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Beleidsplan gemeente “Wartengahe”.   
 

I. Inleiding      
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde gemeente 
Wartengahe 2019-2023. We hebben er voor gekozen niet een 
aparte werkgroep in te stellen, maar als kerkenraad het 
beleidsplan op te stellen waarbij verschillende leden van de 
kerkenraad een bijdrage hebben geleverd.  
Doel is een kort en bondig document met duidelijke 
actiepunten voor de komende jaren.  
Wel hebben we als voorbereiding op een gemeenteochtend 
de gemeenteleden gevraagd bouwstenen aan te dragen voor 
het beleidsplan.  
Dit leverde veel  tips en adviezen op die we zo veel mogelijk 
hebben verwerkt in de actiepunten. Uiteraard zal dit 
beleidsplan ook aan de gemeente gepresenteerd worden. 
 

II. Typering van de gemeente:  
 
De protestantse gemeente Wartengahe is een kleine 
gemeenschap met een grote onderlinge band tussen de 
gemeenteleden. Wij kennen elkaar goed. Wij zijn trots op 
onze gemeente en op de twee monumentale kerken in 
Warstiens en Warten, waar wekelijks afwisselend een 
kerkdienst wordt gehouden op een vast tijdstip: om 9.30 uur 
op de zondagochtend. Er is een kleine groep trouwe 
kerkgangers. Ook zijn we erg blij met ons multifunctionele 
kerkgebouw De Frissel in Wergea, heel geschikt voor alle 
andere activiteiten zoals de gemeente-ochtend, 
groothuisbezoeken, koorrepetitie enz.   
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De naam Frissel is het Friese woord voor vlecht. We hebben 
gekozen voor deze naam omdat we vanuit de drie dorpen hier 
bijeenkomen. Daarnaast wordt het gebouw ook vaak gebruikt 
voor oecumenische activiteiten.  De Raad van Kerken 
vergadert er en andere kerkgenootschappen maken ook met 
regelmaat gebruik van het gebouw.  
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III.  Sterkte-zwakte analyse van onze gemeente Wartengahe 

       Sterke punten / kansen 
 

- monumentale kerkgebouwen                               
- multi functioneel gebouw De Frissel                     
- grote saamhorigheid                                                 
- veel vrijwilligers, ook mensen die niet direct    

betrokken zijn bij het kerkelijk gebeuren                 
- veel verschillende geloofsbelevingen 
- staan open voor vernieuwing                                 
- veel oecumenische contacten                                
- jonge gezinnen                                                          
- kerkkoor                                                                    
- jaarlijkse herdenkingsdienst voor alle dorpsgenoten                                                                
- korte lijnen, minder bureaucratie                                     
- winterprogramma met open karakter (filmavonden)                                                                 
- gezonde financiële positie                                        
- eigen predikant 

 
       Zwakke punten / bedreigingen 
 

- gemiddelde leeftijd hoger dan 60 jaar 
- kleine gemeente, ledental neemt af                     
- vacatures kerkenraad moeilijk te vervullen , met name 

van jongere gemeenteleden                   
- jonge gezinnen met kinderen komen niet vaak in de 

dienst 
- gemis onafhankelijke deskundigheid materiële zaken 
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Gelukkig blijkt uit deze analyse dat de sterkte punten 
behoorlijk de overhand hebben. Toch zijn er ook genoeg 
aandachtspunten wat de bedreigingen betreft,  
die komen in dit document aan de orde. 
 
IV.  Beleidsvisie:   “ Wat voor gemeente willen wij zijn “ 
 

In onze kerkelijke gemeente staat de ontmoeting met 
God en met elkaar centraal in een sfeer waar ruimte is 
voor geloof in een God van liefde en gerechtigheid, 
ruimte voor twijfel en onzekerheid, maar ook voor hoop 
en inspiratie. 
 
