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1 Inleiding 
In dit verslag een persoonlijke terugblik op het afgelopen kerkelijke seizoen binnen PG Hantum. Wat is 

er gebeurd, welke werkzaamheden waren er, waar vond ik vreugde in en wat ging er moeizaam. Vanuit 

de ervaringen van afgelopen seizoen blik ik ook vooruit naar het nieuwe seizoen. 

2 Overzicht 
Medio 2021 maakte ik het volgende werkplan voor de gehele periode sept – augustus 

 

Hieronder het overzicht van de daadwerkelijk bestede tijd gedurende de periode september – juni: 

 

28%

20%
8%

11%
1%

5%

5%

14%

8%

Werkplan '21/'22

Eredienst

Pastoraat

Jeugdwerk

GO, vorming en toerusting

BDC

Alg./Organisatie/administr

Kerkenraad en moderamen

Lezen/studeren/PE

Verlof / Ziek

30%

20%
5%

5%
1%3%

6%

6%

18%

6%

Gewerkte uren sept - juni '21-'22

Eredienst

Pastoraat

Jeugdwerk

Vorming/toer./gem. opb.

BDC

Geandewei / HP

Alg./Org./administr

Kerkenraad

Cursus / studie / Stille tijd

Verlof / Bijz. verlof / Ziek



Nu gaat het niet over de al dan niet gemaakte uren. Deze zijn een indicatie voor de uitgevoerde 

werkzaamheden en zijn telkens de aanleiding om jullie daarover te informeren. 

2.1 Overzicht beperkingen kerkelijke activiteiten door Coronapandemie 
Zoals bekend werden we erg beperkt in ons doen en laten door het coronavirus en de bijbehorende 

beperkende maatregelen. Hieronder een overzicht voor de adviezen die zijn aangehouden binnen de 

PG Hantum.  

- Vanaf 26 juni 2021 verdere versoepelingen: 

o 100% capaciteit van zitplaatsen in kerk mag benut worden, houd zo mogelijk 1,5m 

afstand.  

o Randvoorwaarden persoonlijke gezondheidscheck (niet op gecontroleerd in Hantum), 

hygiënemaatregelen desinfectie handen, geen mondkapjesplicht meer, 

verkeersstromen beperken.  

o Zingen mag weer maar niet te uitbundig. 

- Vanaf 25 september 2021 versoepelingen: 

o 1,5 meter afstandsplicht en registratieplicht komt te vervallen, advies blijft: houd 

gepaste afstand, geen CTB van toepassing. 

o Basisregels: handen wassen, thuisblijven bij klachten, thuistesten. 

- Vanaf 12 november 2021 verscherping: 

o Opnieuw 1,5 m afstand, vaste zitplaats, basisregels van handen wassen, 

mondkapjesverzoek in de kerk (niet verplicht), ventilatie etc. 

o Maximaal 4 personen thuis ontvangen. 

o Jeugd en jongerenwerk blijft mogelijk. 

- Na 28 november 2021 verscherping: 

o Avondsluiting van winkels, diensten na 17.00 uur niet laten plaatsvinden, dringende 

oproep om geen fysieke kerkelijke activiteiten na 17.00 te organiseren. 

o Aantal liederen samenzang beperken.. 

- Na 18 december 2021, nieuwe lockdown: 

o Dringend aanbeveling, kerkdienst digitaal. 

o Geen activiteiten na 17.00 uur. 

o Vergaderingen digitaal. 

- Na 15 januari 2022: 

o Kerkdienst nog zoveel mogelijk digitaal. 

o Jeugdactiviteiten zijn weer mogelijk. 

o Vergadering aangeraden om dit digitaal te doen. 

- Na 25 januari 2022: 

o Kerkgang mogelijk met inachtnemen van afstandregels en basisregels. 

o Andere kerkelijke activiteiten weer toegestaan met handhaven basisregels. 

- Per 25 februari 2022versoepelingen: 

o 1,5m regel komt te vervallen, aandacht om elkaar de ruimte te blijven geven. 

- Per 23 maart 2022: laatste beperkende maatregelen opgeheven. 

3 Erediensten 
Als ik de grafiek zoals ingeschat vergelijk met de werkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Dan kom ik 

redelijk in de buurt bij de inschatting die ik aan het begin van het jaar heb gemaakt. 

Om even terug te kijken, in de periode september – juni zijn er 22 diensten geweest. Per dienst heb ik 

gemiddeld 18 uren besteed (ter vergelijking vorig jaar was dit gemiddeld 23 uren). 



De voorbereiding van diensten wordt meer routine. Het blijft soms een zware kluif om de gekozen 

tekst over te brengen naar een begrijpelijke preek met een praktische en eenvoudige toepassing. Mijn 

diensten zijn denk ik geen diepgaande exegeses, maar dichtbij, herkenbaar, beeldend en hoop ik ook 

toepasbaar.  

