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Inleiding  

 

Wij zijn een geloofsgemeenschap onderweg, door verschillende tijden en culturen heen, er zit dynamiek en 

beweging in. Steeds weer is het nodig om nieuwe wegen te zoeken, omdat de oude paden soms doodlopen. 

Wij leven in een veelkleurige netwerksamenleving waarin een sterke invloed merkbaar is van digitale 

technologie en sociale media, lossere en tijdelijke verbanden tussen mensen spelen een rol. Het proces van 

ontkerkelijking gaat door, geloven is meer en meer een individuele keuze geworden en minder ingebed en 

gevoed door een kerkelijke traditie. 

 

Het proces van globalisering heeft ons tot wereldburgers gemaakt die geconfronteerd worden met 

problematiek rond klimaat, veiligheid of migratiestromen. Wat betekent dit alles voor de toekomst van kerk en 

gemeente, die niet meer gesteund en gevoed wordt door een gedeelde christelijke cultuur, maar een 

minderheid in de marge is geworden. Een gemeente die met vergrijzing, afnemend ledental en krimpende 

financiële middelen wordt geconfronteerd. Het kan niet zo zijn dat het beleid er enkel op gericht is om te 

behouden wat je hebt binnen de huidige kerkstructuur en organisatievorm. Er zullen ook nieuwe wegen 

onderzocht en uitgeprobeerd moeten worden. 

 

In dit beleidsplan hebben wij geprobeerd enkele lijnen uit te zetten naar de toekomst.  

Als gemeente Via Pacis weten wij ons geroepen en geraakt door de liefde van Christus.  

Wij proberen bescheiden, maar vastberaden te gaan op zijn weg.  

 

Namens de kerkenraad,  

 

Wouter de Vlugt  

Preses (2018) 
 

 

INTUSSEN……… 

Tijdens het kerkenraads bezinningsweekend in januari 2020 hebben we als kerkenraad gezamenlijk besproken 

waar we in pastoraal, diaconaal en kerkrentmeesterlijk opzicht staan ten opzichte van onze in het beleidsplan 

genoemde doelstellingen. Hierbij hebben we geconstateerd dat we globaal goed op koers liggen, dat hier en 

daar doelen al bereikt zijn en sommige aanvullingen wenselijk zijn. Vandaar een tussentijdse upgrade van ons 

beleidsplan, zodat we onze doelen weer helder voor ogen hebben. 

 

Namens de kerkenraad, 

 

Hans Duizendstra, 

Preses (maart 2020) 
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Wat geloven wij...  

 

Wij geloven in God de Levende 

Bron van ons leven 

van wie en tot wie alle dingen zijn, 

die ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis 

en ons roept op de weg van zijn gerechtigheid en vrede.  

 

Wij geloven dat Jezus van Nazareth 

de gekruisigde en opgestane, 

ons op deze weg heeft voorgeleefd 

en tot het uiterste is gegaan.  

 

Vrouw, man, klein en groot, arm en rijk 

trad hij als gelijke tegemoet. 

En hij zag onvoorwaardelijk naar iedereen om 

Daarmee bracht hij Gods liefde 

voor de mensen aan het licht.  

 

Wij geloven dat Gods Geest ons bezielt, 

en dat de werking van Zijn Geest veelkleurig is 

en op vele manieren zichtbaar wordt in onze wereld. 

Door Gods Geest geleid kunnen wij ons inzetten voor elkaar 

en mogen wij leven vanuit de hoop en de verwachting 

dat het Rijk van God zich doorzet in onze wereld. 

 

Wij hopen op een kerk die dienstbaar is, 

die steeds haar grenzen verlegt 

en zich opent voor de wereld, 

op weg naar gerechtigheid en vrede 

Gods koninkrijk dat is en komen zal. 
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Veelkleurig kerk zijn in een veelkleurige tijd … visie en missie 
  

Wij zoeken als geloofsgemeenschap 'Via Pacis' een weg in Beetsterzwaag en in onze wereld. Wij gaan 

vrijmoedig op reis, de weg van de vrede, met een lichte tred en minder bagage. Wij proberen daarmee aan te 

sluiten bij het PKN 'Kerk 2025' verhaal.  
  

