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Inleiding
Voor u ligt de informatiemap van de vacature voor een parttime predikant. De protestantse
gemeenten van HET PAD Tjerkwerd-Dedgum en de samengevoegde kerkelijke gemeente ParregaHieslum met Exmorra-Allingawier zijn vacant. Exmorra-Allingawier en Parrega-Hieslum hebben sinds
oktober 2021 één kerkenraad. Tjerkwerd-Dedgum werkt samen in HET PAD met een eigen
kerkenraad. Naast een predikant is er een (geregistreerd) kerkelijk werker voor een beperkte tijd
werkzaam binnen de gemeente(n).
Voor deze gemeente(n) zoeken wij een predikant, omdat de huidige predikant in de zomer van 2022
met emeritaat gaat. De informatiemap is bedoeld om uw belangstelling voor deze vacature(s) aan te
sporen. Een fijne woonomgeving en meelevende enthousiaste gemeenteleden moeten voor een
predikant een aantrekkelijke vacature bieden.
Wij zien uit naar uw reactie.
Voorzitters van HET PAD:
De kerkenraad van Exmorra-Allingawier/Parrega-Hieslum, Hessel Jansen.
De kerkenraad van Tjerkwerd-Dedgum, Yde Schakel.
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De dorpen
Parrega-Hieslum

Parrega is een streekdorp in de gemeente Súdwest-Fryslân met 485 inwoners. Dit karakteristieke
dorp ligt langs de Elfstedenroute tussen Workum en Bolsward. De provinciale weg LeeuwardenWorkum loopt langs de westzijde van het dorp, parallel aan de Workumer Trekvaart. Parrega is ook
goed te bereiken met het openbaar vervoer via buslijn 44.
De Johannes de Doperkerk staat op een terp en is zichtbaar vanuit het grootste deel van het dorp.
Parrega heeft een eigen Christelijke basisschool, De Paadwizer, voor de kinderen uit Parrega,
Hieslum, Dedgum, Gaast en Ferwoude. Naast de basisschool staat het multifunctioneel centrum De
Gearhing, wat bestaat uit een sporthal en een dorpshuis. De muziekvereniging ‘Excelsior’, jeugdkorps
‘De Nije Noaten’ en de badminton-, volleybal-, biljart-, en gymnastiekvereniging zijn hier wekelijks te
vinden voor hun oefen- en trainingsmomenten. In het dorp is een jeugdsoos De Jister waar de
jongeren van Parrega en omstreken in de weekenden elkaar treffen.
Hieslum is een tweelingdorp van Parrega en ligt ten zuidoosten van Parrega. Hieslum heeft 78
inwoners. De kerk in Hieslum is van de Stichting Hieslum, ongeveer één keer in de 3 maanden is er
een kerkdienst. Hieslum heeft een toneelvereniging en een camping. Hieslum is een hechte en
actieve gemeenschap.
Parrega, Dedgum en
Hieslum hebben een
gezamenlijke dorpskrant
genaamd ‘de Pinfisker’.
Het dorpsbelang
verspreidt maandelijks
het infobulletin ‘Op’e
Hichte’. Jaarlijks is er
een dorpsfeest in juli
wat georganiseerd
wordt door de
Oranjevereniging van de
dorpen Parrega, Hieslum
en Dedgum. Voor meer
informatie zie