Het uitzoeken van de liturgie, passende liederen die gemakkelijk te zingen zijn door de gemeente, daar 

wil ik ook voldoende aandacht aan besteden. Wat me soms bezighoudt is de vraag: wat doet dit nou 

in en met de gemeente? Hoe wordt dit toegepast in het dagelijks leven, mogelijk zou ik daar meer op 

willen focussen. Een begeleidend predikant zei ooit eens: Preken is roeren in stilstaand water. Is dat 

het echt? Wat gaat er van de kerk uit als de kerk uitgaat? 

3.1 Erediensten online/fysiek en opkomst 
Eind september hebben we een mooie startdienst kunnen hebben in de open lucht. Met een grote 

opkomst waar ik erg blij van werd. Dat gaf mij persoonlijk goede moed voor het komende seizoen. Een 

gemoedelijke dienst zonder allemaal activiteiten, ‘gewoon’ ontmoeting met elkaar zoals dat voor 

corona was. Het was een dienst waarin de overgang tussen ontmoeting-eredienst heel natuurlijk was. 

Maar na de zomer vlamde Corona weer op en daarbij ook de bijbehorende maatregelen. De diensten 

werden nog niet gelijk weer volop bezocht, mensen bleven over het algemeen nog voorzichtig. Per 12 

november werden de maatregelen opnieuw verscherpt.  

Op 14 november stond een gezinsdienst gepland, deze kon niet doorgaan, ik was ‘nauw contact’  en 

moest testen op Corona en mocht dus niet bij de dienst zijn. Dus werd het een leesdienst, door Johan 

Dijkstra. 

De fysieke diensten konden doorgang vinden tot 18 december. Met ingang van 19 december gold er 

een lockdown en vanaf 23 januari konden we weer naar de kerk. De lockdown voelde eerst weer als 

terug bij af, nee, niet weer, hè! En ook het weer opbouwen van de gemeente door het samen naar de 

kerk gaan en het samen zingen en elkaar ontmoeten wordt weer teniet gedaan. Na zulke tegenslagen 

moest ik me telkens wel weer herpakken. Toch waren er telkens wegen om te gaan, ook de 

vernieuwende wegen van online-diensten. Voor mijn gevoel heb ik daarin erg het voortouw genomen 

en was het lastig om daarbij de samenwerking met anderen in het voortraject te zoeken. Het was 

allemaal vooral ad-hoc en creatief zijn. Er nog het beste van maken. Hier en daar voorstellen doen aan 

de BDC of aan de zondagschool om toch weer diensten op touw te zetten. 

Langzaam maar zeker komt nu de ‘normale’ eredienst weer opgang en trekt de kerkgang ook weer iets 

aan. Dit jaar heb ik vooral genoten van de Paascyclus, van witte donderdag, goede vrijdag, stille 

zaterdag en Paaszondag. Vooral op goede vrijdag ervoer ik als voorganger veel voldoening, toen de 

kerk zich vulde. Dat stemt mij dankbaar. En niet te vergeten Pasen. Er waren veel gemeenteleden naar 

Hantumhuizen gekomen, de fryske dienst, dat overtrefte mijn verwachtingen. Goede vrijdag en Pasen, 

daar gaat het ook om. En dan merk je tegelijk dat je het waardeert als mensen naar jou komen, dat ze 

toch iets hebben met de ‘eigen’ kerkelijk werker/voorganger. Niet dat het om mij draait, toch doet het 

me goed dat jullie komen, dat het gewaardeerd wordt. Daar zet ik me voor in, ik besteed veel tijd aan 

de diensten en dan is het mooi dat dat ook aanslaat in de gemeente. En dat het ook pastoraal iets doet 

in de gemeente. 

Toen ik de kerkenraad voorstelde aan welk thema we de komende tijd zouden moeten werken, kwam 

unaniem de eredienst naar voren. Die nemen we in het sinnich petearke onder de loep, daar gaan we 

verder over in gesprek. Het idee is om dat breder in de gemeente te doen. En te kijken: Hoe komt de 

eredienst beter tot haar recht. Zijn er elementen die toegevoegd moeten worden, of anders zouden 



moeten. Wat zijn factoren waardoor de drempel om weer naar de eredienst te komen lager wordt. 

Waarom haken mensen aan, of juist af? 

4 Bijzondere Diensten 
De bijzondere dienstencommissie bestaat uit Hillie Kalma, Janke Kuipers, Jitske Toren en Sia v/d  

Woude. Hieronder een opsomming van de bijzondere diensten die we gehad hebben afgelopen 

seizoen: 

- Startzondag 26-9: Startdienst op het sportveld in open lucht met Lucia, Hillie, Sia en Rinske, 

thema: van U is de toekomst; 

- 3e advent 12-12 samen met Albert Kuipers, Jan Kuipers en co, thema: wie is de belangrijkste. 

- Kerstnachtdienst 24-12 online: Muziek door Hillie, Gretha, Rinske, Sia en Pianist van 

gospelband, verder medewerking van gemeenteleden die thuis een deel van het 

kerstevangelie voorlezen.  