Wij willen een gastvrije en open geloofsgemeenschap zijn waar iedereen welkom is en waarin ieder de ruimte 

krijgt om elkaar en de ander in de ruimte van Gods Woord te ontmoeten. Er is aandacht voor mensen, ruimte 

voor God. Dat wij een thuis mogen zijn voor velen. Wij laten ons raken en aanspreken door de kracht van Gods 

Woord in verhalen van bevrijding en bemoediging. Dat het een 'levend Woord' mag zijn dat troost en verbindt, 

maar dat ook uitdaagt en prikkelt.  
  

In de vieringen delen wij het geheim van Gods verbondenheid met de mensen. In alle veelkleurigheid is er 

ruimte voor woord en gebaar, in muziek en stilte, in gebed en actie. Het leven is een leerproces met vallen en 

opstaan. Wij willen middels een jaarlijks activiteitenprogramma elkaar de gelegenheid geven om van en met 

elkaar te leren. Wat betekent ons (persoonlijk) geloof in ons leven en in het samenleven met anderen. 
 

Een geloofsgemeenschap ziet naar elkaar om. In het pastoraat krijgt dat een invulling. We kijken ook buiten 

onze geloofsgemeenschap. Immers wij willen een dienende gemeente en zichtbare gemeente zijn. In het licht 

van Gods Koninkrijk proberen wij betekenis te geven aan begrippen als recht en gerechtigheid en elkaar te 

inspireren tot een nieuwe stijl van leven.  
  

Als kerk staan wij niet meer centraal in de samenleving, eerder wat bescheiden aan de rand. We zijn door de 

jaren heen ook kleiner geworden. Met de mogelijkheden die wij hebben willen wij graag ons gezicht in ons 

dorp en in de samenleving laten zien. Wij hebben wat te bieden en een Goed Verhaal te vertellen wanneer het 

gaat om zingeving, geloof, religie, gerechtigheid, rentmeesterschap, levensvragen. We willen investeren in een 

inspirerende kerk met frisse uitstraling, met lage drempels, een pleisterplaats voor bezinning en een plek die 

richting geeft in een dynamische samenleving. Dat wij als geloofsgemeenschap, kwetsbaar als we zijn, 

middenin de samenleving gaan staan en bondgenoten zoeken en samenwerkingsverbanden aangaan.  
  

Daarbij is het van belang elkaar te ontmoeten en te inspireren, goed en open te communiceren, open te staan 

voor de mogelijkheden en uitdagingen die op ons pad komen en die van de multimedia te ontdekken en te 

gebruiken. 
 

Uitwerking naar vijf aandachtsvelden: 
 

A. Vieren en liturgie 

B. Ontmoeting, verdieping en bezinning 

C. Pastoraat, bewogen en betrokken 

D. Maatschappelijke presentie en diaconale inzet 

E. Financiën en beheer 
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A. Vieren en liturgie 

  

Als vierende gemeente hebben wij de mogelijkheid om te kiezen uit twee gebouwen:  

● De meeste ‘s zondagsmorgens houden wij vieringen in de Ontmoetingskerk. 

● De St. Martenskerk geeft ons onderdak tijdens de ZondagAvond Anders (ZAA) vieringen in de periode van 

1 november t/m de stille week en in de 40dagentijd op donderdagavonden een 'Stil HalfUur'. 

Daarnaast ook morgenvieringen in de zomervakantie. 

(De Midzomerviering houden wij meestal in de Hippolytuskerk Olterterp.)  

  

Wij volgen een min of meer vaststaande orde van vieren. Als leesrooster ligt de basis in het landelijke 

oecumenisch leesrooster, dat ook wordt gebruikt door de kindernevendienst in de methode 'Kind Op Zondag'. 

In de morgenvieringen is er kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd.  

Voor tieners is er maandelijks een ontmoeting tijdens de 10Rdienst in het jeugdhonk.  

We zingen uit het Nieuwe Liedboek 'Zingen en bidden in huis en kerk'.  

Zo mogelijk eens per maand ondersteunt de cantorij ons daarbij. 

Regelmatig zijn we te gast bij de viering in Talant en eens per jaar is er een kanselruil tussen onze predikant en 

de geestelijk verzorger van Talant.  

