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Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Opeinde-Nijega-De Tike voor de
jaren 2015 t/m 2019. Tevens een korte voorstelling van onze gemeente.
Sinds de Reformatie vormden Nijega en Opeinde samen met het buurdorp Oudega één
gemeente met dezelfde predikant. In 1903 zijn Opeinde en Nijega als twee zelfstandige
gemeenten verder gegaan. Beide gemeenten hadden dezelfde predikant. Er werd een pastorie
in Nijega gebouwd en tot op heden woont daar de predikant met zijn gezin.
In 1953 kreeg De Tike de dorpsstatus. En in 1996 werden de gemeenten Opeinde en Nijega
statutair en financieel één gemeente. Vanaf die tijd geldt de naam Hervormde Gemeente
Opeinde-Nijega-De Tike.
De gemeente had de beschikking over twee kerkgebouwen. De kerk in Nijega en de in 1909
gebouwde kerk te Opeinde. Op een gegeven moment werden de middagdiensten opgeheven
wegens een zeer gering aantal kerkgangers. De beide kerken werden vanaf toen slechts één
keer in de twee weken gebruikt. Voor de kerkrentmeesters reden om aan kerkenraad en
gemeente te vragen of het getuigde van goed rentmeesterschap om twee gebouwen te blijven
exploiteren. Er volgde een traject van drie jaar waarin werd onderzocht welke kerk moest
blijven. Het resulteerde tenslotte in de verkoop van de kerk in Opeinde. Deze kerk werd in
oktober 2012 overgenomen door de Gereformeerde Kerk (hersteld).
De gemeente omvat drie dorpen. Opeinde is het grootste dorp en op 1 januari 2014 telde dat
dorp 1651 inwoners. Nijega had op die datum 484 inwoners en De Tike telde er 320.
De Hervormde Gemeente Opeinde-Nijega-De Tike maakt deel uit van de landelijke PKN.
De gemeente heeft een confessionele signatuur.
Het kerkgebouw te Nijega heeft al een lange geschiedenis en is verschillende keren
verbouwd. In 1893 werd aan de oostkant een toren gebouwd. De grootste verandering kwam
wellicht in 1957 toen het interieur drastisch gewijzigd werd. Er kwam een liturgisch centrum
met de preekstoel meer aan de zijkant van dat centrum en daarnaast het christuskruis.
In 2013 vond een behoorlijke restauratie plaats en werd bovendien het kerkgebouw aangepast
aan de eisen des tijds met o.a. een toiletruimte, keukentje en een bescheiden garderobe. Het
prachtige hekwerk aan de voorkant van de ingang langs de straat werd in haar oude luister
teruggebracht. En in 2014 werden vooraan in de kerk enkele banken vervangen door stoelen
om op die manier de kerkzaal multifunctioneler te doen zijn.
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Samenstelling van de kerkenraad
De predikant bekleedt meestentijds de functie van voorzitter van de kerkenraad.
Er zijn vier ouderlingen die samen met de predikant het pastoraat verzorgen.
Een jeugdouderling houdt zich samen met een jeugddiaken bezig met het jeugdwerk.
Vijf diakenen (waaronder de jeugddiaken) verzorgen het diaconale werk.
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit het minimale aantal van drie. Twee van hen zijn
bevestigd in het ambt als ouderling-kerkrentmeester en maken dus deel uit van de kerkenraad.
De kerkenraad bestaat zowel uit mannen als vrouwen.
Het moderamen wordt gevormd door de predikant, scriba, voorzitter van de diaconie en de
voorzitter van het college van kerkrentmeesters.
Als er nieuwe ambtsdragers moeten komen, dan maakt de kerkenraad n.a.v. een lijst met door
gemeenteleden ingediende aanbevelingen een groslijst. De vertrekkende ambtsdragers
bezoeken daarna de gemeenteleden die op de groslijst worden genoemd met de vraag of hij/zij
het ambt wil/kan aanvaarden. Ook heeft de kerkenraad de bevoegdheid om geen gebruik te
maken van de aanbevelingen. Voordat er tot bevestiging wordt overgegaan, hebben de
stemgerechtigde gemeenteleden de gelegenheid om eventueel bezwaar te maken tegen de
bevestiging van door de kerkenraad voorgestelde ambtsdrager(s).

