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Classis Dokkum  
 
 
 
Notulen van de classicale vergadering gehouden op 8 oktober 2015 
Locatie: De Ontmoeting te Damwâld 
 
1. Verwelkoming 

De preses ds. B. Keizer verwelkomt alle aanwezigen in de vernieuwde ruimte van de Ontmoeting 
te Damwâld om elkaar te treffen en met elkaar te spreken. 
De presentielijsten zijn door de aanwezigen getekend en het quorum is aanwezig. 

1.1. De opening is door de Hervormde gemeente van Akkerwoude-Murmerwoude. Ds. G. Timmer  
leest Marcus 9, 19 – 29 over geloof en ongeloof. 
Het geloof is een uitdaging, uniek voor mensen door het overstijgen van grenzen door de Geest. 
Alles is mogelijk voor wie gelooft, dat is een moeilijke beweging. De vader zegt: Ik geloof kom mijn 
ongeloof te hulp. Zo zie ik mijzelf ook staan, zegt ds. Timmer, al zijn de testresultaten niet altijd 
goed, toch een beweging maken. 

1.2. .Ds. Timmer geeft een korte impressie van zijn Hervormde Gemeente Akkerwoude-Murmerwoude 
met Broeksterwoude en de Valom. Waarom zou je wel of niet tot deze gemeente willen behoren? 
De gemeente telt ca 1000 zielen waarvan 1/3 meelevend, 1/3 benaderbaar en 1/3 nauwelijks con-
tact heeft met de kerk. Het is eigenlijk een onoverzichtelijk geheel, want er zijn twee kerken en 
één vergadergebouw het Skûlplak. Binnen de gemeente is het kinderwerk sterk ontwikkeld met 
zondags 40 kinderen bij de dienst. Daarna is er introductie-catechese en vervolg-catechese en 
zijn er gespreksgroepen. Het jeugdwerk wordt gezamenlijk gedaan met de GK Damwâld. 
De gemeente houdt van een goede preek en is meer een luisterend dan meesprekend, waardoor 
het moeilijk is gespreksgroepen te vormen. Wel is men daadkrachtig, zijn er nog de oude Her-
vormde patronen en denkt men na over nieuwe manieren van kerk zijn. De ambtsdragers die 
nieuw zijn willen vaak wel verlenging van hun ambtsperiode. Hij vindt het een voorrecht om hier 
predikant te zijn. 
 

2. Vaststelling van de agenda. 

Opgave rondvraag kerkenraden: Holwerd dhr. Castelein.. Persoonlijke rondvraag: dhr. v.d. Velde Bur-

daard. 

 

3. Onderwerp door mw. Hilde Karssies: Pastoraat en omgang met dementerenden. 

Zij heeft als kerkelijk werker gewerkt in Foswert te Ferwert, de Waadwente te Dokkum en Talmahûs te 

Feanwâlden en is thans werkzaam in de wijkgemeente van de Grote of Martinuskerk te Dokkum.  

 

Voor de kerken zit zij momenteel in de klankbordgroep van de Zuidoostzorg, eigenaar van de Sions-

berg, na het faillissement overgenomen door drie partners die het gebouw gebruiken voor poli en uit-

leenhulpmiddelen. Er is weinig communicatie met de bevolking en daardoor neemt de klandizie af. Er 

is een anderhalve lijnzorg die door de huisartsen wordt vorm gegeven. Binnenkort wil men naar de 

bevolking toe duidelijk communiceren. Dat is nodig vanwege de concurrentie tussen de ziekenhuizen. 

Patiënten moeten weer kiezen voor Dokkum. Zorgbelang Fryslân bekijkt hoe de zaken er voor staan. 

In de Waadwente is geen geestelijke verzorging maar blijkt Francien de Haan net benoemd te zijn. 

 

Dan vertelt zij over dementie, met de vragen : Wat is het, welke vormen zijn er, welke fasen komen 

voor? Er zijn ongeveer 200.000 tot 250.000 mensen dement waarvan 140.000 de ziekte van Alzhei-

mer hebben. In de toekomst zal het aantal behoorlijk toenemen door het ouder worden. De grootste 

groep die risico lopen zijn de 80plussers: 85%, 75-80 jarigen: 40%, 70-75 jarigen: 11% en 65 jarigen: 

5%. Er kunnen verschillende stoornissen door ontstaan en er zijn verschillende ziekte  

verschijnselen.  

 

Oorzaken kunnen zijn hersenbloeding en overmatig alcohol gebruik. 

Tussen de uitleg door  leest zij verhalen voor uit haar eigen ervaring. 