  

De kerkzaal in de Ontmoetingskerk is aangepast en biedt nu mogelijkheden om de ruimte flexibeler te 

gebruiken wat betreft opstelling enz. Waar mogelijk en zinvol proberen we in de viering aan te sluiten op wat 

er leeft in het dorp en proberen we aan te sluiten met themavieringen bij het Kunstenweekend, 

Monumentendag, Kindcentrum de Finne, enz. 

Beleidsvoornemens 

● De liturgiecommissie zoekt samen met de predikant naar variaties in vormen van vieren, waarbij het 

experiment niet uit de weg wordt gegaan. 

● Meer gemeenteleden betrekken bij de voorbereiding en invulling van vieringen. 

● De mee4dersgroep versterken en verantwoordelijk maken voor de invulling van de ZAA in de  

St. Martenskerk en dit in een voorstel voorleggen aan de kerkenraad voor goedkeuring. 

● De cantorij voortzetten. 

● Aanbieden van lectoren cursus. 

● Spelen met de beschikbare ruimte in de Ontmoetingskerk. 

● Elk jaar op 2 november alle overledenen van het afgelopen jaar in ons dorp gedenken in een 

‘Gedachtenisviering’. 

● Kerst voor iedereen – Spoor van Licht – Pop-Upkerk. 
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B. Ontmoeting, verdieping en bezinning 

 

Een geloofsgemeenschap is ook een leergemeenschap. We leren van en met elkaar. Leren heeft te maken met 

groeien, herkennen, veranderen en wijzer worden als mens. Het gaat om een groei en ontwikkeling in de 

relatie met God, in de gemeenschap en verbondenheid met elkaar en in de dienst aan de samenleving. 

 

 

B.1 Vorming en Toerusting (V&T) 

 

De Commissie V&T stelt ieder (kerkenwerk) seizoen een programma samen waarin de volgende driedeling 

wordt gehanteerd: 

I Spiritualiteit / Geloofsbeleving / Bijbel 

II Samenleving en Maatschappij 

III Cultuur 

 

Gemeenteleden krijgen gelegenheid om onderwerpen aan te dragen. Verder wordt gezocht naar een 

jaarthema. De commissie V&T stelt het programma samen in een Activiteitengids. 

Voordat het kerkenwerk seizoen begint (3e weekend van september) wordt deze gids huis aan huis bezorgd bij 

alle inwoners van Beetsterzwaag en Olterterp. Op deze manier willen wij als kerk een platform en ruimte 

bieden aan het dorp om in gesprek te gaan over thema’s die ons allen aangaan. 

 

Vaste onderdelen in de activiteitengids zijn: een uitnodiging startweekend - V&T aanbod - jongerenactiviteiten 

- filmavonden - pelgrimswandelen - de activiteiten van de Olterterperkring. De commissie Kerk&Israël, die op 

de eerste zondag van oktober de Israëlzondag organiseert, draagt ook mede zorg voor invulling van V&T 

aanbod met boekbesprekingen en sprekers, enz. die gerelateerd zijn aan het jodendom. 

 

Naast de activiteitengids zoeken wij de publiciteit via de Nieuwsbrief, het (tweemaandelijks) kerkblad ViaVia, 

de website, facebook en de regionale kranten.  

 

Beleidsvoornemens  

● Ieder jaar een aanbod op het gebied van 'zingeving, geloofsopvoeding' voor ouders. 

● De drempel tussen niet-kerkleden en kerkleden verlagen. 

● Aanhaken bij activiteiten in het dorp. 

● Streven naar goede communicatie en publiciteit.  
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B.2 Kerk in Sweach (KiS) - Kerk in het dorp 

  

We willen staan voor en werken aan een gastvrije en open geloofsgemeenschap, die midden in de 

samenleving staat. Daarvoor investeren we in een inspirerende kerk met een frisse uitstraling en een houding 

die dienstbaar is, ruimte creëert voor ontmoeting en gesprek en richtinggevend wil zijn in onze dynamische 

samenleving; de kerk in ons dorp als plek voor bezinning en bondgenoot in diverse samenwerkingsverbanden. 

 

Zo willen wij handen en voeten geven om 'Kerk in Sweach' te zijn. Een gemeenteavond en een kerkenraads 

bezinningsweekend heeft ons doen besluiten om daarin te investeren. Een kleine stuurgroep en de predikant 

proberen plannen te maken om zo gemeenteleden en dorpsgenoten met elkaar te verbinden.  