http://www.parregea.nl/
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Exmorra-Allingawier
Exmorra-Allingawier is een levendige
gemeenschap. Exmorra telt ongeveer 450
inwoners; Allingawier ligt ten zuiden van
Exmorra en telt ca. 80 inwoners. Het zijn
plattelandsdorpen, met een gunstige ligging
tussen Makkum en Bolsward. Exmorra beschikt
over een dorpshuis, sportveld en een ijsbaan.
Het is een fijne woonomgeving, met voldoende
rust en ruimte, vlak bij de natuur. Op diverse
manieren zijn onze dorpsgenoten actief in
ambacht, handel en ondernemen. Verder
hebben wij een rijk maar vooral ook sportief
verenigingsleven. Denk hierbij aan kaatsen, jeu
de boules, biljarten, yoga, een jaarlijks
terugkerend 65+ reisje, een 16-club, enzovoort.
Elke 2 maanden verschijnt er een “dorpskrant” met interessante artikelen en nieuws uit het dorp.
Ook op cultureel gebied hebben deze dorpen veel te bieden met o.a, een oude grutterswinkel, een
glasblazerij…etc. In Allingawier vinden we het museum Aldfaers Erf. En niet te vergeten in Exmorra
het Eksmoarster Rûntsje, een wandeltocht vol kunst, cultuur en natuur door het dorp. Door deze
dorpen gaat een busverbinding en er is aansluiting op de vaarroute naar Bolsward en Makkum.
Verder zijn er veel mogelijkheden voor fiets- en wandeltochten op de beton verharde fietspaden die
rond deze dorpen zijn aangelegd.
Voor meer informatie zie de website van Exmorra https://exmorra.info/

Tjerkwerd-Dedgum
Tjerkwerd en Dedgum zijn twee kleine dorpen, een paar kilometer ten zuiden van Bolsward. Met de
omliggende buurtschappen erbij heeft Tjerkwerd ongeveer 460 inwoners. Dedgum telt ongeveer 85
inwoners. Er is een prettige omgang met elkaar, het is gemoedelijk, mensen laten elkaar vrij, maar
zijn tegelijk ook behulpzaam. Kortom, een vriendelijke, ontspannen dorpsgemeenschap.
In de dorpen is vooral veel kleinschalige bedrijvigheid en er zijn enkele grootschalige bedrijven.
De kunstsector is in onze dorpen ruim
vertegenwoordigd. Er zijn geen winkels,
voor de dagelijkse boodschappen en
overige inkopen zijn de inwoners
georiënteerd op Bolsward, Sneek en
Workum.
Het aanbod van clubs, verenigingen en
stichtingen is groot en gevarieerd, van
muziekvereniging tot kaatsvereniging en
alles wat daar tussenin zit.
Oranjevereniging, muziekverenigingen,
gymnastiekvereniging, ijsclub,
kaatsvereniging en meer. Veel inwoners
zijn actief binnen dit verenigingsleven.
Voor het deelnemen aan verenigingen en
voor de school van de kinderen maken de
inwoners van Dedgum zowel gebruik van
de voorzieningen in Tjerkwerd als in
Parrega.
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In zowel Tjerkwerd als in Dedgum staat de kerk als een trots middelpunt in het dorp. De meeste
kerkdiensten worden gehouden in de Sint Petruskerk in Tjerkwerd, maar af en toe is er ook in
Dedgum een kerkdienst in de Sint Joriskerk. Sinds 2018 is de Sint Joriskerk een Dorpskerk die
eigendom is van Stichting Alde Fryske Tsjerken en door de Plaatselijke Commissie wordt
geëxploiteerd. De kerk wordt gebruikt voor de erediensten, maar ook als dorpshuis, als Bed &
Brochje en als toeristische trekpleister: in de toren is namelijk een uitzichtpunt gerealiseerd op zo'n
20 meter hoogte.
Voor meer informatie zie de website van Tjerkwerd https://tsjerkwert.nl/

Geschiedenis, het ontstaan van HET PAD
Na jaren van voorbereidend werk door de Commissie Gearwurking, in 2017 verder uitgewerkt door
Wurkgroep Gearwurking, is er in 2020 een samenwerking ontstaan van 3 gemeenten met de naam
HET PAD. Deze naam is ontstaan uit de eerste letters van de betrokken dorpen namelijk van;
Hieslum, Exmorra ,Tjerkwerd, Parrega, Allingawier, Dedgum. De samenwerking bestaat uit o.a. het
benoemen van een gezamenlijke predikant, en een (geregistreerd) kerkelijk werker. De samenstelling
van het overkoepelend overleg HET PAD bestaat uit 2 leden uit elk van de 3 gemeenten en de
predikant.
Ook hebben er gezamenlijke bijeenkomsten plaats gevonden van de verschillende geledingen van de
betrokken kerkenraden.