Pastoraat
De reguliere huisbezoeken vinden eens in de twee jaar plaats. De wijkouderlingen maken de
afspraken en samen met de predikant worden de huisbezoeken afgelegd.
De huisbezoeken vinden veelal plaats in de maanden oktober, november en half december.
De predikant gaat geregeld op ziekenbezoek en bezoekt alleenstaanden en brengt bezoeken
aan hen die hun partner hebben verloren. Bovendien bezoekt hij die gemeenteleden die extra
pastorale zorg behoeven.
Naast de pastorale zorg zijn er drie contactdames, die vooral de ouderen in de gemeente
enkele malen per jaar een bezoek brengen. Deze dames hebben ook ieder jaar een bijeenkomst
met de predikant en de wijk-ouderlingen. Dan worden de bevindingen besproken en eveneens
de eventuele moeilijkheden.

Bedienen van de doop
Kinderen van belijdende leden en doopleden kunnen worden gedoopt. De predikant gaat in
gesprek met de betreffende ouders en daarnaast worden drie avonden belegd als
doopcatechisatie.
Soms doet het zich voor, dat een volwassene gedoopt wenst te worden.
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Gemeente zijn
Ter bevordering van de saamhorigheid van de gemeente, is er het ene jaar in november een
gemeenteontbijt in het dorpshuis ‘Op ’e Jister’ in Nijega en het jaar daarop in de maand juni
een gemeentezondag. Deze zondag kan eventueel worden gehouden in een tent in de tuin van
de pastorie of in het hiervoor genoemde dorpshuis.
Gemiddeld eens in de twee maanden is er gelegenheid om na afloop van de eredienst
gezamenlijk koffie en thee te drinken in de kerk.

Viering Heilig Avondmaal
Vijf keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd, waarvan vast op Witte Donderdag en
op de voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar. De overige drie vieringen worden verdeeld
over het jaar. Belijdende leden van de gemeente worden tot deelname uitgenodigd.