We willen een gemeente zijn: 

- die er voor iedereen is in al z’n verscheidenheid 
en veelkleurigheid 

- die gebruik maakt van creatieve talenten van 
mensen om de betrokkenheid 
binnen en buiten de gemeente te vergroten 

- die openstaat voor nieuwe ideeën omtrent 
vieringen en liturgie 

- die openstaat voor samenwerking met andere 
geloofsgemeenschappen,  om samen 
antwoorden te vinden op de vraagstukken in de 
samenleving 

- die gastvrij is en zichtbaar in de dorpen       
- die toekomst bestendig is en die het waard is om 

voor de inwoners van onze drie dorpen te 
behouden                                                                                   
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V. Toekomst van de gemeente Wartengahe                                                                   
 
Zo als al eerder genoemd is bij de sterkte-zwakte analyse 
zijn er veel kansen voor de gemeente, maar ook 
bedreigingen. Het aantal leden en ook kerkbezoekers 
neemt sterk af en het is de vraag hoe lang wij als 
gemeente voort kunnen blijven bestaan, ook al zijn er 
geen financiële problemen. De kerkenraad is van mening 
dat er zal moeten worden gezocht naar een fusiepartner 
en ziet de Gereformeerde Kerk van Warten, Wergea en 
Warstiens als de meest wenselijke fusiepartner. 
Uiteraard zijn er verschillen tussen beide kerkelijke 
gemeentes, maar die zijn niet onoverbrugbaar en zo zou 
het Samen op Wegproces, zoals  in de meeste kerkelijke 
gemeenschappen in Nederland ook hier op gang kunnen 
worden gebracht. 
Op een gemeente-ochtend in april 2018 is dit besproken 
met de leden en belangstellenden van onze gemeente 
Wartengahe en hebben de leden in gestemd met het 
voorstel van de kerkenraad om een verdere 
samenwerking met de Gereformeerde Gemeente te 
onderzoeken. 
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk is hiervan op 
de hoogte gesteld. Ook binnen deze gemeente wordt op 
dit moment na gedacht over de toekomst, men is op dit 
moment nog niet zo ver dat er verdere stappen kunnen 
worden genomen. 
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VI. Organisatie 
  

De kerkenraad:                                                                                                                                                        
De kerkenraad bestaat op dit moment uit de predikant, 
drie ouderlingen, een kerkrentmeester, een 
kerkrentmeester/diaken en nog een diaken. Een van de 
ouderlingen is voorzitter, er is geen scriba, de taken van 
de scriba zijn verdeeld. De kerkenraad is 
verantwoordelijk voor het leiding geven aan het werk 
van de gemeente. Of, zoals de kerkorde het formuleert: 
‘voor de opbouw van de gemeente in de wereld’.  
   

De verantwoordelijkheden van de kerkenraad zijn: 
-  deelname vergaderingen van de classis 
-  contact houden met het gelegenheidskoor 
-  contact houden met de liturgiecommissie 
-  organisatie kerkbalans  
-  organisatie  herdenkingsdienst 
-  samenwerking zustergemeenten 
-  organisatie gemeenteavonden 
-  organisatie groothuisbezoeken 
-  bezoeken nieuw ingekomenen                                                                                                              
-  lid Raad van Kerken                                                                                                                                       
-  website up to date houden 
-  kerkblad Underweis 
-  bijhouden van de doop- belijdenis- en trouwboeken 
-  archivering  
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De taken van de predikant zijn: 
- voorgaan in de dienst 
- pastoraat 
- bezinning/pastoraal deel in het kerkblad 
- lid van de identiteitscommissie van de basisschool te                                                                      
  Wergea  
- godsdienstlessen geven op de basisscholen in Warten 
  en Wergea                                                                                                                               
- lid van de Raad van Kerken Warten, Wergea, Warstiens                                                               
- deelname  vergadering classis                                                                                                               
- lid van de werkgemeenschap (regionaal werkverband)                                                                  
- initiator toerusting, opstellen winterprogranmma 
 

De taken van het college van kerkrentmeesters zijn: 
- financieel beheer(o.a. jaarrekening en begroting en 
  organisatie kerkbalans)      
- beheer en administratie kerkhoven Warstiens en 
  Warten 
- beheer kerkelijke gebouwen, landerijen etc. 
- contact met pachters, kosters, Plaatselijk Belang van  
  de drie dorpen 
- verantwoordelijk voor personeelsbeleid 
 
De taken van de ouderlingen zijn:  
- zorg voor de gemeente als gemeenschap 
- mede verantwoordelijkheid dragen voor de orde van   
  dienst 
- ondersteuning pastorale taken (o.a. bloemengroet) 
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De taken van de diakenen zijn: 

- organisatie rondom het inzamelen van gaven  

  (collecteren, afdragen) 

- verzorgen Avondmaal 

- financiële ondersteuning projecten:  o.a. jeugd- en  

  ouderenwerk, Amnesty International, Voedselbank. 