Visie en Missie van HET PAD
Wij hechten er aan dat, van jong tot oud,
ieder zich gezien en welkom voelt binnen
de gemeente.
In de kerk willen wij een thuis bieden voor
iedereen. Een plek waar je verbondenheid
voelt.

De Organisatie structuur
HET PAD is het gezamenlijk overleg orgaan
voor de gemeenten Tjerkwerd-Dedgum en
Parrega-Hieslum/Exmorra Allingawier. Het
overleg van de gemeenten van HET PAD
vindt plaats in het 'overkoepelend overleg'
waarin de afstemming van thema’s,
bijzondere diensten en overige activiteiten
plaatsvindt. De agenda wordt voor een
groot deel bepaald door de kerkenraden
en zij blijven eindverantwoordelijk.
Inmiddels zijn de kerkenraden van
Parrega-Hieslum en Exmorra-Allingawier
samengevoegd tot één kerkenraad. Op dit
moment wordt er gewerkt aan de invulling
van de gezamenlijke predikantsplaats
omdat de huidige predikant in de zomer van 2022 met emeritaat gaat. De gezamenlijke zaken
worden breed gesteund maar we onderkennen ook dat de aanwezigheid en betrokkenheid in de
afzonderlijke dorpen van groot belang is om jeugd en anders-meelevenden te blijven bereiken.
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De Kerkenraden
Exmorra-Allingawier en Parrega-Hieslum
Visie en Missie van Parrega-Hieslum.
De visie van onze gemeente is in één kernzin samen te vatten als “gaan in het voetspoor van Jezus”
Wij willen vieren, leren, dienen en delen. Deze vier elementen beschouwen we als handelingsvelden;
daarin bewegen we ons. Daar ligt onze opdracht, onze missie.

Visie en Missie van Exmorra-Allingawier.
Wij willen zoveel mogelijk gemeenteleden
betrekken bij de gemeente als geheel.
Wij werken aan de betrokkenheid op de wereld
dichtbij en ver weg.
Wij willen lerende gemeenten zijn en daar jong
en oud bij betrekken.
Sinds 1 oktober 2021 hebben Parrega-Hieslum
en Exmorra-Allingawier één gezamenlijke
kerkenraad die leiding geeft aan een gemeente
met 4 dorpen. Deze kerkenraad is
samengesteld uit 3 ambtsdragers per gemeente
samen met een dominee en een kerkelijk
werker. De functies zijn als volgt: per gemeente een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en
een diaken. Verder de predikant en de pastor als adviserend lid. De kerkenraadsleden kiezen uit hun
midden een voorzitter en een scriba.
De overige taken zijn verdeeld over andere ambtsdragers - de taakdragers - om zo met minder
mensen de gemeente te besturen. De taakdragers zijn de mensen die zitting hadden in de
kerkenraden voordat deze één werd. Die taakdragers blijven wel alle stukken en informatie
ontvangen en kunnen ten allen tijde ook aanschuiven bij een vergadering als ze een agendapunt
belangrijk vinden. Op de voorgrond draaien zij nog mee met de praktische zaken: dienst draaien en
alle overige werkzaamheden (wijken, ziekenbezoeken, etc.). Deze groep bestaat uit 6 personen.
Verder zijn er bezoekersgroepen, De Omtinkers in Parrega-Hieslum en de wijkteams in ExmorraAllingawier.
Zie ook https://exmorra.info/portfolio/protestantse-gemeente-exmorra-allingawier/
en voor Parrega-Hieslum http://www.parregea.nl/verenigingen/58-hervormde-gemeente

