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Vooraf 

Dit beleidsplan voor de jaren 2023 – 2027 is grotendeels een voortzetting van het huidige plan 2018 
– 2022. Daarom kunnen we op een aantal punten kort zijn, en volstaan met een verwijzing.  

Neem nu deze inleiding. Wij zijn gewend om in de inleiding onze context te schetsen, maar die is 
eigenlijk ongewijzigd gebleven. We zijn nog steeds een levende kleine kerkgemeenschap op het 
Friese platteland, midden in de natuur. We voeren alle taken uit die horen bij een zelfstandige kerk, 
op onderdelen in samenwerking met onze buurgemeente Oudega SWF. We hebben een pastor, een 
voltallige kerkenraad, voldoende vrijwilligers, een sfeervol kerkgebouw en een multi-inzetbaar lokaal. 
We schrijven nog steeds zwarte cijfers en dat gaat nog steeds niet vanzelf. Onze inhoudelijke 
geloofsbeleving (‘serieus maar praktisch’) is nog precies dezelfde. 

Toch is er in de afgelopen jaren het nodige veranderd. Zo is binnen de PKN meer waardering 
ontstaan voor de functie van de kerk in het eigen dorp. Er zijn/komen mogelijkheden voor lichtere 
bestuursvormen, die ook voor ons van belang kunnen zijn. Verder hebben we tijdens en zelfs door de 
coronajaren onze functie als kerk in het dorp kunnen versterken. We werken nóg meer samen met 
anderen in het dorp, zoals in de opvang van gasten uit Oekraïne. En inderdaad, we vergrijzen. 

Maar als we alles op een rij zetten, dan zijn we vooral heel blij dat we nog steeds Gods werk mogen 
voortzetten hier in De Gaastmar. De komende tijd willen we continueren wat zo kostbaar is, maar 
willen we ook nieuwe accenten aanbrengen.  

 

Een kerk die toekomst heeft, is blij dat zij bestaat 

 

Uit: 10 woorden voor een kerk die toekomst heeft, gepresenteerd op het symposium van de classis 
Fryslân op 22 mei 2022 

 

 

 

Dit beleidsplan is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 10 oktober 2022 en akkoord 
bevonden op de gemeente-avond van 28 november 2022. 
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Beleidsvoornemen 1: we willen ons werk voortzetten als zelfstandige gemeente, en samenwerken 
waar dat meerwaarde biedt 

De samenwerking die we in de afgelopen jaren met Oudega hebben opgebouwd, zetten we voort. 
Toch doen we dat de komende tijd wat duidelijker vanuit een positie als twee zelfstandige 
kerkgemeenschappen. We hebben daar herhaaldelijk over gesproken met elkaar en we zijn het 
erover eens dat we op die manier beiden het beste uit de verf komen. 

Het is ons streven om de komende tijd zelfstandig te blijven1, omdat we de meerwaarde ervaren van 
de banden in het eigen dorp. Dat mobiliseert krachten waar we anders misschien niet over zouden 
beschikken. Maar we blijven wel realistisch: het moet allemaal wel kúnnen. Voorlopig lijkt dat 
mogelijk, maar garanderen kunnen we niets.  

We zijn wel bezig om de voorwaarden voor een goed zelfstandig functioneren in te vullen. Zo 
bereiden we momenteel (september 2022) een verlenging voor van het contract met pastor Ludwine 
Andel. We willen haar graag na afloop van haar contract ultimo 2022 in elk geval aan ons binden tot 
haar pensioendatum (12-07-2026), ook voor 16 uur per week.  

In de komende jaren willen we ons verder oriënteren op de periode na deze datum. Opnieuw een 
beroepskracht contracteren? Intensievere samenwerking met buurgemeente(n)? Contacten met 
buurgemeente(n) versterken?  

We hebben op dit moment geen plannen om een lichtere bestuursvorm te ontwikkelen, maar als dat 
nodig is, zullen we dat zeker doen.  