- Kerstviering 25-12: Onlinedienst met filmpjes en bijdrages van kinderen van ZS/ZC en 

puzzelquiz en muziek van Anna en Sjoukje.  

- Nieuwjaarsdienst 2-1: onlinedienst God zegent; 

- Bidstond 9-3: Bidstond mmv de jeugd van catechisatie 12 – 14.  

- Schoolgezinsdienst 20-3: 5 broden en twee visen in samenwerking met school. 

- Vespers in 40-dagentijd 13 maart Hantumhuizen en 3 april Hiaure. 

- Dienst met medewerking van Gryn op 3 april. 

- Witte donderdag: Open HA, olv ds. Beintema 

- Goede vrijdag 

- Stille zaterdag: Kinderviering, voor het eerst sinds jaren weer een viering op stille zaterdag, 

met medewerking van Lucia, in de dienst een doopgedachtenis. 

- Paaszondag: Fryske tsjinst yn Hantumhuizen. 

- Paasmaandag: Zangdienst olv Ds. Veltman 

- Slotdienst 24-4: De gezinsdienst over dromen die gepland stond op 14-11. Met medewerking 

van muzikale jeugd van Music meetup. 

- Hemelvaart 26-5: Start in kerk en wandelen door Hantum met stukjes van de dienst en 

eindigen bij het sportveld, aldaar een bakje koffiedrinken. 

- Pinksteren 5-6: Pinksterviering, afscheid Kees Bakker (OKRM) en Sjoerd Posthumus (D). In de 

dienst een  soort van getuigenis over jeugdweekend, hoe jeugd daar geraakt was, dit 

getuigenis was van Simon.  

- Nog gepland: 3 juli dorpsfeest, tentdienst. Thema: Seizoenen, mmv Christelijke 

muziekvereniging De Bazuin uit Holwerd.  

De bijzondere diensten zijn vaak anders dan de standaarddiensten, dat vraagt tijdige voorbereiding en 

ook extra creativiteit en organisatie. Voor mij gaat dat de ene keer gemakkelijker af dan een andere 

keer. Soms heb ik zoiets van: geef mij maar weer een paar gewone diensten. Maar de Bijzondere 

diensten is het elke keer wel verrassend hoe het uit zal pakken. Vers in het geheugen zit nog de 

Hemelvaart-dienst, waar we een klein rondje Hantum liepen, en op een paar punten een korte 

meditatie hadden en een lied zongen. Een dienst met elementen van een volwaardige eredienst en 

toch veel gemoedelijker. De bijzondere diensten kunnen helpen bij het vernieuwen van de 

erediensten, het experimenteren met andere elementen in de diensten. 



5 Pastoraat 
In het overzicht is te zien dat ik dezelfde tijd heb besteed (20%) als ik van te voren als doelstelling had 

(20%). Het was wederom een moeizaam jaar om pastoraat uit te voeren. De verschillende golven 

corona en de moeilijkheid om in te schatten, waar doe ik verstandig aan in bezoekwerk en hoe valt dat 

bij de mensen. Continuïteit is er helemaal niet in gekomen. Eigenlijk komt het pastoraat weer iets op 

gang na Pasen, en toen heb ik ervoor gekozen om vooral eerst de ouderen weer te bezoeken. 

Er waren in de periode augustus – juni 2 uitvaarten, zie verderop. 

Dit jaar zijn er 2 kindjes gedoopt en één lid deed belijdenis. 

5.1 Bezoekwerk 
Zoals boven omschreven was het bezoekwerk nog lastig. En bellen werkte voor mij persoonlijk ook 

lang niet altijd meer, omdat ik deels wel bezoekwerk deed bleef bellen er dan bij. Het bezoekwerk was 

in deze periode erg lastig, in het begin ging ik over op bellen. Dat terwijl met korte telefoongesprekken 

goed kan werken om op de hoogte te blijven van het wel en wee in de gemeente. 

Bezoekwerk houd ik bij in een registratiesheet in spreadsheet programma Excel. Deze heb ik per 1 

maart 2022 uitgebreid, nu kan ik daarin ieder contactmoment registreren. Zo kan ik voor mezelf 

bijhouden wanneer ik ergens was met een korte notitie en daarnaast zet ik een termijn waarvan ik vind 

dat ik dan opnieuw even contact moet zoeken of langs moet gaan. Op deze wijze maak ik met mezelf 

de afspraak en kan ik het goed bijhouden. Globaal heb ik mensen ingedeeld in categorieën: ziek, 60+, 

70+, 80+, alleen gaanden, 80+. elders verpleegden, etc. Waarbij ik vooraf bij elke categorie bepaald 

heb hoe vaak ik zo iemand wil bezoeken. Elders verpleegden wil ik bijvoorbeeld 4x per jaar bezoeken. 

Het geeft wat structuur en houvast, maar ik wijk er ook van af als ik denk dat dat goed is.  