De Eredienst
De zondagse Eredienst is de kern van het gemeente zijn. De Eredienst is het hart en het
centrale deel van de gemeente. Op zondagmorgen komt de gemeente samen om de Here God
te ontmoeten, Hem te eren, te danken en onderwijs te ontvangen en op die manier als
gemeente met elkaar door Hem verbonden te zijn. Daarbij zijn uiteraard gasten en mensen van
buiten altijd van harte welkom en uitgenodigd. De Eredienst wordt in de regionale kranten en
het Friesch Dagblad aangekondigd.
Het doel van de Eredienst is het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus, waarbij de
Bijbel het richtsnoer is. De Eredienst is er op gericht om gemeenteleden en eventuele gasten
op te roepen om Jezus Christus in geloof en wandel te volgen. Daarbij kunnen de
belijdenisgeschriften, die ons vanuit de reformatie zijn overgeleverd, een hulpmiddel zijn om
het doel te verwezenlijken.
De predikant gaat uiteraard voor in de Eredienst, maar dit onder verantwoordelijkheid van de
kerkenraad in de persoon van de ouderling van dienst. Bij de Eredienst zijn gewoontegetrouw
twee ouderlingen en twee diakenen die dienst doen. Tot het voorgaan in de diensten worden
slechts zij uitgenodigd die preekbevoegdheid bezitten in de Protestantse Kerk in Nederland.
Vooraf aan de Eredienst wordt door de dienstdoende ouderling het consistoriegebed
uitgesproken. Er wordt gebeden om de aanwezigheid van de Heilige Geest en voor de
predikant die de verkondiging zal doen en voor de gemeente. De Eredienst wordt in de
consistorie afgesloten met dankgebed door de tweede ouderling.
Bij de uitgang van de kerk geven de predikant en ouderling van dienst alle kerkgangers een
hand.
Gemiddeld genomen worden de erediensten bezocht door 60 tot 80 kerkgangers. Bij speciale
diensten, zoals op eerste Kerstdag en met Pasen is de kerk volledig bezet. Dan zijn er wel 120
tot 140 bezoekers.
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Naast de reguliere en vaste Erediensten op de zondagmorgen zijn er enkele avonddiensten,
waaronder een Taizé-viering. Groot en belangrijk is hierbij de inbreng van de commissie
bijzondere diensten. Deze commissie verzorgt in de week voor Pasen en op de Paaszondag
steeds een gids met ordes van dienst. Samen met de predikant worden genoemde diensten
voorbereid. Vele lectoren verlenen hun medewerking aan die diensten.
Daarnaast is er een cantorij die op projectbasis medewerking verleent aan verschillende
diensten.
In de maand maart is op woensdagavond de biddagdienst voor gewas en arbeid. De
dankdienst hiervoor wordt in november op een woensdagavond gehouden. Bij deze dienst
worden fruitbakjes met een kalender als attentie gebracht naar gemeenteleden van 75 jaar en
ouder en zieken.
Jeugddiensten en een school- en gezinsdienst worden in samenwerking met de Gereformeerde
Kerk Nijega-Opeinde-De Tike gehouden. Deze diensten worden vanwege plaatsruimte in de
gereformeerde kerk gehouden.
Op de avond voor Eerste Kerstdag is er een gezamenlijke kerstnachtdienst met de
Gereformeerde Kerk in de hervormde kerk te Nijega. In de dienst gaat het ene jaar de
hervormde predikant voor en het jaar daarop de gereformeerde predikant.
Op nieuwjaarsdag is er eveneens een gezamenlijke dienst in de hervormde kerk te Nijega. De
dienst begint om tien uur ‘s morgens en het ene jaar gaat de gereformeerde predikant voor en
het jaar daarop de hervormde predikant.
Op oudejaarsavond is er ook een Eredienst.
De laatste zondag van het kerkelijk jaar is de eeuwigheidszondag. In de Eredienst van die
zondag worden allen die ons zijn voorgegaan herdacht en door familieleden of de ouderling
van dienst worden kaarsen aangestoken. Na de dienst is er koffiedrinken met de familieleden
van hen die in de dienst herdacht zijn.
De week voor Pasen is voor onze gemeente één van de meest bijzondere en gewichtige
weken. Er zijn dan drie avonddiensten. Op Witte Donderdag wordt het Heilig Avondmaal
gevierd. In de dienst van Goede Vrijdag staan we stil bij het sterven van Jezus Christus. Na
het doven van de paaskaars verlaat een ieder in stilte de kerk. Op de avond van de Stille
Zaterdag komen we nogmaals in stilte bij elkaar.
Op de Paasmorgen gedenken en vieren we als gemeente de opstanding van Jezus Christus uit
de doden. Met lofzang, muziek en verkondiging eren we onze Vader in de hemel die de deur
naar Zijn Koninkrijk door het lijden en sterven van Zijn zoon Jezus Christus heeft ontsloten.
Incidenteel worden er trouw- en rouwdiensten gehouden. Bij de verkoop van de kerk in
Opeinde is vastgelegd dat die diensten ook gehouden kunnen worden in die kerk. Er zijn
immers gemeenteleden die een speciale emotionele band hebben/hadden met de kerk in
Opeinde.
Het ene jaar is er een project in de adventsweken en het andere jaar in de lijdensweken ( of
veertig dagentijd). De kindernevendienst wordt dan nauw bij die projecten betrokken en ook
de commissie bijzondere diensten en de bloemschikgroep.
De Erediensten zijn voor wie niet meer naar de kerk kan komen te beluisteren via
www.kerkomroep.nl .Eens in de zoveel tijd wordt de Eredienst in onze kerk uitgezonden via
radio Smelne FM.
Op 5 oktober 2014 is het nieuwe Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk ingevoerd. Iedere
eerste zondag van de maand wordt voorafgaand aan de Eredienst een nieuw lied van de
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maand o.l.v. de organisten ingestudeerd. Daarnaast wordt er gezongen uit de Evangelische
Liedbundel.

Kinderoppas
Wekelijks is er gelegenheid om de jongste kinderen bij de oppas te brengen zodat ouders de
kerkdienst kunnen bezoeken.