Beleidsvoornemen 2: We investeren in contacten met jongeren door kansen aan te grijpen 

Voor activiteiten voor jongeren na de basisschool (catechisatie, jeugdclub) waren we gewend aan te 
haken bij Oudega, en daarin mee te denken en een bijdrage te leveren. Deze constructie willen we 
graag overeind houden. Daarnaast willen we kansen benutten om in contact te komen of te blijven 
met jongeren in Gaastmeer, zodra die zich voordoen. De kerkenraad wil in het nieuwe contract met 
Ludwine het leveren van een bijdrage aan contact met jongeren als een van haar taken benoemen 
(dit was in het huidige contract niet het geval). Overigens realiseren we ons dat we de verwachtingen 
niet te hoog moeten stellen: we hebben de afgelopen jaren op vele verschillende manieren contact 
gezocht, maar de belangstelling onder jongeren is gering.  

De jeugdclub voor 12-15-jarigen in Gaastmeer (opgericht door drie jongeren uit Gaastmeer) is geen 
activiteit van de kerk, maar dient wel een doel dat de kerk onderschrijft: verbinding creëren tussen 
jongeren. Om die reden wil de kerkenraad de jeugdclub blijven faciliteren door het beschikbaar 
stellen van het lokaal en van een subsidie. Wellicht kunnen in de toekomst activiteiten gezamenlijk 
worden aangepakt (denk aan een actie voor de voedselbank). 

Het is in de praktijk niet haalbaar gebleken om de kindernevendienst om de twee weken te 
organiseren, zoals het plan was. Te vaak komt het voor dat er geen kinderen in de kerk zijn. Daarom 
zal er in de komende jaren alleen met hoogtijdagen kindernevendienst zijn: Pasen, Pinksteren, Kerst, 
startzondag en als er een doopdienst is of tentdienst tijdens dorpsfeest.  
 
We staan expliciet open voor maatschappelijke stages en zullen zorgdragen voor passende 
begeleiding. 

 
1 Met zelfstandig blijven bedoelen we: de kerntaken van een kerk blijven uitvoeren (pastoraat, toerusting en 
vorming, erediensten, diaconaal werk, beheerstaken).  
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Beleidsvoornemen 3a: we verbreden onze horizon als het gaat om geloofsbeleving 

Beleidsvoornemen 3b: we gaan door met digitalisering als een van de middelen om de horizon te 
verbreden 

Ad 3a: We zijn van oudsher gewend aan een palet van voorgangers in onze diensten. Ze brengen hun 
eigen geloofsbeleving in, en daarmee kunnen wij kennis nemen van verschillende invalshoeken en 
vormen van viering. Toch willen we onze horizon de komende tijd verder verbreden, vooral met 
invalshoeken die bij ons passen en die mensen van allerlei leeftijdsgroepen aan kunnen spreken. Een 
voorbeeld: we zingen nu regelmatig een lied uit de Iona-traditie, maar wat is Iona nu eigenlijk, en zijn 
er meer elementen uit Iona die we zouden kunnen gebruiken?  

Als eerste concretisering van ons voornemen hebben we nu al besloten om in het najaarsseizoen van 
2022 een aantal thema-avonden en andere activiteiten te organiseren die ons bij deze verkenning 
kunnen helpen. Zo staan op het programma: thema-avonden over vernieuwen versus traditie, over 
rituelen en over Iona. Plus een ochtend naar Nijkleaster om daar deel te nemen aan een viering en 
een meditatieve wandeling. Ook voor een bezoek aan een Evangelische gemeente zijn er al plannen.  

Ad 3b: De kerkrentmeesters zijn bezig met de installatie van een scherm en aanleggen van de nodige 
verbindingen zodat we ook in de kerk (in het lokaal kan het al) via internet teksten, foto’s of filmpjes 
kunnen tonen. Op die manier wordt het gemakkelijk om bijvoorbeeld minder bekende liederen te 
laten zingen in de dienst.   

Beleidsvoornemen 4: we blijven ons inzetten om kerk in het dorp te zijn, en een gastvrouw/heer 
voor wie van buiten komt 

In de afgelopen jaren hebben we veel aandacht besteed aan onze functie als ‘kerk-in-het-dorp’. In de 
coronajaren was er nog meer dan anders behoefte aan verbinding en de kerk heeft hier een bijdrage 
aan kunnen leveren door bijvoorbeeld inloopactiviteiten in de kerk te organiseren (kaarsen 
aansteken, fototentoonstelling, engeltjes, een paasboom, koffie-inloop). Ook bezorgden we kaarten 
in het dorp en zetten we een nieuwsbrief op die abonnees binnen en buiten de kerk trok. Dit soort 
activiteiten willen we ook na de coronaperiode van 2020-2021 voortzetten. Naast natuurlijk 
voortzetting van het pastoraat in het dorp: bij vreugdevolle en nare gebeurtenissen laat de kerk van 
zich horen, en ook persoonlijk pastoraat is voor iedereen in het dorp beschikbaar. Verder houdt de 
diaconie er rekening mee dat er in de komende tijd concrete hulpvragen uit het eigen dorp komen, 
gezien de energiecrisis en andere prijsstijgingen. 