Het pastoraat
Het pastoraat wordt uitgevoerd onder leiding van de ouderlingen.
Zij worden bijgestaan door de wijkteams. Zij zien als doel: omzien naar elkaar, zowel in goede, als in
minder goede tijden. Viermaal per jaar worden de wijken in een consistorievergadering
doorgesproken. Aan het begin van het seizoen is er een bijeenkomst met alle ouderlingen, diakenen
en bezoekers. Het eerste deel van die avond zorgt de pastoraal medewerker voor een stukje
toerusting. Het tweede deel van de avond wordt gebruikt om het werk in de wijken door te spreken
en taken te verdelen.
De ouderlingen zijn, samen met de wijkdiakenen, verantwoordelijk voor het organiseren van de
groothuisbezoeken. Omdat jonge mensen hieraan niet of nauwelijks meedoen, organiseren wij in
Exmorra keukentafelgesprekken voor de leeftijdsgroep van 30 tot 50 jaar.
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Meestal organiseren we per seizoen twee keukentafelgesprekken. Het groothuisbezoek organiseren
we op één avond in het Dorpshuis, waarbij de mensen in groepjes worden verdeeld. Na een
gezamenlijk begin worden de vragen bij het thema in de kleine groepjes besproken. Het geheel
wordt ook weer gezamenlijk afgesloten.
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Leeftijdsopbopuw gemeenteleden Parrega-Hieslum
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Diaconie
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Leeftijdsopbouw gemeenteleden Exmorra-Allingawier

De Here Jezus heeft ons geleerd dat
wij elkaar in liefde moeten dienen. Dat we oog moeten hebben voor de zwakken, armen, eenzamen
en andere hulpbehoevenden, zowel binnen als buiten de gemeente. Zonder diaconaat is er geen
christelijke gemeente.
Er zijn momenteel 2 diakenen die beide een of meer functies hebben. Deze functies worden binnen
de diaconie onderling verdeeld, zodat een ieder tot zijn of haar eigen recht kan komen.
De diaconie stelt zich tot taak, waar nodig in samenwerking met de burgerlijke overheid en andere
maatschappelijke en kerkelijke instellingen, diegene die in acute of structurele financiële en/of
sociale nood verkeert hulp te verlenen in welke vorm dan ook.
De diaconie stelt zich verder tot doel om het diaconaal gemeente-zijn in de gemeente te stimuleren.
Het diaconaat is een zaak die heel de gemeente raakt. Het streven is een gemeente die vanuit de
liefde van Christus zelf actief is. Met bid- en dankstond organiseert de diaconie jaarlijks een
inzamelactie voor de voedselbank. Deze wordt ook aangekondigd in het Doarpsnijs die 2-maandelijks
binnen het dorp verspreid wordt.
De diaconie wil op deze manier een goede samenwerking stimuleren met zowel mensen binnen als
buiten de gemeente.
De diaconie laat zich verder zien binnen de gemeente, door informatie in het kerkblad over collecten
in binnen en buitenland.
Er zal geprobeerd worden de landelijke ontmoetingsdagen te bezoeken voor eventuele inspiratie.
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ZWO-commissie
Exmorra-Allingawier heeft naast de Diaconie ook een ZWO-commissie.
De ZWO-commissie bestaat uit drie personen waarvan een diaken is als afgevaardigde van de
kerkenraad. Er wordt ongeveer zes maal per jaar vergaderd. De taken van de ZWO commissie
strekken zich uit tot het gebied van Zending (werelddiaconaat valt onder de diaconie) en
ontwikkelingssamenwerking.
Het gaat hierbij met name om het bewustmaken van de overdracht in dezen.
Dat gebeurt door middel van:
• Medewerking en ondersteuning aan diensten, waarin zending, werelddiaconaat en
ontwikkelingshulp centraal staan.
• Het onderhouden van contacten met de landelijke en classicale bureaus voor zending en
werelddiaconaat.
• Het informeren van de gemeenteleden via het kerkblad de Ferbiner.
Daarnaast wordt zorg gedragen voor het inzamelen van gelden, ten bate van het missionair aandeel.
Eveneens wordt er geld ingezameld door het houden van speciale acties: bijvoorbeeld door een huis
aan huis verkoopactie met eenjarige bloemen in het voorjaar; het inzamelen van lege cartridges en
afgedankte mobieltjes. Verder zorgen zij voor de verspreiding van het blad Vandaar.