 

Als 'werkmodel' is er gekeken naar het klooster. In het klooster als leefgemeenschap vinden wij verschillende 

plekken waar mensen zich met elkaar verbinden: de eetzaal, de bierbrouwerij, de bibliotheek, de tuin, het 

gastenverblijf en de kapel. Hoe kunnen wij die plaatsen doorvertalen naar activiteiten en 

ontmoetingsmomenten.  
 
 

 

Beleidsvoornemens 

● Mensen benaderen om verder plannen te maken en uit te voeren. 

● Aanwezig zijn bij organisaties: overheid - Talant - Kindcentrum de Finne, enz. 

● Aanwezig zijn bij dorpsactiviteiten. 

● Dag van de stilte organiseren. 

● ZAA en Vorming en Toerusting programmering ook dorpsgewijs. 

● Preek van de Leek. 

● Ontmoetingen organiseren - maaltijden bv. 

● Gedachtenisviering op 2 november voor het hele dorp. 

● Spoor van Licht - kerst 2020. 

● Open huis - koffie - inbrengwinkel. 

● Fair trade - groene kerk. 

● Naast de jaarlijkse verspreiding van activiteitengids PR dorpsbreed doen. 

● Pelgrimages aanbieden. 

● Viering voor ongelovigen. 

● Bijeenkomsten over zingevingsthema's organiseren. 
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B.3 Jeugd en jongeren 

 

Tijdens de vieringen zijn er momenten waar kinderen/jongeren elkaar kunnen treffen: 

● Kindernevendienst: Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er elke zondag kindernevendienst, behalve in 

de schoolvakanties. Er zijn kleurplaten beschikbaar om voorafgaand aan de vieringen mee te nemen. 

● Voor jeugd van 13 jaar en ouder wordt er maandelijks op zondagmorgen een 10Rdienst gehouden. De 

begeleiders verzorgen een aantrekkelijk programma, waarbij geput wordt uit de activiteiten van YMCA.  

 

Verder zijn er nog de volgende activiteiten: 

● Op kerstavond wordt er een kerstspel gespeeld door jong en oud. Verder wordt er extra aandacht gegeven 

aan Palmzondag en zo mogelijk projecten. 

● Voor 8ste groepers wordt er een overstapviering georganiseerd. 

● Een aantal jongeren is kerkvrijwilliger bij de vieringen in Talant. 

● Paas Ochtendwandeling/paasontbijt. 

● Op verhaal komen voor 12-14 jarigen is als pilot in 2019 gestart en vraagt om herhaling. 

 

Adhoc zijn er activiteiten: 2019-2020: 4 jongeren 16+ gaan met World Servants naar Zambia.  

Beleidsvoornemens 

● Een jeugdouderling, coördinator vinden, die het jeugd en jongerenwerk mee handen en voeten geeft en 

daarbij ook zoekt naar leiding. 

● De overlegstructuur vormgeven. 

● Ouders bezoeken: enquête houden en gesprekken voeren. 

● Contacten met Kindcentrum de Finne verder uitbouwen. 

● Een contactgroep maken van 8ste groepers. 

● Speciaal op jeugd en jongeren gerichte vieringen: Krabbelviering/kliederkerk/top2000/Anders dan/enz. 

● Momenten aanbieden voor ouders in het kader van geloofsvorming - kinderbijbels, rituelen - feesten. 

● Jong en oud contacten organiseren met nadruk op gesprekken tussen de verschillende generaties. 

● Kindernevendienst beraadt zich op toekomstige invulling wat betreft leiding, inhoud, werken met thema’s 

en de frequentie. 

● Aandacht voor sociale media in het bereiken van jongeren. 

● 'Op verhaal komen' voor 12-14 jarigen, zoeken naar mogelijk vervolg. 

● 16+ activiteiten. 
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C. Pastoraat, bewogen en betrokken, omzien naar elkaar 

  

Wij willen een gemeente zijn met uitstraling, warmte en gastvrijheid. Pastoraat is omzien naar elkaar in 

navolging van Christus. Een uitdaging voor de hele gemeente. 

 

De gemeente is opgedeeld in vier wijken noord, oost, zuid en west, met elk een wijkouderling. 