Een blik in deze Excel lijst met alle leden laat me zien dat ik van 61 van de 185 adressen nog geen 

bezoekje gebracht heb. Sommige van hen kom ik wel tegen in jeugd of groepswerk, of als vrijwilligers 

in de kerk anderen praktisch niet. Verder kan ik hieruit opmaken dat er 137 contactmomenten zijn 

geweest (bezoek/treffen op straat/telefoon/app). Dit is niet het volledige overzicht omdat ik dit 

bestand pas in maar heb aangemaakt. 

Daarnaast probeer ik kaartjes te sturen aan de 75+’ers, bij gedachtenismomenten en huwelijksjubilea 

aan de hand van het registratiesysteem van PKN.  

De meeste aandacht besteed ik aan de mensen waar zorgen zijn in familiekring, de ouderen en zij met 

gezondheidsproblemen, in rouw, het zogenaamde crisispastoraat. Daarnaast had ik medio 2020 de 

doelstelling om langs de jonge gezinnen te gaan. Dat is door Corona-maatregelen niet van de grond 

gekomen. Ook merk ik daar een aarzeling bij mezelf, in de drukte van het leven zitten die gezinnen dan 

op mij te wachten? Terwijl in gezinnen genoeg speelt, zorg om kinderen, allemaal ballen in de lucht 

houden. En het zijn leeftijdsgenoten, op een of andere manier kan dat zorgen voor een drempel. 

De gemeente is gemêleerd, de ene zit met smart te wachten op een bezoek van de pastor, een ander 

niet perse, maar stelt het achteraf toch wel op prijs. Doordat we in een meer geseculeerde tijd leven 

komen er bijzondere situaties voor: mensen die lid zijn van de kerk die minder of geen behoefte aan 

contact tot mensen die geen lid zijn en wel betrokken zijn. 

Het Ouderlingberaad en contact met de Ouderlingen geeft opluchting. Ook voor hen was het 

moeizaam om dit jaar bezoekwerk te doen. En bovendien doet de ene liever andere taken dan 

bezoekwerk. Ook kan ik het werk wat meer ontspannen doen. Soms denk ik dat ik overal moet zijn, 

dan helpt mij de gedachte: heb ik afgelopen tijd aandacht besteed aan mensen waarvan ik inschat dat 



het nodig is? Ja. Hebben Omtinkers of Ouderlingen nog adressen aangedragen, of zijn er telefoontjes 

gekomen uit de gemeente? Nee, dan heb ik van mijn kant mijn best gedaan en kan ik ontspannen. 

Bovendien is het Christus’ kudde, en zijn we samen Zijn gemeente.   

Het werken met Omtinkers werkt goed, dit verlicht de taken van de Ouderlingen iets, komend seizoen 

kunnen we nog kijken of er ook mensen bezoeken willen brengen. Een mooi initiatief dat vanaf mei 

gestart is, is een koffiedrinkochtend voor het hele dorp in d’Ald Skoalle. Dat voorziet ook in het 

omtinken aan elkaar. 

Erg genoten heb ik verder van het meewerken met één van de boeren uit de gemeente. Van 4.30 tot 

10 uur met de boer mee op trekken. Dat was erg waardevol! Zo’n soort werk-stage kost veel tijd, maar 

levert veel voldoening op en begrip voor de beroepsgroep. 

5.2 Laatste zondag kerkelijk jaar 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden altijd de overledenen van het afgelopen jaar 

genoemd en herdacht. Voor hen wordt een kaars aangestoken. 

Uit onze gemeente is in het kerkelijk jaar 2020-2021 overleden: Willy de Jong. Verder uit onze dorpen: 

Aldert Jansma.  

Naast een persoonlijk gedachtenismoment in de dienst, was de kerk ’s avonds open om binnen te 

lopen om een kaarsje aan te steken ter gedachtenis aan een dierbare. Dit trok dit jaar een paar mensen. 

Verder zijn overleden in dit kerkelijke jaar tot nu toe: Mevr. J. de Wilde, en mevr. T. Sijens. 

5.3 Groepswerk 
Het leerhuis, de groeigroep en de ontmoetingsavonden zijn dit seizoen niet doorgegaan. Volgens mij 

is de groeigroep 2x bij elkaar gekomen. Ook was er op 1 juni een leerhuisactiviteit in Jorwert. 

6 Jeugdwerk 
Mijn taken in het jeugdwerk waren dit seizoen: catechisatie 12 – 14 en 15+, voorzitter van 

zondagschool/club, en daarnaast nog meedenken in jeugdraad en het verzorgen van de 

gezinsdiensten. 

Heftig was dit jaar het overlijden van een ex-dorpsgenoot Theun Haaima, die overleed op 26 november 

aan de gevolgen van een eenzijdig brommer-ongeval. Hiervoor hebben we nog een moment 

georganiseerd in de Ald Skoalle, en aangegeven dat we er voor de jeugd wilden zijn als dat nodig was. 

Hier werd geen gebruik van gemaakt, maar het aanbieden was al nuttig. 