Kindernevendienst
Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er een kindernevendienst. De kinderen verlaten
vlak voor de preek de kerk en komen terug voordat het slotlied van de dienst wordt gezongen.
Na de zegen verlaten ze dan met hun ouders de kerk.
De kindernevendienst maakt gebruik van het materiaal van ‘Vertel het maar’.
Met kerst wordt er een kinderkerstfeest georganiseerd. Het ene jaar door de eigen leiding van
de kindernevendienst en het jaar daarop is er een gezamenlijk kinderfeest met de leiding van
de kindernevendienst van de Gereformeerde Kerk Nijega-Opeinde-De Tike.
Eens in de twee jaar wordt er tijdens de lijdenstijd en in de adventsperiode een project
uitgevoerd met de kinderen. Dit wordt zichtbaar gemaakt voor in de kerk.
Aan het einde van de basisschooltijd nemen de kinderen van groep acht afscheid van de
nevendienst. In de Eredienst wordt hier bijzondere aandacht aan geschonken. Aan de kinderen
die afscheid nemen wordt dan een bijbel overhandigd.

Bloemschikkingen en bloemengroet
Een groep dames (soms technisch ondersteund door heren) heeft de taak op zich genomen om
liturgische schikkingen te verzorgen. Dat gebeurt heel frequent.
Er is altijd een schikking bij bid- en dankstond, op Hemelvaartsdag en op Pinksterzondag en
op de eeuwigheidszondag is er een schikking.
Als er geen project met de kindernevendienst is, zijn er schikkingen in de advents- en
lijdensweken. En op de Paasmorgen is er een schikking.
Iedere zondag is er een bloemengroet. Dit kan zijn als felicitatie of gewoon als groet of ter
troost en bemoediging van de ontvanger. Gemeenteleden van 75 jaar en ouder krijgen een
bloemengroet als felicitatie voor hun verjaardag. Vieren gemeenteleden een
huwelijksjubileum, dan is er uiteraard een bloemengroet als felicitatie. Bij ziekenhuisopnames
of ernstige ziekte is er ook een bloemengroet.
Een bloemengroet is niet uitdrukkelijk voorbehouden aan trouwe kerkgangers of
gemeenteleden uit de kaartenbak. Ook aan dorpsgenoten die niks met de kerk hebben wordt
gedacht.
Er is een lijst met gemeenteleden (veelal dames) die de bloemen bezorgen. Het is niet de
bedoeling dat de bloemen bij de deur worden afgegeven, maar het is van belang dat je als
bezorg(st)er tegelijk een bezoekje aflegt en een praatje maakt of zelfs in gesprek raakt. Want
het credo van onze gemeente is immers: omzien naar elkaar!
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Evangelisatie
De evangelisatiecommissie wordt vertegenwoordigd door gemeenteleden van de hervormde
gemeente en de gereformeerde kerk.
De doelstelling is het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten, waarbij het evangelie
bekend gemaakt kan worden bij mensen die nog niet of niet meer bekend zijn met Gods
Boodschap.
Praktisch komt dit het meeste naar buiten in de tentdienst die ieder jaar na het dorpsfeest van
één van de drie dorpen wordt gehouden. De tentdienst kan echt een dienst zijn, maar ook een
viering met een grote inbreng van muziek.
Per toerbeurt is er eens per jaar een openluchtdienst in één van de drie dorpen.
Het uitgeven van een folder in vakantietijd bij de naburige campings en het huis-aan-huis
verspreiden van een vakantie-bijbelgids.
Jaarlijks wordt rond de kerst een missionair huis-aan-huisblad verspreid in de drie dorpen.

Zendingscommissie
De zendingscommissie van de hervormde gemeente Opeinde-Nijega-De Tike bestaat uit vier
leden. Bij de vergaderingen is steeds een afgevaardigde uit de kerkenraad aanwezig. Er wordt
vier keer per jaar vergaderd.
Ieder jaar is er één lid aftredend.
De commissie organiseert en verzorgt ieder jaar de pinkstercollecte. De opbrengst gaat naar
de Gereformeerde Zendingsbond. Gedurende een periode van vijf jaar (nog t/m 2016) is het
geld bestemd voor het Adoptieprogramma Deelgenoten t.a.v. ds. De Goeijen. Deze predikant
is door de GZB uitgezonden naar Indonesië.
Tevens geeft de commissie de gemeenteleden de gelegenheid om via een intekenlijst een
bijbels dagboekje te bestellen.
Naast genoemd doel zijn er nog andere bestemmingen voor de ingezamelde collecten.