De wijkouderling hoeft niet alle pastorale eenheden te bezoeken maar is wel het zichtbare pastorale 

aanspreekpunt voor gemeenteleden in zijn of haar wijk. De ouderlingen en predikant treffen elkaar in de 

pastorale raad om het bezoekwerk te coördineren en elkaar te ondersteunen in de invulling van het pastoraat.  

 

Dat vertalen wij in jongerenpastoraat, ouderenpastoraat en crisispastoraat. De pastorale raad vergadert zes 

keer per jaar onder voorzitterschap van een wijkouderling.  

 

De wijkouderling functioneert onder andere als ouderling van dienst tijdens vieringen en is daarbij ook lector. 

De pastorale raad verzorgt de namen van de mensen voor de bloemengroet vanuit de gemeente. 

Er is een grote groep bezoekers die een aantal vaste adressen onder hun hoede heeft. 

Een groot gedeelte van het bezoekwerk van de predikant wordt afgesproken door het secretariaat. 

Beleidsvoornemens 

● De wijkouderlingen organiseren jaarlijks de ‘ontmoet je wijk’-avonden voor de eigen wijk. 

● We spelen in op actuele vraagstukken rond onder andere ‘waardig ouder worden’ en ‘voltooid leven’. 

● We streven ernaar om ook de jongere leeftijdsgroepen te bereiken middels bezoeken of telefonisch 

pastoraat. We willen investeren in relaties binnen de gemeente en daarbuiten. 
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D. Maatschappelijke presentie en diaconale inzet 
 

Nu de overheid zich terugtrekt uit de verzorgingsstaat en een participatiemaatschappij voorstaat, komen er 

naast de zorg voor armen steeds meer diaconale doelgroepen bij. Daarbij valt te denken aan gezinnen met 

problemen, asielzoekers, mensen met verminderde redzaamheid, enz. Diaconaat is hulp bieden aan allen die 

dit nodig hebben. Of Diaconie is dienst aan mensen, door christenen verricht uit liefde tot God. Iedere christen 

wordt geacht dienstbaar te worden aan anderen. Het diaconaat is een van de kerntaken van de christelijke 

kerken. Daarom mag de diaconie het tot haar taak rekenen de gemeente te stimuleren diaconaal actief te zijn.  

De diaconie is landelijk goed georganiseerd, vooral vanuit Kerk in Actie wordt veel steun en motivatie gegeven, 

zowel via de website, de maandelijkse Nieuwsbrief, de jaarlijkse diaconale dag te Utrecht, maar ook via het 

blad Diakonia worden waardevolle ervaringen gedeeld. Steeds weer blijkt het een uitdaging te zijn om 

'medeburgers-in-de knel' te ontdekken. Daarbij is de diaconie afhankelijk van informatie ‘van-horen-zeggen’ 

uit de dorpsgemeenschap en van bijv. maatjesproject Stichting Present. Vervolgens wordt passende hulp 

binnen de eigen diaconie gezocht of daarbuiten bij een bekende hulpverleningsorganisatie. Zonder volledig te 

zijn mag als voorbeeld dienen: incidentele particuliere hulp, steun aan de Opsterlandse voedselbank, de 

halfjaarlijkse kledingbeurs vanuit Nij Beets, inloopmiddagen en 'lekker oud in Beetsterzwaag', enz. 

Vanzelfsprekend biedt de diaconie hulp, maar ze dient ook als doorgeefluik.  

Naast de genoemde activiteiten in eigen dorp heeft de diaconie zeker ook oog voor de noden in de wereld. In 

zeven zgn. Werelddiaconaat- of Zendingsdiensten wordt aandacht geschonken aan en gecollecteerd voor, een 

door Kerk in Actie geadviseerd, buitenlands doel. Bovendien heeft onze gemeente een speciale band met het 

Holy Family Hospital te Nangina in Kenia waar ons gemeentelid Hennie Nekesa Dillingh regelmatig per jaar een 

aantal maanden vrijwilligerswerk (voor) doet.  

Liefdevol dienen delen en doen: 

● Uiterlijk in november wordt het collecterooster voor een komend jaar vastgesteld. 

● De dienstdoende diaken zorgt ervoor dat er een kaartje wordt toegevoegd aan de bloemengroet.  