Inspirerend was het jeugdweekend Grow in Damwâld, waar leiding en 15 jongeren uit de jongste groep 

naartoe gingen. En ook de groep music-meetup opgezet door Simon, Jan en Jacob was erg mooi om te 

zien hoe zij bezig zijn gegaan met muziekmaken en dat hebben laten zien in de dienst op 24 april. 

6.1 Catechese 
We konden dit seizoen los met fysieke catechisatie. Vanaf 8 december werd dit weer online vanwege 

aangescherpte maatregelen en vanaf 26 januari kon het weer fysiek. In de online-periode viel mij op 

hoe zwaar deze periode voor de  jeugd was. Weer van alles gesloten, ze konden echt geen voordelen 

aan een lockdown benoemen. Dit maakte wel even indruk op mij. Des te groter mijn motivatie om 

deze periode catechisatie online wel door te laten gaan.  



Met de jongste groep behandelde ik materiaal van de HGJB: Leer & leef, met onderwerpen: God is er, 

God de schepper, de duivel is er ook, God die jou gemaakt heeft, God als vader, Doop, geloof, geloven 

mag je leren, MeToo. Ook deed deze groep mee met de bidstond van maart. 

Met de 15+ groep: overwegend uit het materiaal van HGJB tienerwerk: geloven is een werkwoord, 

gaven en talenten, dankbaarheid, genade, Bijbellezen met vertrouwen, Sola’s van reformatie, 

Seksualiteit, hoop, schoolstress, MeToo. 

6.2 Zondagschoolleiding: 
In deze groep neem ik een beetje de rol van initiator op me. Ik initieer het opstarten van het seizoen 

en het bij elkaar roepen van de leiding. Voor de leiding beschouw ik dit als hun ‘kerk’, dat ze hier 

handen en voeten kunnen geven aan hun geloof. Tijdens de vergadering zoek ik ook een moment de 

verdieping, geloof ter sprake te brengen. Na dit seizoen blijf ik aangehaakt, maar Antsje neemt meer 

het voortouw volgend seizoen. Fijn dat zij dit op zich wil nemen. 

Afscheid namen: Anna Veeninga. Voor de rest blijven zoals het nu staat de leiding, die nu bestaat uit: 

Sietske Braaksma, Anette Hansma, Sjoukje Hylkema, Antsje de Jong, Alie Kuipers, en Rinske Prins. 

Mooist zou zijn als hier nog extra leiding bij komt. 

6.3 Gezinsdiensten  
14 november: De dienst met als thema: dromen kon niet doorgaan vanwege de Coronaperikelen. 

Johan Dijkstra heeft een leesdienst verzorgd. 

12 december: Samen met Albert Kuipers, Jan Kuipers en co, thema: wie is de belangrijkste. Een ander 

soort dienst gericht op jonge gezinnen. Een muziekgroepje verzorgt de gehele muzikale begeleiding. 

En met het thema werd aangesloten bij de methode Bibel basics van de zondagschool. 

25 december kerst: Na de lockdown die op 18 december inging moesten we plotseling schakelen. Deze 

dienst is vervolgens een samengestelde dienst van 1e kerstdag en 2e kerstdag kinderkerstviering. Deze 

twee diensten zijn met enige creativiteit samengevoegd. Een geslaagde dienst met een interactief quiz-

moment. En mooi dat Anna en Sjoukje van de zondagschoolleiding zelf een aantal  liederen wilden 

spelen. En de bijdrages van de kinderen werden verzorgd door de zondagschoolleiding. Een mooi 

geheel voor de gehele gemeente. 

Op 20 maart: Vijf broden en twee vissen. Voor het eerst sinds 2019 weer een gezinsdienst samen met 

de school die door kon gaan. Dat was erg geslaagd. Vooral het enthousiasme in de consistorie omdat 

er stoelen bijgezet moesten worden staat me bij. Erg feestelijk. De samenwerking valt en staat met de 

leerkrachten die vanuit school meewerken. Dit was erg positief, er werd meegedacht en zelfs met een 

aantal klassen werden de liederen geoefend. En verrassend element was dat juf Wilma niet de 

kinderen uit de klas had ingeschakeld, maar juist de ouders om de Bijbellezing te doen.  

Deze diensten waren erg geslaagd en vielen over het algemeen in de smaak. Persoonlijk merk ik dat 

het veel voorbereidingstijd kost, creativiteit en energie. De uitdaging is om niet alles zelf te willen 

bedenken en de groep mensen die meedoet te motiveren zelf iets creatiefs te verzinnen. 

Stille zaterdag: Voor mij een primeur om vorm te geven aan de stille zaterdagviering met kinderen en 

gezinnen. Erg behulpzaam dat ik in de voorbereiding kon sparren met Lucia, die ook de muzikale 

medewerking verzorgde. En ook behulpzaam was de zondagschoolleiding die de te lezen teksten 

verdeeld hadden. Spannend was voor mij het doop-gedachtenismoment, hoe zal dat uitpakken? Ik 

vond dit ritueel belangrijk omdat daarmee het sacrament van de doop even centraal komt. Dat je hier 

zelf even bij stil staat. In praktijk viel de beladenheid van dit moment mee, het was vooral een 



vreugdevol moment en met name de aanwezigheid van de kinderen maakte het luchtiger en 

vreugdevol.  