We merken dat de vakantiegasten in het dorp vaak geïnteresseerd zijn in onze kerk en onze 
vieringen. Daarom willen we ervoor (blijven) zorgen dat onze activiteiten goed zichtbaar worden 
gecommuniceerd. 

Ook onze rol in de opvang van vluchtelingen willen we voortzetten. Eerder hebben we dat gedaan 
voor een Syrisch gezin dat in de pastorie woonde, en vanaf maart 2022 zijn we aangehaakt bij een 
initiatief uit het dorp om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. We stellen het lokaal beschikbaar, 
leveren een bijdrage aan begeleiding en pastoraat, beheren het fonds dat voor de opvang is 
opgericht, en wellicht kunnen we in de komende tijd nog meer aanbieden als dat nodig is.  
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Beleidsvoornemen 5: we worden een groenere kerk 

De eerste stappen op weg naar een groene kerk hebben we gezet door bijvoorbeeld bij de 
verbouwing van het lokaal veel aandacht te besteden aan de isolatie en door de verwarming van de 
kerk beter in te regelen. Verder kopen we zoveel mogelijk biologische producten.  

We hebben contact gezocht met anderen in het dorp om te bezien of we de krachten kunnen 
bundelen. De komende tijd gaan we daarmee verder, hoewel eerder bedachte opties (mestvergisting 
als energiebron) momenteel stilliggen door nieuw beleid t.a.v. de mestproductie. 

Verdere energiebesparing heeft gelet op de stijging van de energie hoge prioriteit. De isolatie van het 
dak van het lokaal is een van de concrete voornemens. De kerkrentmeesters buigen zich verder over 
de mogelijkheid van zonnepanelen op de pastorie en op de Pondok. We zullen mogelijk wat meer 
gebruik (moeten) maken van het lokaal en wat minder van de kerk, gezien de stookkosten.   

Een groene kerk is daarnaast ook stimuleren van persoonlijke bewustwording en bezinning. Wij 
willen nadenken over een manier om dit op een passende manier te doen, zonder opgeheven 
vingertje. 

Beleidsvoornemen 6: We willen de kosterswoning renoveren en onderhoud plegen aan onze 
gebouwen 

De kerktoren is dringend aan onderhoud toe en het plan is om dat in 2023 uit te voeren. Ook 
schilderen en onderhoud van de pastorie staan dan op het programma. Een omvangrijke klus is de 
isolatie, renovatie en uitbreiding van de kosterswoning, gekoppeld aan isolatie van de dak van het 
lokaal. Deze klus staat voor 2024 in de planning. Mogelijk krijgt de kosterswoning op termijn een 
bestemming als permanente woning of opvang van vluchtelingen (maatschappelijke bestemming, 
overigens wellicht ook voor de pastorie een optie). In 2026 is het onderhoud van de kerk weer aan de 
beurt. Het beheer van het kerkhof krijgt de voortdurende aandacht van de kerkrentmeesters.  

Beleidsvoornemen 7: we blijven financieel gezond 

Hoewel we zeker niet mogen klagen, zien we toch de inkomsten teruglopen. Voor de komende tijd 
verwachten we een verdere daling, in verband met overlijdens.  

De St. Ichtus heeft besloten de vaste jaarlijkse bijdrage aan de kerk te verlagen, maar is wel bereid te 
zijn om onder voorwaarden specifieke (onderhouds)plannen te ondersteunen. Daar zal de komende 
tijd zeker een beroep op worden gedaan. Voor het overige zullen reserves worden ingezet, die voor 
dit doel jaarlijks worden gevormd.  

Het is niet vanzelfsprekend dat de exploitatie op deze manier in de komende jaren gezond zal blijven. 
We zoeken naar oplossingen hiervoor. Een proef met de actie Kerkbalans zal een van de 
mogelijkheden zijn.  

 

 