 

Actiepunten: 

- Kerkleden inschakelen voor diverse kortdurende 

activiteiten/klussen. 

VII. Eredienst  

In onze kerk is ruimte voor verschillende 
geloofsbelevingen en opvattingen. Iedereen brengt 
eigen ervaringen, wensen en ideeën mee. Je kunt dat 
veelkleurigheid noemen. Er is een liturgiecommissie die 
samen met de predikant met name bijzondere dienst 
voor bereidt. De liturgie commissie probeert haar werk 
in goed overleg met alle betrokkenen te doen. In het 
bijzonder met de voorganger en met de kerkmusici: de 
organisten en de dirigent van het koor. 
De liturgie commissie is niet alleen naar de eigen 
gemeente gericht, maar heeft ook oog voor 
ontwikkelingen daarbuiten, in de kerk en de wereld. 
Om zo de pluriformiteit in de gemeente zo goed mogelijk 
tot haar recht te laten komen. 
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Elke zondag is viering in een van de beide 
kerkgebouwen, op de vijfde zondag van de maand is er 
geen dienst.  
We volgen zo veel mogelijk het ritme van het kerkelijk 
jaar en het oecumenisch Bijbelrooster. Daarnaast 
worden er vieringen met een bijzonder karakter 
georganiseerd, zoals gezinsdiensten, themadiensten, de 
herdenkings-dienst , andere experimenten als Taizé- en 
Iona-vieringen.  
Met het koor Ynspiraasje bestaat een bijzonder band: dit 
koor werkt ieder jaar aan enkele diensten mee, muziek is 
een belangrijk element in de liturgie. 
De liturgie commissie is inhoudelijk verantwoordelijk 
voor de vieringen, het meedenken bij het vormgeven 
van reguliere erediensten en het initiatieven nemen of 
ondersteunen 
bij andersoortige erediensten. De voorbereiding van 
dergelijke vieringen wordt gedelegeerd aan de 
betreffende (eventueel nog samen te stellen) 
voorbereidingsgroep. 
Het is het beleid van onze gemeente de Maaltijd van de 
Heer te vieren als een open maaltijd, iedereen is welkom 
deel te nemen aan de maaltijd tot Zijn gedachtenis. 
Er wordt naar gestreefd om in het verband van de Raad 
van Kerken in onze dorpen jaarlijks een aantal diensten 
in oecumenisch verband te organiseren, waarmee we 
blijk willen geven van onze verbondenheid met alle 
christenen. Het bestuur van de Raad van Kerken denkt 
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met de voorganger  mee hoe vorm te geven aan die 
vieringen.  
Zowel de kerkenraad als de liturgie commissie evalueren 
regelmatig de bijzondere vieringen. 
 

Actiepunten: 

- Hoewel het aantal kerkgangers steeds meer af 
neemt, streven we er toch naar iedere zondag 
samen te komen in de eredienst. 

- Organiseren gezamenlijke diensten met andere 
kerkelijke gemeenten  

- Het betrekken van de scholen bij speciale 
diensten 

- Inzet koor uitbreiden naar meer speciale diensten 
- Meer gezinsdiensten plannen 

 

 