Slotdienst 24 april: Er stond nog de dienst met als thema Dromen. Deze hebben we uitgevoerd op 24 

april, de dag dat de slotdienst gepland stond. Muzikaal werkten hier aan mee: Lucia, Jacob, Jan, Simon 

en de music-meetup groep. Dit was gemakkelijk om uit te voeren, omdat alles in november al was 

voorbereid. Jammer vond ik dat het thema dan al wat verder is weggezakt. 

In de gezinsdiensten en ook andere bijzondere diensten hebben we de laatste tijd vooral het potentieel 

uit de eigen gemeente benut. Het is waardevol dat we zoveel talent in eigen gemeente hebben waar 

we dit mee kunnen en dat de bereidheid er is! 

7 Vorming en toerusting 
Groepswerk lag nagenoeg stil in deze periode, omdat er nog weinig animo was om deel te nemen 

vanwege de dreiging van corona. Met de Jo-bin-der hebben we wel avonden georganiseerd en 2x een 

zondagmiddag. 

7.1 JO-BIN-DER 
Er zijn een 3 tal Jo-binder avonden geweest: 

- Week van 8 november 2 avonden over Polarisatie; 

- Week van 24 januari 2 avonden fysiek, één online over Ezels in je leven nav Numeri oer Bileam 

en de ezels; 

- Week van 21 maart: 2 avonden over geven. 

En 2x een zondagmiddag: 

- 20 februari film A glimpse of eternity in de kerk; 

- 22 mei: bekijken Mozaiekdienst in Ald Skoalle nav voorstel Wybe en Gepke. 

Bijzondere van de Jo-binder avonden vind ik dat er veel openheid is en ook kwetsbaarheid over eigen 

zoektocht in geloof. Ook als deze erg afwijkend is van de standaard geloofsweg. De uitdaging blijft om 

continuïteit er in te krijgen en mogelijk vanuit deze groep ook een groep krijgen die frequenter samen 

wil komen. En het vinden van thema’s die aansluiten bij de doelgroep is ook een uitdaging, het 

gezelschap is gemêleerd in leeftijd 25 – 55, maar ook levensfase: huwelijk, alleengaand, jong gezin met 

kinderen en zonder kinderen. Met oudere kinderen of juist  jonge kinderen. Kerkelijk meelevend of 

juist meer op afstand. Deze groep is tekenend voor de kerk van de toekomst: meer ad-hoc 

georganiseerd, zo nu en dan een ‘event’ is genoeg en niet perse wekelijkse kerkgang. Als de kerk over 

10 jaar van deze groep afhangt, hoe ziet de kerk er dan uit? Dit is een zorg voor de toekomst. 

7.2 Spontane fietsgroep 
Medio juni 2021 ontstond het idee om zo nu en dan te gaan fietsen met een groepje die vrijwillig actief 

zijn in de kerk. Mooi is dat deze groep zich uitgebreid heeft tot een appgroep van 14 leden en met al 

dan niet kerkleden. Vooral inwoners uit de 4-Hdorpen. Gewoon fietsen voor de wille, meer niet. Op 

deze manier kom ik in contact met een groep jongeren 25 -35 waar ik anders niet zo snel in gesprek 

mee kom, en dat in een ontspannen sfeer. Als vanzelf komt dan soms het geloof ook wel eens ter 

sprake en de relatie tot de kerk. Maar dat is niet het doel. 

Wat ook niet het doel (althans van mij) was, was dat deze groep weer iets moest. Toch gebeurde dit. 

Na een avondje vergaderen kwam het idee om voor jongeren en ouderen in de 4Hdorpen een 

fietstocht te organiseren op Paasmaandag. Dit was erg geslaagd. Simon had als uitdaging om de 

jongere dorpsgenoten in aanraking te brengen met het organiseren van iets. Dat de leefbaarheid in de 



dorpen er blijft, maar ook de kick daarvan. Hoe dankbaar dat is. Dat is volgens mij zeker geslaagd. Wat 

hieruit voor mij blijkt is dat als een groep ontstaat deze op een gegeven moment altijd iets wil: 

fietsshirtjes ontwerpen, tocht organiseren. Mooi om te zien. In 2022 is de groep welgeteld al 1x wezen 

fietsen, hopelijk komt dat in de zomer nog! 

8 Kerkenraad 
De kerkenraad is een relatief grote groep waarvan een aantal mensen ook in de zorg werken, 

gedurende dit jaar kwam de kerkenraad 6 keer bijeen, 2 keer daarvan waren online. Maar de 

coronadreiging zorgde er ook voor dat niet iedereen elke keer aanwezig kon zijn. 