Catechese, onderricht en toerusting (bijbelstudie)
De catechisaties worden gegeven en verzorgd door de predikant.
Eind september neemt de predikant persoonlijk contact op met de catechisanten en nodigt hen
uit om tot een groepsindeling te komen en het tijdstip af te spreken.
De catechisaties worden gehouden van oktober tot Pasen.
Bij de jongste groep (12, 13 en 14 jaar) wordt momenteel gebruik gemaakt van de methode
Reflector. Daarnaast komen ook actuele zaken die in de maatschappij of gemeenschap spelen
aan de orde.
Hetzelfde kan gezegd worden van de groep 15, 16 en 17 jaar.
Voor 18 jaar en ouder is er de gespreksgroep 18+.
Het is het streven dat de 18+-groep na verloop van tijd overweegt om belijdenis van hun
geloof te doen.
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Als de huisbezoeken afgerond zijn, belegt de predikant in de maanden januari tot april enkele
avonden over een Bijbels onderwerp, een Bijbelboek of over een theoloog. Genoemde
avonden worden door de predikant geleid en de onderwerpen worden door hem ingeleid en
verduidelijkt. Het zijn tevens gespreksavonden, waarvoor ook gemeenteleden van de
gereformeerde zustergemeente worden uitgenodigd.

Gemeenteavond
In november na afloop van de dienst voor gewas en arbeid wordt er een gemeenteavond
gehouden. Deze is van huishoudelijke aard. De jaarrekening en begroting van de diaconie en
kerkrentmeesters worden besproken. Er is ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen en
opmerkingen te maken.
In maart is er nogmaals een gemeenteavond. Na het huishoudelijke gedeelte is er ruimte voor
een inhoudelijk onderwerp, een presentatie of over iets wat op dat moment van belang is.

Vrouwengroepen
Onze gemeente kent een vrouwenvereniging en een vrouwen(gespreks)groep die in de periode
van september tot Pasen afwisselend samenkomen.

Jeugdwerk
Het jeugdwerk (jeugdclubs) wordt al meer dan vijftig jaar samen gedaan met de
Gereformeerde Kerk van Nijega-Opeinde-De Tike.
Het jeugdwerk vindt plaats onder verantwoordelijkheid van beide kerkenraden.
Jeugdouderlingen en jeugddiakenen van beide raden vergaderen regelmatig met de jeugdraad,
die gevormd wordt door een voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit alles in nauwe
samenhang met de clubleiding.
Er is een visie opgesteld voor het jeugdwerk en daarbij een beleidsplan. Beide onderdelen zijn
in de kerkenraden besproken en vastgesteld. Eveneens is er een taakomschrijving van het
jeugdwerk opgesteld.
Er wordt enkele malen voor het jeugdwerk gecollecteerd in gezamenlijke diensten. De jeugd
steekt ook zelf de handen uit de mouwen om de financiën op peil te houden door ieder jaar in
de maand maart een oud ijzer actie te houden.
De clubleiding krijgt de gelegenheid om scholing te ontvangen. Tevens worden de clubs op
een clubavond bezocht door een jeugdouderling of een jeugddiaken.
De jeugdclubs participeren enkele keren per jaar in gezamenlijke diensten. Deze diensten
worden verdeeld over de beide kerken van reeds genoemde gemeenten.
‘Jeugd en kerk’ (o.l.v. jeugdouderlingen van Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk)
wordt ingevuld door jongeren van beide gemeenten. Zij doen ook mee in samenkomsten of
diensten. En dat weer in beide kerken.
‘Jeugd en kerk’ organiseert ieder jaar in de maand mei een zogenaamd christelijk
voetbaltoernooi, genaamd de Tsjerke League. Voor dit toernooi worden de kerken uit de regio
Drachten benaderd.
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De diaconie
Het woord diaconaat is ontleend aan het Griekse woord diakonia. Tegenwoordig verstaan we
hieronder het geven en ontvangen in de geest van de bijbelse barmhartigheid en
gerechtigheid. Deze termen doelen op meer dan brood alleen. Ze wijzen op Gods Koninkrijk.
Het diaconaat begint bij de gemeente: diaconaat en gemeente horen bij elkaar. Dit kwam
vanaf het eerste begin tot uiting in de liefdedienst tot elkaar, in het samen delen rondom de
dienst van Woord en Gebed.