● De dienstdoende diakenen heten de mensen hartelijk welkom bij de entrees en er worden eventueel 

aanvullingen bij de eredienst uitgedeeld.  

● Het welkomstwoord, met eventuele mededelingen, wordt gedaan door een diaken. 

● Er is een werkplan van de diaconie met daarin een taakverdeling lijst. Dit plan bevat meer gedetailleerde 

aanwijzingen voor taken en meerdere vormen van de liturgie. 

● Vooral de zorgvuldige voorbereiding van het Heilig Avondmaal, waaraan de diaconie een belangrijke 

bijdrage levert, wordt in meerdere vormen en locaties beschreven.  
 

Beleidsvoornemens  

● De diaconie communiceert open over de invulling van haar rol. 

● Zoeken naar mogelijkheden om de collecte-opbrengsten te verhogen. 

● De diaconie wil bijdragen aan het openstellen van de kerk om te gedenken, voor rouw, stilte en bezinning. 

● De diaconie heeft een overzicht van de maatschappelijke initiatieven in ons dorp en hun doelstellingen. 
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D.1 Fairtrade ViaPacis 

Door fairtrade producten te kopen investeer je in mensen in ontwikkelingslanden.  

Via fairtrade ontvangen zij een eerlijke prijs voor hun producten en werken zij onder menswaardige 

omstandigheden en met aandacht voor milieuvriendelijke productieprocessen. Iedereen in Nederland kan 

meedoen met de Fairtrade Gemeente campagne. Meedoen loont. Zo kunnen we lokaal werken naar meer 

eerlijke handel. Ook vanuit onze kerkelijke gemeente wordt dit principe ondersteund en gedragen. Zo 

schenken we fairtrade koffie en thee en delen we fairtrade cadeautjes uit. Hierdoor zijn we in 2020 

voorgedragen voor het Fairtrade certificaat. De werkgroep Fairtrade zal de komende jaren door middel van 

activiteiten en informatie fairtrade blijvend en breder in onze gemeente onder de aandacht brengen. 
 

E. Financiën en Beheer 
 

Om de drie pijlers 'vieren, ontmoeting en pastoraat' van het kerk-zijn in Beetsterzwaag-Olterterp nu en in de 

toekomst gestalte te kunnen geven zijn een gezonde financiële situatie en een bij de drie genoemde pijlers 

passende huisvesting de hoofddoelen van het te voeren beleid voor het College van Kerkrentmeesters.  

Als college van kerkrentmeesters zijn we verantwoordelijk voor zowel de inkomsten als de uitgaven van onze 

gemeente binnen het beleid van de kerkenraad. De inkomsten komen uit de volgende bronnen binnen:  

● Jaarlijkse actie kerkbalans. 

● Paas/Voorjaarscollecte - Solidariteitskas - Najaarscollecte. 

● 2e collecte in de kerkdiensten. 

● Baten onroerende zaken, verhuur van kerkgebouwen, aula, kosterswoning, pastorie en erfpacht 'Ons Huis'. 

● Pastoralia, de (pacht)opbrengsten uit de kerkelijke bezittingen (landerijen). 

● Rentebaten. 

● Legaten. 

● Opbrengst uit de exploitatie. 

● Vrijwillige bijdrage van het kerkblad ViaVia. 
 

De uitgaven worden gedaan op basis van bestaand beleid ten aanzien van predikantsformatie, kosters, 

organisten, onderhoudsramingen gebouwen en overige verplichtingen. Overeenkomstig de kerkorde wordt 

jaarlijks de begroting en jaarrekening opgesteld. Binnen het door de kerkenraad vastgestelde beleid is een 

sluitende begroting niet te realiseren. De nadelige saldi die per jaar ontstaan worden ten laste gebracht van de 

algemene reserve. De kerkenraad wordt gevraagd en ongevraagd geadviseerd over de financiële 

consequenties van bestaand of voorgenomen beleid. De gebouwen van de gemeente worden breed 

opengesteld voor activiteiten van andere groeperingen in Beetsterzwaag, om onze betrokkenheid bij ons dorp 

te vergroten en de exploitatie te verbeteren. 
 

Beleidsvoornemens 

● Bestaand beleid wordt voortgezet. 

● Er wordt niet risicovol belegd. 
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