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Dit is een samenvatting van zaken die het algemene gemeentezijn van de Gereformeerde kerk 

Nijega-Opeinde-De Tike in 2017 hebben bepaald.  

De gemeenteleden van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk hebben zich in 2015 
unaniem uitgesproken voor de vorming van een Protestantse gemeente vanuit de beide kerken in de 
drie dorpen. Hiervoor is een intentieverklaring opgesteld die in de gezamenlijke startdienst van 2016 
is ondertekend. Hierna is een Samen-Op-Weg commissie gestart, beide kerken leverden elk vier 
leden, en er is een externe notuliste.  
Deze commissie maakt zorgvuldige afwegingen, daar gaat tijd overheen. 
Het afgelopen jaar heeft de SOW-commissie uitgebreid de tijd genomen om elkaar goed te leren 

kennen, en hiermee een solide basis te vormen voor onderling vertrouwen in elkaar. De SOW-

commissie heeft een kader opgesteld voor zichzelf: Dat hun gezamenlijk geloof de basis is voor ieder 

geformuleerd advies. Dat gelijkwaardigheid van de beide partijen hoog in het vaandel staat, en dat 

een kerk niet gebonden is aan een gebouw. En dit kan weer samengevat worden in: ‘Mensen zijn de 

stenen die een kerk vormen!’  

Voor de duidelijkheid dit is de opdracht van de kerkenraden aan de SOW-commissie: 

1. De commissie onderzoekt wat nodig is om tot een federatie te kunnen komen. Hiertoe stelt 
de commissie een stappenplan op met een tijdspad. 

2. De commissie onderzoekt wat de overeenkomsten zijn op zowel geestelijk als zakelijk terrein 
tussen beide gemeentes en beschrijft deze. 

3. De commissie onderzoekt wat de verschillen zijn op zowel geestelijk als zakelijk terrein 
tussen beide gemeentes zodat inzichtelijk is waar overeenkomst over moet worden bereikt 
om tot een federatie te komen. De commissie beschrijft deze verschillen in volgorde van 
prioriteit. 

4. De commissie benoemt de gezamenlijke beleidsdoelen. 
5. De commissie rapporteert uitsluitend en regelmatig en op eenduidige wijze aan beide 

kerkenraden. 
 

Het SOW-proces met de Hervormde gemeente is in 2017 beperkt zichtbaar geweest voor 

gemeenteleden. De SOW-commissie is bezig geweest met eigen procesafspraken, met inventarisaties 

en is gestart met het werken aan voorstellen. Een voorstel in 2017 wat beide kerkenraden hebben 

overgenomen, is de aanbeveling om over te gaan naar een gezamenlijk kerkblad. Beide kerkenraden 

zien dit als een goede, zichtbare stap om onze uitgesproken intentie gestalte te geven en zichtbaar te 

maken. Na een lange zoektocht naar redactieleden krijgt dit in 2018 verder vorm. Er zijn in 2018 

meer voorstellen toegezegd, en we hopen dat hiermee in 2018 grotere stappen vooruit gezet kunnen 

worden. Tijdens de jaarvergadering zelf komen we daar inhoudelijk op terug. 

Samenwerken realiseren, is niet alleen een zaak voor kerkenraden en de SOW-commissie, maar voor 

ons alle gemeenteleden. Gezamenlijke diensten met de Hervormde gemeente vinden in verband met 

ruimtegebrek meestal in onze kerk plaats, dat vraagt iets van ons. Om samen het gevoel te hebben 

dat het gezamenlijk is, vragen we een open houding in het samen organiseren. Dat kan bij het 

organiseren over het hoofd gezien worden, door een antwoord als: “ik hoef geen hulp we redden het 

zelf wel hoor”. Wees uitnodigend, het gaat erom dat het samen gebeurt en we samen 

verantwoordelijk zijn. Het kan ook in het klein, bijvoorbeeld als er iemand op uw ‘vaste’ plek in de 



kerk zit, heet elkaar in zo’n geval welkom en maak ruimte voor elkaar. Zoek tijdens koffiedrinken na 

een dienst elkaar eens op en open uw ‘eigen’ kring met bekenden. Kortom, wees er voor elkaar. 

Na het vacant worden in 2016 is vanwege het SOW-proces besloten om als gemeente vooralsnog 

geen eigen predikant te beroepen. Hiermee willen we de mogelijkheid openhouden om met de 

nieuw te vormen gemeente gezamenlijk te zoeken naar een juiste invulling of verdeling van 

predikantstaken. Een gevolg hiervan is dat er in de vacante periode voor gekozen is om te werken 

tijdelijke beroepskrachten. 

Ds. Elly van der Meulen uit Erica is in 2017 gestart als interim predikant voor het ondersteunen van 

de kerkenraad. Haar taak is mee te denken over belangrijke veranderingen en beslissingen waar we 

als gemeente mee te maken hebben. Dit zijn niet alleen bestuurlijke maar ook geestelijke zaken. Een 

belangrijke vraag daarbij is: hoe wil je in de toekomst kerk-zijn in de dorpen? Hierin raken het 

bestuurlijke en het geestelijke elkaar. Met een paar uren per week, zijn dit werkzaamheden die 

vooral gericht zijn op de kerkenraad, daardoor ziet u haar minder vaak op de kansel en is er minder 

contact met gemeenteleden. We zijn als kerkenraad blij met haar betrokkenheid en inbreng. Dat zal 

met name gefocust blijven rondom moderamen en kerkenraad en deze coachen en bijstaan in het 

SOW-proces. 