VIII. Pastoraat  

 In onze dorpen neemt het pastoraat zowel binnen als 
buiten de kerkelijke gemeente een belangrijke plaats in. 
Het “Omzien naar elkaar” vormt immers de basis voor 
een gemeenschap waarin we elkaar vertrouwen en 
weten te vinden. Er zijn vele plaatsen waar mensen 
pastoraat geven en ontvangen; overal waar leden van 
onze gemeente samenkomen en verbonden zijn met 
elkaar. Daartoe wil onze gemeente ontmoetingsplekken 
voor gemeenteleden en voor dorpsgenoten stimuleren. 
Naast dit spontane en onderlinge pastoraat (pastorale 
aandacht), is er ook vanuit de kerk georganiseerd 
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pastoraat. Pastoraat hoort bij de kerntaken van een kerk. 
Het woord betekent zoiets als 'herderlijke zorg'.  Dat 
betekent dat we op allerlei manieren contact met elkaar 
proberen te houden, vooral als er zich moeilijke tijden 
aandienen. En het betekent ook dat mensen in onze 
omgeving op onze zorg mogen rekenen - ook als ze geen 
lid zijn van de kerk en al helemaal als ze op de een of 
andere manier buiten de boot dreigen te vallen. 
 
Bijzonder pastoraat 
Voor pastoraat bij ziekte en crisis, bij overlijden en rouw 
of grote veranderingen in het leven is het mogelijk een 
beroep te doen op de predikant. De gemeente vergrijst 
en dat heeft mogelijk vereenzaming tot gevolg, daarom 
ligt de nadruk met name op pastoraat aan 75-80-
plussers. Het pastoraat in de gemeente Wartengahe valt 
onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 
De predikant wordt in haar taak bijgestaan door 
ouderlingen. 
 
Actiepunten: 

- Blijven omzien naar de mensen die uit onze 
dorpen zijn gaan wonen in een verpleeghuis in de 
buurt 

- Mogelijkheid van koffie-ochtend te organiseren in 
samenwerking met andere plaatselijke kerken. 
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IX. Toerusting  
Bij toerusting gaat het om wederzijds leren.  
Geloven leren mensen in de eerste plaats en 
voornamelijk al doende, individueel en samen met 
anderen die hen daarin voorgaan en met hen optrekken. 
Geloven is een manier van (in het) leven (staan), zowel in 
de huiselijke kring en in de gemeente als in de 
maatschappij. Met het oog daarop is er in de gemeente 
een voortdurend gevarieerd aanbod van activiteiten.  
Het is vooral de predikant, die zorg draagt voor 
bovengenoemd aanbod,  dit in samenwerking met een 
commissie Vorming en Toerusting, bestaande uit de 
predikant, een ouderling en enkele gemeenteleden.  
 

Volwassen in de gemeente:  
- De volgende activiteiten aangeboden:  
- Een groothuisbezoek om het geloofsgesprek in de 

gemeente gaande te houden  
- Avonden over cultureel-maatschappelijke 

onderwerpen en/of filmavonden  
 

Actiepunten: 
- Het is belangrijk dat wij als gemeente zoveel 

mogelijk kijken ook of andere mensen die niet 
regelmatig de kerkdiensten bezoeken, ook te 
interesseren en uit te nodigen voor de 
activiteiten.  

- Wellicht willen randkerkelijken naast participeren  
mee-organiseren? 
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- Organisatie en PR veel breder trekken (zie verder 
hoofdstuk “kerk zichtbaar in de dorpen”. 

- Afstemming met gelijksoortige activiteiten binnen 
de dorpen 

 

Jongeren in de gemeente 
Er zijn weinig jongeren in onze kerk (12-20 jaar) en ze 
komen ook niet met regelmaat, tenzij er een speciale 
taak voor ze is, bijv. op de kinderen passen. 
Als de jongeren niet naar ons komen, zoeken wij ze op. 
Niet om te evangeliseren of ze met een zoet lijntje in de 
kerk te krijgen. Maar wel om belangstelling te tonen, 
vragen naar interesses, vragen wat de kerk voor ze kan 
betekenen. Wij hebben ons als kerkenraad bij een 
initiatief op dit gebied van de Gereformeerde Kerk aan 
gesloten en financieren het mee. 
 

Actiepunten: 

- Een jongerenwerker van Youth for Christ heeft 
zich  georiënteerd  op wat er leeft onder de 
jongeren in Warten. Aan de hand van dit 
verkennend onderzoek komt er een evaluatie 
met beide kerken en proberen we concrete 
actiepunten te formuleren. 
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Kinderen in de gemeente.    