Taken van de diakenen:









Het inzamelen en beheren van diaconale gelden en goederen.
De ambtelijke vertegenwoordiging in de Eredienst.
Dienstbaar zijn tijdens viering van het Heilig Avondmaal, zowel in de kerk als thuis.
Ondersteuning van gemeenteleden indien overheidssteun niet mogelijk of afdoende is.
Het opstellen van het collecterooster.
Uitleg geven van de collectedoelen in het kerkblad (S)PITSNIJS.
Initiatieven ontwikkelen van projecten en die onder de aandacht van gemeenteleden te
brengen en die erbij betrekken.
Het opstellen van een lijst met oudejaarsgiften en die nader uit te leggen op de
kerkenraadsvergadering en daarna publicatie in het kerkblad.

De diaconie verkrijgt haar gelden uit collectes, pachten van landerijen, giften en rentes.
De gelden uit de collectes en giften gaan volledig naar goede doelen. 90 % van de andere
inkomsten (verkregen uit pacht en rentes) wordt aan goede doelen besteed.
Op de gemeenteavond in november presenteert de diaconie de begroting voor het volgende
jaar en de rekening van het jaar daarvoor.
Rekening en begroting worden door de kerkenraad vastgesteld en daarna ter goedkeuring
voorgelegd aan het regionale college voor behandeling van beheerszaken.
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College van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters heeft de taak om de materiële voorwaarden te scheppen
voor het leven en werken van onze gemeente. Daarbij gaat het om geld, menskracht,
gebouwen en regelgeving. Kortom, alle vermogensrechtelijke aangelegenheden.
Het college bestaat uit drie leden, waarvan twee ouderling-kerkrentmeester en één
kerkrentmeester.
Onze gemeente beschikt over een eigen kerkgebouw, een consistorie met daaraan vast een
kosterswoning, een tweede kosterswoning in Opeinde, de pastorie in Nijega, een
begraafplaats te Nijtap onder Opeinde en een begraafplaats rond de kerk te Nijega.
Taken









Het verzorgen van het algemeen personeelsbeleid, waaronder de beide kosters en de
organisten.
Het opstellen van begroting en jaarrekening. Beide onderdelen worden besproken in
de kerkenraad en op de gemeenteavond in november. Vervolgens worden begroting en
jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd aan het regionaal college voor behandeling
van beheerszaken.
Het opstellen van meerjarenramingen voor het onderhoud van kerk, pastorie en
klokkenstoel. Hierbij is er hulp van de stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen.
Het nauwlettend volgen van inkomsten en uitgaven van de gemeente.
Het coördineren van de actie Kerkbalans door de administrateur/penningmeester.
Contacten onderhouden met de pachters.
Het bijhouden van de ledenadministratie, archivering en administratie begraafplaatsen.

Voor het beheer van landerijen en het vaststellen van pachten (volgens landelijke richtlijnen)
wordt gebruik gemaakt van de diensten van een rentmeesterkantoor.
Het opstellen van jaarrekening en begroting wordt door de KKA in nauwe samenspraak met
de administrateur/penningmeester gedaan. Dit is ook van toepassing op de salaris- en
traktementsadministratie en de betaling hiervan.
De begraafplaatsadministraties worden door vrijwilligers uitgevoerd. Er wordt een zodanig
tarief toegepast, dat de begraafplaatsen een positieve opbrengst genereren. Die opbrengst
wordt deels aan het onderhoudsfonds van de begraafplaats toegevoegd en deels aan het
vermogen van de kerk.
Het college van kerkrentmeesters verkrijgt haar baten uit levend geld (kerkbalans en
collecten), rentes, beleggingen en pachten van landerijen.
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Beloningsbeleid
De predikant ontvangt zijn traktement conform de maatstaven van de Protestantse Kerk in
Nederland.
De beide kosters zijn parttime in loondienst.
De organisten ontvangen een vergoeding.
De vrijwilligers in de hervormde gemeente Opeinde-Nijega-De Tike ontvangen geen
vergoeding. Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.

Contacten met andere kerken
Het nauwste contact is uiteraard met de Gereformeerde Kerk Nijega-Opeinde-De Tike
waarmee wij in 2016 voornemens zijn een intentieverklaring tot eenwording op te stellen.

