Voor het pastoraat, de geestelijke verzorging, zijn we blij dat Ds. Gerard Venhuizen uit Nijensleek 

onze gemeente helpt. Hierin werkt hij samen met wijkmedewerkers en wijkouderlingen. Daarnaast 

hebben we als individuele gemeenteleden hierin een rol door samen om te zien naar elkaar en naar 

onze omgeving. Inmiddels heeft Ds. Venhuizen een aantal diensten geleid, en zijn er diverse 

gemeenteleden bezocht. Mensen die spontaan langs willen komen, zijn welkom bij een 

inloopspreekuur. Vanuit de behoefte van jongere gemeenteleden is ds. Venhuizen gestart met 

gestart met een belijdeniscatechese groep, inmiddels hebben deze mensen in 2018 belijdenis van 

hun geloof gedaan en zijn volwassenen en hun kinderen gedoopt. Wij bedanken dominee Venhuizen 

voor zijn gewaardeerde inzet in onze gemeente.  

Na de zomer is Yde Zagema uit Damwâld voor beide kerken gezamenlijk gestart als jeugdwerker. Hij 

moet zorgen voor nieuwe impulsen voor het plaatselijke jeugdwerk en kindernevendienst 

Er zijn in 2017 open plaatsen in de kerkenraad, we missen een jeugdouderling en een ouderling 

kerkrentmeester. Dit heeft gevolgen voor het goed vorm geven van de verantwoordelijkheden die 

hierbij horen. Een ander gevolg is dat hierdoor de kwetsbaarheid toeneemt, zaken blijven liggen of 

krijgen niet voldoende aandacht. Dit is en blijft een bron van zorg voor de zittende kerkenraadsleden, 

en we vragen ook begrip van u als gemeente. Wanneer we in voorkomende gevallen hulp vragen 

voor een taak, verwachten we een proactieve helpende hand. 

Vanaf maart 2017 zijn we na een proefperiode gestart met het uitdelen van een zondagsbrief. 

Belangrijke mededelingen staan erin met wat meer ruimte voor toelichting, pastoraal nieuws en 

praktische zaken die we graag met elkaar willen delen. Hierdoor zijn de afkondigingen op de 

preekstoel ingekort en is het maken van adreskaartjes voor zieken gestopt. Mensen met kerktelefoon 

krijgen de nieuwsbrief thuisbezorgd, digitaal ontvangen is ook mogelijk. Wanneer u uw emailadres 

mailt naar scribagk@pkn-not o.v.v. ‘digitale Zondagsbrief’, dan ontvangt u op zaterdag al de 

Zondagsbrief via e-mail. 

Landelijk worden er vanuit de PKN grote veranderingen doorgevoerd om de kerk toekomstbestendig 

te maken. Samengevat komt dit neer op minder vergaderen en meer ontmoeten  Een praktisch 

gevolg daarvan is de classes indeling, deze gaat veranderen naar veel grotere, één voor de hele 

provincie Fryslân. De landelijke kerk vraagt van ons om ons steeds meer te richten op wat echt 



wezenlijk is in de gemeente, om ons te richten op de kern: Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn 

de basis. Om van daaruit volop kerk in de samenleving te zijn. Al onze inspanningen voor de kerk zijn 

niet bedoeld om koste wat kost de kerk in stand te houden, maar om met elkaar levende gemeente 

van Christus te zijn.  

We zijn blij dat ook in dit jaar weer een aantal jongeren uit onze gemeente mee zijn geweest met een 

jongerenreis zendingsreis naar Albanië. 

Daarnaast hebben we als gemeente meegedaan met het Tear 40 dagen project met als thema 

“Opstaan” om als gemeente bewust in de 40 dagen tijd toe te leven naar Pasen.  

De organisatie van de voorbereidingen voor de Eeuwigheidszondag hebben Zr. Griet Mulder en br. 

Klaas de Haan overgenomen van de scriba. 

Vanuit de vrouwen leesclub is een voorstel ingebracht om de gelegenheid te bieden om na het 

koffiedrinken samen de maaltijd te gebruiken. Ieder die mee doet neemt zelf eten en drinken mee. 

Dit is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

Er is afgelopen jaar groot onderhoud aan het orgel uitgevoerd, alle pijpen, zijn uit het orgel geweest. 

Alle luchtleidingen zijn vervangen omdat de oude lek waren door lood corrosie. Bij de demontage 

bleek de luchtbalg lek te zijn, deze is eveneens gerepareerd. Daarnaast is een extra register aan het 

orgel toegevoegd. 

De cursus van het Evangelisch werkverband geleid door ds. Jelle de Kok “Kom Heilige Geest” is 

georganiseerd en krijgt  in 2018 een vervolg.  Dominee de Kok beeldde en verwoorde de kern van 

deze cursus  heel mooi met een koffiekopje: God wil graag de kracht van de Heilige Geest aan ons 

geven, maar dan moeten we ons kopje niet op de kop zetten, met de opening naar beneden, maar 

juist met de opening naar boven, zodat Hij erin kan gieten en ons kopje (ons leven) gaat overstromen 

en wij met de gaven en de kracht die de Heilige Geest ons geeft, Gods liefde kunnen uitdelen en 

laten zien dat we zijn priesters zijn. 

Wat praktische zaken die ik hier tot slot nog wil noemen zijn nieuwe bewoners in de voormalige 

kosterswoning en pastorie. Tevens is  het parkeerterrein achter de kerk  vergroot en voorzien van 

een nieuwe laag. 

 

Namens de kerkenraad, 

Anne Brouwer (Preses) 

 


