 
1. Financieel  beheer van de kerk op een verantwoorde manier uitvoeren. 
2. Gebouwen onderhouden en exploitabel houden. 
3. Met de middelen “het kerk zijn” bevorderen door faciliteiten te bekostigen zodat 

vieringen en andere bijeenkomsten goed kunnen plaatsvinden. 
 

H. PR en Communicatie  
 
Missie: Op een zichtbare en uitnodigende, open en eerlijk, naar binnen en naar buiten, 
belevingsgericht en inspirerend maar vooral op een duidelijke en enthousiasmerende 
manier communiceren..  
 
Visie:  

1. De kerkenraad maakt een verbeterplan mét actiepunten om de missie te halen.  
2. Meer moderne technieken gebruiken, meer social media in de gemeente als geheel 

en in communicatie naar dorpsgemeenschap. 
3. Kerkblad: meer van/voor alle generaties maken.    

 
PRIORITEITEN VERDEELD OVER VIER JAAR:  
 
Eerste jaar: 2021-2022 

1. Variatie aanbrengen in vormen van diensten (bijvoorbeeld: zangdiensten, 
vesperdiensten met borrel en gesprek, een themadienst, een koor uitnodigen, etc.).     

2. Mensen blijven betrekken in voorbereiding en vormgeving van de diensten, uit de 
gemeente én uit de dorpen, want meedoen schept zoveel verbinding, tijdens de 
dienst maar óók al daarvoor. 

3. Meer mogelijkheden tot ontmoeting, vaker na de dienst (koffie) 
4. Ruimte maken voor kinderen en jongeren in de kerk (letterlijk en figuurlijk)  
5. Communicatie verbeterplan: Ben ik in beeld?  
6. De kerk is voor jong en oud 
7. Contact met dorpsbelang 
8. Gesprekken voeren met alle commissies en werkgroepen. 

Werkgroepen en commissies vragen naar hun welzijn, dromen en mogelijkheden, 
Die verwerken in aanpassingen bij evaluatie beleidsplan jaar 1  

 
Tweede jaar: 2022-2023 
 
Derde jaar: 2023-2024 
 
Vierde jaar: 2024-2025…. 
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BIJLAGEN:  Sociale omgevingsfactoren 

Meerjarenbegroting 
Leeftijdsopbouw kerkelijke gemeente 
 

BIJLAGE SOCIALE OMGEVINGSFACTOREN 
➢ Leeftijdsopbouw dorpen; grootste groep 40-65 jaar 
➢ Er woonden 1.140 personen in postcodegebied 9088 in 2020. Afname van 65 personen 

t.o.v. 2011. 
➢ Samenwerking met Wytgaard op maatschappelijk, religieus en cultureel gebied. In 

Wytgaard wonen ongeveer 570 personen. 
➢ In Leeuwarden leeft 12% van de bevolking in armoede. 10% van de kinderen leeft in 

armoede. Dit is volgens vastgestelde normen. 
➢ Tegelijkertijd is het opleidingsniveau in gemeente Leeuwarden hoog (34% hoger 

opgeleid). 
➢ PKN gemeente in het dorp: Ongeveer 25% van inwoners van Wirdum is óf belijdend óf 

dooplid. Ongeveer 10% bezoekt de kerkdiensten met enige regelmaat. 
➢ PKN leden bij kerk in Wirdum komen uit met name Wytgaard, maar ook uit Swichum, 

Wergea, Goutum en Reduzum. 
➢ UVV (deels samenwerking met PKN) organiseren lezingen, presentaties, maaltijden en 

doe-activiteiten voor alle ouderen in Wirdum en omstreken. 
➢ De Nicolaastsjerke in Swichum organiseert kleinschalige, culturele activiteiten zoals 

lezingen, concerten, exposities, kleine feestjes, bruiloften, enz. 
➢ Sinds kort zijn de christelijke en openbare scholen één school geworden, die 

bestuurlijk valt onder het PCBO. Tijdelijke naam: Doarpsskoalle Wurdum. Ongeveer 
100 leerlingen. Het uitgangspunt is respect voor elkaar en voor ieders 
levensovertuiging. Er wordt godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs gegeven. 

 

BIJLAGE MEERJARENBEGROTING 
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BIJLAGE LEEFTIJDSOPBOUW KERKELIJKE GEMEENTE 
 
180 lidmaten 
Kerkelijke bijdragen: ca. € 46.500,00 

 
142 doopleden 
Kerkelijke bijdragen: ca. € 5.500,00 