Ook kinderen in de basisschooltijdleeftijd zien we weinig 
in de kerk, dat komt ook omdat er op dit moment geen 
actieve gemeenteleden met kinderen van deze leeftijd 
zijn. De huidige predikant geeft wel godsdienstlessen op 
de openbare scholen De Twamêster in Wergea en De 
Finne in Warten. Wellicht een kans om deze kinderen 
incidenteel wel bij de kerk te betrekken. 
 

Actiepunten: 

- Contacten leggen met de basisscholen en 
mogelijkheden zoeken voor samenwerking. Zo 
kunnen we ons kerkgebouw in Warten aanbieden 
als locatie voor de basisschool om een 
kerstviering te houden. 

- De jonge ouders uitnodigen en vragen wat wij als 
kerk voor hun kunnen betekenen en wat ze van 
ons verwachten. En tegelijk kunnen wij vragen 
wat ze ons te bieden hebben. 

- Meer kinderdiensten, op een plek waar 
mogelijkheid is voor kinderoppas, bijv. in De 
Frissel. 

- Het organiseren van een Palmpasenontbijt , een 
mooie gelegenheid voor jonge gezinnen om aan 
te schuiven. 
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X.  Diaconaat  

Diaconie is een van de kern-opdrachten van de kerk. 
Diaconie heeft alles te maken met het omzien naar en 
dienen van de medemens en de schepping, met als 
thema’s: gerechtigheid, vrede en heelheid van de 

schepping.  Diaconie is vanuit de kerk gericht op de 
samenleving, dichtbij en ver weg. Wij geloven in delen. 
Op plaatselijk niveau betekent dit hulp bieden aan 
mensen van onze eigen gemeente; hulp bieden  aan 
mensen, er zijn voor mensen in onze eigen dorpen 
Warten, Wergea en Warstiens. 
Op landelijk niveau betekent dit ondersteuning van 
projecten op het gebied van missionair werk, landelijk 
jeugdwerk, armoedebestrijding, oecumene, catechese 
en educatie. Dit doen we meestal in samenwerking met 
de landelijke diaconie van de Protestantse Kerk. 
Ook wereldwijd worden projecten ondersteund op het 
gebied van armoedebestrijding, vluchtelingenwerk, 

tegengaan van onrecht en klimaatbeheersing. Dit doen 
we meestal in samenwerking met de diaconie van Kerk 
in Actie en het Lilianefonds. 
 
Actie punten: 

- Verdergaande samenwerking met 
meitinker/dorpenteam om hulpvragen uit onze 
dorpen om eerder te (her)kennen en 
ondersteuning te kunnen bieden op financieel 
/materieel en/of sociaal gebied 
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XI. Inzet middelen en gebouwen                                                                                                        
 