College van kerkrentmeesters
Elk van de 2 gemeenten heeft een eigen college van
kerkrentmeesters waarvan per gemeente 1
kerkrentmeester ouderling is. Hij bezoekt de
kerkenraadsvergaderingen. Deze colleges gaan over
alle stoffelijke, materiele en financiële zaken. Ook
verzorgen de kerkrentmeesters in het kader van
Tsjekepaad het openstellen van de kerk, tijdens de
zomermaanden voor de toeristen.

Jeugd- en jongeren pastoraat
De leiding is speciaal verantwoordelijk voor jeugd en jongerenwerk in de gemeente en in de
verschillende wijken. Op speciale momenten worden er diensten voor de kinderen georganiseerd.
Zij zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de jongerengespreksgroepen en hebben zitting in
de jeugddienst commissie.

Liturgie commissie
De liturgiecommissie bestaat uit 5 leden, te weten: twee organisten, een gemeentelid, een
afgevaardigde vanuit de kerkenraad en de predikant.
De commissie komt drie- à viermaal per jaar bij elkaar.
Zij organiseren o.a. de diensten van Kerstnacht en Witte Donderdag en de laatste Zondag van het
Kerkelijk jaar.
Daarnaast zorgen zij voor extra muzikale begeleiding op de eerste Kerstdag en de eerste Paasdag.
Verder zorgt de commissie voor extra muzikale ondersteuning bij bijzondere diensten, in de vorm
van een gelegenheidskoor of een extra muzikale bijdrage.
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Seizoenscommissie
Gezamenlijk met onze zustergemeenten Tjerkwerd-Dedgum, waarmee we samen het
samenwerkingsverband 'HET PAD' vormen, hebben we per jaar ongeveer 14 gemeenschappelijke
diensten. Een gezamenlijke seizoenscommissie kiest een jaarthema en is de spil bij start- doorstarten slotzondag (zie ook Parrega-Hieslum en Exmoora-Allingawier).

Liturgisch bloemschikcommissie
Met advent, de 40-dagentijd en evt. bijzondere diensten levert de liturgisch bloemschikcommissie
een bijdrage door middel van een bloemstuk wat een thema verbeeldt.

Redactie de Ferbiner
De Ferbiner is het plaatselijke kerkblad van Parrega-Hieslum en Exmorra Allingawier. Hierin worden
kerkelijke zaken onder de aandacht van de gemeente gebracht. De verschillende activiteiten worden
vermeld, evenals het dienst- en collecte rooster. Ook wordt het wel en wee van de gemeente en haar
leden belicht. De redactie bestaat uit ca. 4 personen. De Ferbiner komt ca. 10 keer per jaar uit en
wordt door vrijwilligers verspreid in de gemeenten

De kerkelijke gemeenschap
Wij mogen ons verheugen in een meelevende kerkelijke gemeenschap. Dit moge blijken uit de
deelname aan de winteractiviteiten, het feit dat er een redelijke bezetting is van de kerkenraad,
werkgroepen en commissies en een redelijk kerkbezoek.
Toch hebben we ook te maken met een tanende betrokkenheid, hetgeen bepaald niet alleen op de
jongeren slaat. We doen ons best om die betrokkenheid te bevorderen. Zo bieden we ruimte aan
niet-belijdende leden (stemrecht, deelname aan het Avondmaal), ruimte voor bijzondere diensten,
inspelen op de eigentijdse vorm van toerusting, en kansen benutten via het beleidsplan.
Steeds meer worden we ons bewust van het feit dat een persoonlijke benadering van leden
noodzakelijk is. Belangstelling is van wezenlijk belang. Een toekomstige predikant zou daarin een
belangrijke rol moeten spelen. (Het cement tussen de stenen). We willen vanuit de gemeenschap
met de Heer een liefdevolle onderlinge gemeenschap vormen.

Tjerkwerd-Dedgum
Visie en Missie van Tjerkwerd-Dedgum.
Het beleid is erop gericht om de kracht van de gezamenlijkheid te
combineren met de kracht van lokale aanwezigheid en
betrokkenheid. Gezamenlijk beschikken we over meer ideeën,
middelen en capaciteiten. Die willen we niet alleen inzetten voor
gezamenlijke diensten maar ook voor afstemming en wederzijdse
inspiratie van zaken die we juist per gemeente of dorp verder willen
invullen en uitvoeren.