Er is in en met de kerkenraad weer flink wat werk verzet. Ondanks dat heb ik toch het gevoel dat ook 

hier door start-stop van coronamaatregelen de continuïteit nog niet optimaal was. Dat lijkt er nu wat 

meer in te komen. 

Onderstaand een opsomming van dingen die onder andere ter sprake kwamen in de vergaderingen: 

- In kerkenraadsvergaderingen wordt zorg over kerkgang gedeeld, het aantal kerkgangers is nog 

niet op het niveau van voor corona. De eredienst wordt als thema gekozen om komende tijd 

aandacht aan te besteden in Sinnich petearke, maar ook breder in de gemeente. 

- In OLB zijn Omtinkers een keer uitgenodigd om e.e.a. te evalueren. 

- Er is veel werk gemaakt van de boekhouding van KRM en diaconie, dat is nu goed 

georganiseerd in een boekhoudpakket. 

- Instellen vertrouwenspersoon voor jeugd. 

- NBV21 vertaling kwam uit en er zijn een aantal aangeschaft voor kerk en jeugdwerk. 

- Overlijden van Johan Visser: zoon van Gerrit Visser vorige pastor. 

- Contact gelegd met stichting Bolwurk door Diaconie/Wiebe. 

- Afke Linthof stopt (na 35 jaar!) met administratie Geandewei, en Riemer Sinia neemt dit over. 

- Verhuisd naar Dokkum: Heine en Fo Vos 

- Acties door jeugd voor Oekraine 

- Samenswerkingsverband, initiatief is startzondag voor jeugd. 

- Complexiteit van boekhoudingen kerk en diaconie. Ds Van Wieren wil hier een bericht sturen 

richting PKN landelijk. 

- Dienstdoende Kerkenraadsleden tijdens kerkdienst mogen bij eigen gezin zitten. 

- Presentatie Diaconie in Hichtepunten. 

- Aandacht vragen voor Paas-zangdienst op Paasmaandag. 

- Kosten gebruik kerkgebouw bij begrafenissen. 

- Nascholing en cursussen W. Feddema. 

- Jeugdleiding en Grow tienerweekend. 

- Ontheffing ambt van A van Keimpema. 

- DL/BL vermelding op groslijsten ambtsdragersverkiezingen vervalt. 

- Opnieuw in werking brengen opgave winterwerk seizoen. 

Al langer op de actielijst, maar nog niet aan toe gekomen: AVG, beleidsplan, besluitenlijst, plaatselijke 

regeling ed. 

Dit jaar traden af OKRM: Kees Bakker, Diaken: Sjoerd Posthumus, komende tijd zal aftreden als Diaken: 

Alie van Keimpema. Nieuw bevestigd als ouderling: Hille Postma. Tijdens het schrijven zijn gevonden 

als nieuwe ambtsdragers Diakenen: Marja Kuipers en Aan Dirk v/d Meulen. Vacatures zijn er nog voor 

OKRM en jeugdouderling. 



De start-stop-start-stop beweging heeft ervoor gezorgd dat Moderamen en soms ook kerkenraad veel 

verantwoordelijkheden naar zich toegetrokken heeft, besluiten kunnen snel genomen worden. En nu 

een aantal van de vaste kern van kerkgangers nog altijd thuis de diensten mee-volgt is de afstand tot 

de gemeente groter. Bij het nemen van besluiten en het overwegen van veranderingen kan de 

gemeente niet goed gehoord worden, of gepeild worden wat ervan gevonden wordt. Dit ervaar ik als 

gemis. Dit is deels al een situatie die optreed door secularisatie, want een gemeenteavond trekt 

sowieso niet veel gemeenteleden. Nu staat een gemeente-bij-praat moment gepland tijdens de 

startzondag. 

De sfeer in het Moderamen en in de Kerkenraad ervaar ik als gemoedelijk, onderling zijn de 

verstandhoudingen goed en er wordt constructief overlegd. Het is plezierig vergaderen! 

9 Geandewei/Hichtepunten 
Informeren wat er speelt in het pastoraat, maar ook over de gang van zaken binnen de kerk. Welke 

tijd leven we kerkelijk, wat houdt ons bezig in de actualiteit, wat houdt mij persoonlijk bezig in de 

gemeente. Dit soort dingen deel ik graag via Geandewei en Hichtepunten.  

10 Persoonlijk 
Afgelopen jaar was een jaar waarin ik gewend was aan de Coronaperikelen. De aankondiging van de 

lockdown was wel een zwaar moment: niet weer hè!? Dat maakte het een jaar van maar zien wat er 

kan, zorgen dat bezoek, catechese, Jobinder en de diensten zoveel mogelijk door kunnen gaan. En waar 

het opbouwen van de gemeente minder aan bod kwam. Thema’s als de vorm van de viering van het 

Avondmaal, de ontmoetingsavonden (wijkavonden) en het opstarten van een gespreksgroep oid kwam 

er niet van. Het beste ervan maken en volgend jaar maar weer zien.  