Dan vertelt zij verder over de fasen van dementie. Hiervan heeft zij ook een stencil dat ieder mee kan 

nemen. (of digitaal kan vragen bij de scriba) 

Het gaat dan over het bedreigde-ik. In deze fase is men zich bewust van zijn ziekte maar heeft wel 

geheugen problemen en desoriëntatie. Bij het verdwaalde-ik gaat het denkvermogen verder achter-

uit. De verstandelijke functies spelen een veel kleinere rol in de beleving van de persoon.  
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In de fase van het verborgen-ik wordt de demente steeds passiever en zit voorovergebogen of schui-

felt door de gangen. Het wordt steeds moeilijker om contact te maken met de persoon. De laatste fase 

is die van het verzonken-ik. Men is niet meer in staat zich te uiten en er is geen wisselwerking in con-

tact met hen. Vaak ligt de persoon op bed of zit in een kuipstoel. 

Bij elke fase geeft Hilde aan hoe de mensen benaderd kunnen worden. Dan geeft ze aandachtspun-

ten voor communicatie: Zoals luister aandachtig, sluit aan bij de gevoelens, blijf binnen het gezichts-

veld, houd oogcontact, neem de ooghoogte aan, praat langzaam, maar niet harder, maak korte duide-

lijke zinnen, ga papegaaien, dus neem het woordgebruik over, pas verbale en non-verbale communi-

catie toe, overvraag de ander niet en laat hem/haar niet falen. 

Dan geeft ze nog tips om het gevoel van falen te verminderen. 

Hiermee beëindigt ze haar lezing en dan bedankt ds. Keizer haar voor de presentatie. Hij heeft geen  

bloemen voor haar mee genomen maar drukt haar hiervoor wel hartelijk de hand. 

 

4. Pauze.  

 

5. Vaststelling notulen classis vergadering 8 mei 2015 te Marrum . 

Er zijn geen opmerkingen en zo worden de notulen goedgekeurd en ondertekend. 

 

6. Personalia 

Een aanvulling op de agenda is dat ds. Th. Bos uit Twijzelerheide een beroep heeft aangenomen naar 

Waddinxveen en afscheid neemt op zondag 15 november. 

Verder heeft ds. Tramper van HG Driezum een beroep aangenomen naar Oud-Beijerland en aan de 

Fed. DG-GK Ameland zal op 18 oktober verbonden worden mw. ds. A. Boezewinkel uit Zaltbommel. 

 

7. Ingekomen en uitgaande stukken. 

Consideratie. Met de kerkorde wijziging, wordt zonder discussie akkoord mee gegaan. 

 

8. Benoemen secundus afgevaardigde naar de Generale Synode.geen kandidaat 

Benoemen visitator dhr. H. Tilma te Anjum. De vergadering steunt deze voordracht van harte. 

 

9. Begroting.  

De scriba die de weinige financiën beheert geeft uitleg over begroting die grotendeels gelijk is aan vo-

rige jaren. De vergadering stemt in met het voorstel van de begroting 2016. 

 

10. Rapportages.  

Breed Moderamen: ds. Keizer deelt mee dat het bm een avond belegd heeft met alle kerkelijk werkers 

binnen onze classis. De gemeenten hebben een bericht gekregen over onbevoegde voorgangers die 

geen lid zijn van onze kerk dit is mede bestemd voor de preekvoorzieners. 

Het Classicaal Regionaal Overleg CRO is wegens ziekte niet doorgegaan. 

O-kerkrentmeester H. Boersma, afgevaardigde naar de Synode, geeft toelichting op het verslag van 

23/4 april j.l. De bespreking van het rapport  Kerk 2025, over de toekomst van de kerkgemeenschap is 

voor ons allen van belang.  

 

11. Rondvraag. 

PG Holwerd dhr. Castelein vraagt over de vluchtelingen. Wat doen we er mee? De wethouder van 

Dokkum heeft gelegd via de Stichting GAVE. Kan het niet via de Raad van kerken plaatsvinden? Ds. 

de Vries stuurt een brief naar wethouder Boorsma. 

Persoonlijke vraag van dhr. van der Velde Burdaard. Stukken van Kerk in Actie worden ondertekend 

door dhr. H. Veenstra directeur van Dienstencentrum. Zou het, gezien zijn inkomen, niet beter zijn dat 

het ondertekend wordt door de Prot Kerk? In de vergadering wordt het tekort van € 7.000,- van het 

Pinksterfeest Feankleaster onder de aandacht gebracht. Dit wordt doorgegeven aan de ZWOE, de 

missionaire werkgroep. 

 

12. Volgende vergadering 

Vastgesteld wordt de datum van donderdag 11 februari in de Herberg te Dokkum. 

 

13. Sluiting. 

De preses ds. Keizer sluit de vergadering met het lezen van Lied 763 en gebed. Hij wenst om 22.25 

uur ieder wel thuis en tot de volgende vergadering. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van donderdag 11 februari te Dokkum 

ds. B.G. Keizer (preses)      drs. E. Jongstra (scriba) 