Het Pastoraat
Tjerkwerd streeft iedere twee jaar naar een pastoraal contact met een ieder die in de kaartenbak is
ingeschreven. Dit hoeft geen formeel bezoek te zijn, maar kan ook een praatje zijn bij het ophalen
van een briefje aan de deur, of bij een ontmoeting op het sportveld of in het dorpshuis. Een pastoraal
contact wordt gedefinieerd als een gesprek waarin we oprechte interesse voor de ander tonen. De
ouderlingen en predikant komen gemiddeld eens per 6 weken bijeen om aangaande het pastoraat te
overleggen. Ze worden bij hun taken ondersteund door een bezoekersgroep. Ouderen en mensen die
aangeven, of van wie we redelijkerwijs vermoeden, dat hier behoefte aan is, krijgen bezoek. Crisispastoraat ligt primair bij de predikant en kerkelijk werker gevoed door wat de kerkenraad en andere
gemeenteleden opvangen en doorgeven.
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Leeftijdsopbouw gemeenteleden Tjerkwerd-Dedgum

Diaconie
In Tjerkwerd wordt het collecterooster jaarlijks gelijktijdig met het preekrooster opgesteld, waarbij
de collecte in de dienst voor de diaconie is. Tweemaal per jaar (voor- en najaars-zendingsweek)
wordt er gecollecteerd in het dorp voor de zending door uitdelen en persoonlijk ophalen van de
zendingszakjes.
De bloemen dienst wordt verzorgd , hierbij zijn alle gemeenteleden en dorps bewoners de
doelgroep. Basis zijn de zieken, jubilea, verjaardagen vanaf 70 jaar, geboortes en nieuw ingekomen
gemeenteleden van beide gemeentes.
Bestedingen zijn voor een klein deel vast (momenteel een vaste bijdrage aan ‘Zending over grenzen’
m.b.t. de ondersteuning van een aan ons toegewezen sponsorkind), deels regelmatig (bijvoorbeeld
campagne ‘kinderen in de knel’ van kerk in actie) en deels ad hoc op basis van ingekomen vragen.
Er wordt tot doel gesteld regelmatig contact te hebben met diaconieën van de buurtgemeenten. Het
beleid voor de komende jaren is gebaseerd op handhaving van de huidige werkwijze.

College van kerkrentmeesters
In Tjerkwerd is er één college van kerkrentmeesters, bestaande uit 2 ouderling-kerkrentmeesters, 1
kerkrentmeester en 1 administrerend kerkrentmeester. Tjerkwerd bezit nog 1 monumentaal
kerkgebouw, voor de instandhouding hiervan worden meerjarige plannen gemaakt. Deze dienen als
basis voor de subsidie-aanvraag en jaarlijkse reserveringen. Het gebouw in Tjerkwerd is in goede
staat.
Het kerkgebouw in Dedgum is in november 2014 overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Het beleid is erop gericht om een kerk voor en door het dorp te zijn met ruimte voor verschillende
geloofsopvattingen en de leefbaarheid van het dorp te vergroten door aandacht voor elkaar. Het
beleid voor de komende jaren is erop gericht om een zekere scheiding door te voeren in de kosten en
financiering van de gebouwen en de kosten en de financiering van pastoraat en eredienst.

Jeugd- en jongeren pastoraat
In Tjerkwerd wordt de jeugd bereikt door enerzijds de kindernevendienst en anderzijds het contact
met school. Er is één keer in de drie jaar een kerstfeest samen met de basisschool in de kerk.
Daarnaast is er eens per jaar en kerk, school en gezins-dienst.
Ook zijn er voor de middelbare schooljeugd meerdere tienerdiensten, en een actieve
jeugddienstcommissie die een viertal kerkdiensten per jaar relatief autonoom invult. Het contact met
de jeugd wordt als belangrijker gezien dan het kerkbezoek. Er wordt niet over de jeugd gepraat maar
liefst met hen.
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Seizoenscommissie
Gezamenlijk met onze zustergemeenten Parrega-Hieslum en Exmorra-Allingawier, waarmee we
samen het samenwerkingsverband 'HET PAD' vormen, hebben we per jaar ongeveer 14
gemeenschappelijke diensten. Een gezamenlijke seizoenscommissie kiest een jaarthema en is de spil
bij start- doorstart- en slotzondag Daarnaast hebben we met de gemeente Parrega-Hieslum nog
diensten waarin 'oud- predikanten' voorgaan.