Het overgrote deel van de inkomsten die onze kerk ieder 
jaar int komt uit de landerijen welke wij als kerkelijke 
gemeente bezitten. Deze landerijen worden 
hoofdzakelijk op erfpachtbasis verpacht. Hiernaast komt 
een klein gedeelte van onze inkomsten uit het 
zogenaamde levend geld. Dit zijn gelden die wij als 
lidmaten en belangstellenden opbrengen middels de 
jaarlijkse actie kerkbalans.                                                                                                
Als Hervormde gemeente Wartengahe bezitten wij drie 
kerkelijke gebouwen waar erediensten gehouden 
kunnen worden. De Frissel in Wergea, de Hervormde 
Kerk in Warten en de Hervormde Kerk in Warstiens. 
Laatst genoemde kerken hebben een monumentale 
status. Naast de zondagse erediensten willen we deze 
gebouwen steeds meer in gaan zetten voor meerdere 
functies. Op deze wijze hopen we dat onze kerkelijke 
gebouwen een bredere betekenis krijgen in het 
dagelijkse leven in onze dorpen. Mede omdat de 
leefbaarheid in onze dorpen terugloopt door het 
verdwijnen van winkels uit onze dorpen kunnen onze 
kerkelijke gebouwen een centraler rol in de dorpen 
krijgen. De uitdaging hierbij is om hier zodanig invulling 
aan te geven zonder dat hierbij afbreuk wordt gedaan 
aan onze kerkelijke waarden.                                                                                                                                                  
De zorg voor onze monumentale kerkelijke gebouwen en 
monumentale orgels zal ook de komende jaren de 
nodige gelden vergen. Hierbij wordt steeds meer een 
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grotere bijdrage van de kerkelijke gemeente gevraagd. 
Temeer daar de bijdrage voor het onderhoud van 
monumenten door het Rijk afneemt. Hiernaast vergt het 
onderhoud aan de beide begraafplaatsen een steeds 
grotere bijdrage. Mede omdat er steeds minder ter 
aarde stellingen op onze begraafplaatsen gehouden 
worden. Vraag hierbij is , kunnen we dit allemaal in stand 
houden als mogelijk in de toekomst de middelen onder 
druk komen te staan.                                                                                                                                                
Belangrijkste taak van onze kerk is en blijft de 
verkondiging van Gods woord. Hierbij valt te denken aan 
het plaatselijke kerkenwerk: de verkondiging, de 
erediensten, de pastorale zorg in ruimste zin, het 
jeugdwerk, het ouderenpastoraat, het vormings- en 
toerustingswerk en andere vormen van gemeente zijn. 
Vandaar ook dat het verpachten van onze landerijen de 
zekere inkomstenbron is voor ons doen en laten. 
Uitgangspunt van de exploitatiebegroting is dat deze 
jaarlijks budgettair neutraal zal zijn. Voor eventuele 
grotere uitgaven zal een beroep moeten worden gedaan 
op onze liquide middelen, zonder dat deze in gevaar 
komen. Binnen dit spanningsveld zullen we als kerkelijke 
gemeente Wartengahe onze jaarlijkse uitgaven doen.    
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Actiepunten: 

- inzetten van de kerkgebouwen voor meerdere 
functies om deze een meer centrale rol in de 
dorpen te laten krijgen 

- vrijkomende beleggingsgelden investeren in 
aankoop van landerijen 

- nadenken over wat onze (hoofd)doelstellingen als 
kerkelijke gemeenschap zijn voor de komende 
tijd, wat we daarbij willen bereiken en op welke 
manier en wat het mag kosten  
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XII Kerk zichtbaar in het dorp 
 
Onze twee monumentale kerkgebouwen staan midden 
in de dorpen Warstiens en Warten en zeker zichtbaar 
voor de inwoners van deze dorpen. Maar we willen als 
kerkelijke gemeente dat deze gebouwen niet alleen 
zichtbaar zijn, maar ook dat ze beschikbaar zijn voor 
andere activiteiten naast de kerkdiensten, we willen als 
gemeente Wartengahe gastvrij zijn. Zo fungeert ons 
kerkgebouw in Warstiens ook als dorpshuis en vinden er 
met regelmaat burgerlijke en kerkelijke huwelijken 
plaats. Ons kerkgebouw in Warten is in 2018 ingrijpend  
verbouwd en bij de herinrichting is er rekening mee 
gehouden dat het kerkgebouw ook geschikt is voor 
concerten, lezingen enz.   
In de zomer van 2018 hebben wij voor het eerst mee 
gedaan aan Tsjerkepaad en waren onze kerken in 
Warstiens en Warten geopend gedurende de 
zomermaanden op zaterdagmiddag. Een zeer succesvol 
initiatief, we waren blij met de vrijwilligers die als 
gastheer en -vrouw fungeerden en ook met de vele 
bezoekers.  
Een speciale plaats heeft ons kerkgebouw De Frissel in 
Wergea. Daar vinden de activiteiten van onze gemeente 
plaats, zoals koffie-ochtenden, groothuisbezoek en ons 
kerkkoor Ynspiraasje oefent er iedere week. Maar het 
gebouw wordt ook met name gebruikt voor 
oecumenische activiteiten, zoals de vergaderingen van 
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de Raad van Kerken en de jaarlijkse dienst in de wereld 
Gebedsweek.                                                                                    
Ook hier willen we onze gastvrijheid tonen en zo vinden 
hier iedere maand de schrijfavonden van Amnesty 
International plaats en de zondagsschool komt ook hier 
bijeen.  De drie andere kerkengenootschappen in onze 
dorpen mogen ook gebruik maken van De Frissel.   
Daarnaast is De Frissel ook beschikbaar als opbaar 
ruimte. 
Uiteraard willen wij ook als gemeente Wartengahe 
zichtbaar zijn. Zo wordt ons kerkblad Underweis door 
een groot aantal mensen gelezen die 's zondags niet naar 
de kerk komen, maar zich wel betrokken voelen bij onze 
gemeente. Bij de activiteiten van het winterprogramma 
proberen we laagdrempelig te zijn en ook andere 
belangstellenden te trekken, met name met de 
filmavonden. En bij de herdenking van de overledenen 
op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, worden alle 
familieleden uit onze drie dorpen, die voor altijd afscheid 
hebben moeten nemen van een dierbaar persoon, uit 
genodigd. Dit is ieder jaar weer een ontroerende dienst 
waar veel mensen komen.  Verder is een vast punt op de 
agenda van de kerkenraad de vraag, zijn er de komende 
tijd activiteiten in het dorp waarbij we kunnen 
aansluiten, door een kerkgebouw beschikbaar te stellen 
of te participeren in het programma. 
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Actiepunten: 