Reeds eerder is opgemerkt dat het jeugdwerk al vijftig jaar gezamenlijk is.
School/gezinsdienst gezamenlijk met de christelijke basisscholen ‘De Gielguorde’ te
De Tike en ‘It Maitiidslibben’ te Opeinde. Genoemde dienst is altijd in de
gereformeerde kerk te Opeinde.
Eenmaal per jaar een gezamenlijke kerkenraadsontmoeting.
Gezamenlijke Kerstnachtdienst in de hervormde kerk.
Gezamenlijke dienst op nieuwjaarsdag in de hervormde kerk.
Twee keer per jaar een gezamenlijke moderamenvergadering.
Gezamenlijke deelname mogelijkheid voor de bijbelstudie-avonden die belegd en
geleid worden door de hervormde predikant.
Gezamenlijke jeugddiensten (drie keer).
Eens per jaar kanselruil.
Gezamenlijke oud ijzer actie georganiseerd door de jeugdraad.
Gezamenlijk startweekend en gezamenlijke startzondag.
Is er bij de hervormden een speciale avonddienst of bij de gereformeerden, dan zijn we
bij elkaar uitgenodigd.
Samen meedoen aan de diensten/vieringen van Jeugd en Kerk, afwisselend in beide
kerken.
Het verzorgen door beide diaconieën van een stand op de kerstfair bij dorpshuis ‘De
Wringe’ in Opeinde.
Het organiseren en verzorgen door beide diaconieën van een ouderenmiddag in de
maand oktober. Deze middag met broodmaaltijd ’s avonds wordt gehouden in de
gereformeerde kerk.
De Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente hebben een gezamenlijke website:
www.pkn-not.nl

Kerkblad (S)Pitsnijs
De Hervormde gemeente geeft maandelijks een kerkblad uit onder de naam (S)Pitsnijs,
waarvan het decembernummer gezamenlijk is met de Gereformeerde kerk.

12

Beleidsvoornemens
De bovenstaande beschrijving geldt als leidraad voor het beleid van de Hervormde gemeente
Opeinde-Nijega-De Tike. Waar in onderstaande beleidsvoornemens geen veranderingen ten
aanzien van de beschrijving zijn opgenomen blijft het bestaande beleid van kracht. De
geformuleerde beleidsvoornemens mogen gezien worden als een praktische vertaling van een
woord uit Handelingen 2:42.
Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap,
braken het brood en wijdden zich aan gebed.
Deze woorden uit Handelingen 2 over de eerste gemeente richten ons op de kerntaken van een
gemeente zoals wij die zien: leer, pastoraat en eredienst. Deze weergave in enkelvoudige
termen dekt niet alle activiteiten zoals deze beschreven zijn, maar vormen wel het gebinte van
ons gemeente zijn. Vanzelfsprekend grijpen deze in elkaar en vormen tezamen het verband
van en geven stevigheid aan het gebouw van de gemeente. Hierbij zijn wij ons ervan bewust
deel te zijn van een groter geheel zoals deze zichtbaar is in de bovenplaatselijke verbanden
van de kerk: classis en landelijke kerk.
Uit deze korte theologische plaatsbepaling vloeien de volgende punten voort waaran wij
willen werken en waarmee wij in de toekomst bezig willen zijn om de lofzang gaande te
houden en het evangelie van Jezus Christus te verkondigen.










Het behouden van de eigen kerk, pastorie, consistorie en begraafplaatsen.
Het behouden van de volledige predikantsplaats.
Het verder stimuleren van jeugdactiviteiten.
Een actief beleid voeren om de financiële middelen te waarborgen.
Trachten de kindernevendienst te behouden.
Het onderhouden en verder uitbreiden van de contacten met de Gereformeerde Kerk
Nijega-Opeinde-De Tike.
Saamhorigheid van de gemeente vasthouden en stimuleren.
Zo mogelijk twee diensten per jaar in de Fryske taal.
Het houden van een jaargesprek met de predikant door een afvaardiging uit de
kerkenraad.

Toch is er de nodige zorg, omdat onze gemeente te maken heeft met krimp en vergrijzing. De
kindernevendienst wordt bezocht door een klein aantal kinderen en het is moeilijk om leiding
te houden/krijgen.

Officiële naam: Hervormde Gemeente Opeinde-Nijega-De Tike
RSIN of fiscaal nummer ..........................................
Adres Hearrewei 1 9217 VN NIJEGA
Website
www.pkn-not.nl
Postadres
Kommisjewei 2 9217 RN NIJEGA
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