Commissie Dorp en Kerk
Een aantal diensten per jaar wordt voorbereid door de commissie Dorp en Kerk.
Bij deze commissie zijn ook dorpsgenoten van buiten de protestante gemeente betrokken.

Liturgisch bloemschikcommissie
Met advent, de 40-dagentijd en evt. bijzondere diensten levert de liturgisch bloemschikcommissie
een bijdrage door middel van een bloemstuk wat een thema verbeeldt.

De kerkelijke gemeenschap
Bezoek aan de eredienst kan grofweg
ingedeeld worden in een vaste groep die
eigenlijk altijd wel komt, één die de
diensten in eigen gemeente bezoekt, één
die de diensten in eigen dorp bezoekt en
één groep die alleen bijzondere diensten
bezoekt. En een groep die naar de andere
HET PAD dorpen trekt bij gezamenlijke
diensten.
We streven ernaar het draagvlak aan de
basis breed te houden. Om die reden gaan
we voorzichtig om met het verder
opvoeren van gezamenlijke diensten en
proberen we in ieder kwartaal een
bijzondere dienst met een laagdrempelig
karakter te plannen (startzondag, Kerst, doorstart, kerk-school- gezinsdienst, slotdienst en
tentdienst).
Het beleid voor de komende jaren is erop gericht om een goede balans te vinden tussen
gewaardeerde bijzondere diensten en de werkdruk voor de predikant. Belangrijk hierbij is dat we
themakeuze en planning van bijzondere diensten goed afstemmen vanuit de gezamenlijke
kerkenraden. De uitwerking kan dan per gemeente plaatsvinden, waarbij commissies een sleutelrol
kunnen spelen. Van de predikant wordt een inspirerende en delegerende rol verwacht. In overleg
met de predikant wordt vastgesteld welke bijzondere diensten juist wel en welke niet door de eigen
predikant worden ingevuld.

Ambtswoning
In Exmorra aan de Ds. W.A. Brakelstrjitte 4 staat een eenvoudige en geriefelijke ambtswoning. Deze
woning wacht op een grondige opknapbeurt die - in overleg met de nieuwe bewoners - uitgevoerd
zal worden.
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Profielschets predikant
In verband met het emeritaat van onze huidige predikant zoeken wij:
een toegewijde predikant (m/v) voor 0,64 fte
Van onze nieuwe predikant verwachten wij dat hij of zij:
-

de Bijbelse boodschap predikt en vertaalt, zodat deze betekenis krijgt voor het dagelijkse
leven en aansprekend is voor jong en oud,
een nauwe samenwerking aangaat met onze reeds aanwezige kerkelijk werker; het pastorale
bezoekwerk wordt onderling verdeeld,
ondersteunend en motiverend is in het samenwerkingsproces en de gemeenteopbouw,
de verbinding wil zoeken met jongeren en jonge gezinnen en daarbij actief en creatief zoekt
naar mogelijkheden om (opnieuw) met elkaar in gesprek te raken,
voor een ieder toegankelijk is binnen onze dorpsgemeenten, lid of geen lid van de kerk.

In Exmorra is een pastorie beschikbaar. Wonen elders is zeker bespreekbaar (mits op gepaste
afstand).
Herkent u zich in bovenstaand profiel en bent u die enthousiaste predikant
die zich thuis voelt in een plattelandsgemeente?
Dan kunt u reageren via het adres van de secretaris beroepingscommissie
jetske_trijntje@hotmail.com

Insteek haventje in Allingawier
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Onze dorpen vanuit de lucht:

Allingawier:

Dedgum:

Exmorra:

Hieslum:

Parrega:

Tjerkwerd:
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