- Op het gebied van PR is nog veel winst te halen. 
Aankondigingen over bijvoorbeeld de 
filmavonden ook publiceren in De Havensbank en 
Kommune en plaatselijke kranten als Actief en 
Huis aan Huis en naar andere 
kerkbladen/besturen worden gestuurd. 

- Ook de komende jaren meedoen aan 
Tsjerkepaad. 

 

XIII Inzet gemeenteleden en andere belangstellenden 

In onze kerk zijn ontzettend veel vrijwilligers aan de slag, 
al jarenlang soms. Mensen die zich betrokken voelen bij  
onze kerk die elke keer weer een steentje bijdragen! We 
noemen een aantal:  
 

- koor 
- layouten en verspreiden kerkblad 
- commissie toerusting 
- voorbereidingen rond de herdenkingszondag: 

Liturgiecommissie 
- verjaardagskaarten maken en versturen 
- liturgisch bloemschikken 
- ledenadministratie 
- gasten ontvangen tijdens Tsjerkepaad 
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Actiepunten: 

- Met regelmaat een bijeenkomst organiseren om 
onze vrijwilligers te bedanken. 

- Doelgericht personen voor een activiteit vragen 
 

XIV. Oecumene en contacten met andere kerken 

Sinds een tiental jaren is er een Raad van kerken Warten, 
Wergea en Warstiens. Hierin participeren de Rooms-
Katholieke Parochie, De Doopsgezinde Gemeente, de 
Gereformeerde Gemeente en onze Hervormde 
Gemeente. Iedere kerk levert zo mogelijk de predikant 
en een lid van de kerkenraad als afvaardiging. De Raad 
vergadert zo vier keer er jaar. Doel is vooral op de 
hoogte te blijven en mee te leven met de ontwikkelingen 
in de verschillende kerkgemeenschappen. Maar ook om 
oecumenische activiteiten te coördineren en te initiëren. 
Zo zijn er al enkele mooie tradities ontstaan, ieder jaar 
een nieuwjaarsborrel voor de kerken- en parochieraden, 
in de week van het Wereldgebed een oecumenische 
viering in De Frissel en ook ieder jaar een oecumenische 
kerstzangdienst. 
Met de PKN Gereformeerde Kerk Warten, Wergea en 
wasrteins is nu al geregeld contact. Er is ieder jaar een 
gezamenlijke kerkenraadsvergadering en zijn er jaarlijks 
tenminste twee gezamenlijke diensten. Zoals beschreven 
in hoofdstuk V. zouden wij de contacten graag 
intensiveren en onderzoeken of een mogelijke fusie  tot 
de mogelijkheden behoort.  



24 

 

Actiepunten: 
 

- intensiveren contacten met de Gereformeerde 
Kerk 

- meer gezamenlijk organiseren van bv. koffie-
ochtenden, filmavonden 

- investeren in meer gezamenlijke activiteiten met 
alle geloofsgenoten binnen onze dorpen, 
bijvoorbeeld een zang en muziek avond. 
  
  
  
 