Als ik terugblik op de diverse bijzondere diensten, als gezinsdiensten en de diensten van de feestdagen: 

kerst, Pasen, hemelvaart en pinksteren, dan kijk ik met voldoening terug.  

Zorg voor de toekomst is de jongere generatie tot 50, deze bindt zich niet zo snel en hecht aan de kerk. 

Zij lijken de ‘events’ uit te zoeken daar willen zij voor komen. Maar zij zijn over het algemeen minder 

snel bereid een taak binnen de kerkenraad te vervullen. Tekenend is dat de vacature van 

jeugdouderling al 2 jaar open staat. Hierdoor weten zij ook minder af van het reilen en zeilen binnen 

de kerk en ontstaat kerkelijk analfabetisme. Vraag is of dit een zorg is of juist ook te omarmen is, want 

hierdoor ontstaat ook ruimte voor lichtere vormen van kerk-zijn. 

Verder was het een jaar van primaire nascholing. 

10.1 Werkgemeenschap 
Met de predikanten en kerkelijk werkers uit regio Dokkum-Holwerd komen we 2-maandelijks bij elkaar 

om het reilen en zeilen in de gemeentes te delen. Met de werkgemeenschap organiseerden we ook de 

inspiratiebeurs op 28 februari georganiseerd voor gemeenteleden. 

10.2 Suïcidepreventie 
Ik neem deel in de werkgroep suïcidepreventie die werkt aan verschillende zaken en vooral aan 

bewustwording op het gebied van dit thema. Ik zit in de werkgroep, die langzaam opstart. 

10.3 Leauwe yn Fryslân 
Dit jaar volgde ik de cursus leauwe yn Fryslân. Over hoe fryske context en taal meedoen in 

geloofsbeleving, maar ook de historie daarvan. Dit was in Jorwert. Deze cursus heb ik als erg 

inspirerend ervaren. 



10.4 Primaire nascholing 
De primaire nascholing is een reflectie op de eerste paar jaren als kerkelijk werker. Welke situaties 

kom je tegen, hoe ga je daarmee om. En wat vind je daaraan lastig? Wil je daar iets aan veranderen? 

Welke uitdagingen zijn er persoonlijk en in de gemeente, en hoe wil je je verder nog ontwikkelen in de 

toekomst. Verder opfrissen van vakken als pastoraat, hermeneutiek, missiologie ed. 

In de reflectie kwam naar voren dat het thema: ruimte durven innemen, staan voor jezelf en je laten 

zien. Dat ik dat soms moeilijk vind en meer mag doen. Dat mijn rol in de gemeente daar ook om vraagt. 

Mij bewust zijn van die rol en dat mijn inbreng er toe doet. 

Mijn uitdaging is om te durven zeggen wat ik vind, op zo’n manier dat het niet perse confronterend 

overkomt. Vanuit een bemiddelende rol. Confronteren op een verbindende manier. Hierbij kreeg ik als 

tip om een cursus verbindende communicatie te doen. 

Een ander punt dat hiermee te maken heeft is in contact met de ander, mezelf niet vergeten. Ik kan 

opgaan in het verhaal van een ander, zover dat ik de verbinding met mezelf verlies. Dat is een 

uitdaging, om in verbinding te blijven met mijn eigen kern, waarden en overtuigingen.  

In de leergroep vond ik het mooi om ook anderen op weg te helpen met vragen, ik ken veel schema’s 

en de coachende rol past mij. 

Contextuele hulpverlening: richting de toekomst heb ik gedacht, wat zou ik willen. Zou ik meer 

theologie willen studeren, wat brengt mij dat? Wat ik tegenkom in pastorale praktijk is dat veel zaken 

terug te voeren zijn naar gezin van opvoeding, of het dorps-systeem. Dit boeit mij, en daar zou ik me 

graag verder in bekwamen. Vooral op gebied van conflicten, daar wil ik van nature in bemiddelen. Een 

opleiding die daarbij past is die van contextuele hulpverlening. 

Verder probeer ik te blijven lezen en te verdiepen in diverse boeken. 

11 Ideeën voor later en werkplan 2022/2023 
Avondmaal: Daar zou ik in de gemeente aandacht aan willen besteden in de komende jaren. In gesprek 

blijven over verschillende beleving ervan en ieder daarin ook elkaar in zijn of haar waarde laten. 

 

Erediensten:Met de kerkenraad zijn we een bezining gestart om het kerkbezoek te stimulereren. 

Welke elementen zijn belangrijk. Dit zou ik met een bredere groep willen doen medio volgend seizoen. 

 

Website: 

De website. Zouden we hier meer mee kunnen doen? Zoals informatie over wie er ambtsdragers zijn 

van welke wijk. Een stukje om mijzelf als pastor voor te stellen. Praktische informatie uit de Rondom 

de kerk plaatsen ed. 

Geschiedenis kerk en dorp 

Van Bonnie Plantinga (koster) kreeg ik wat documenten van de kerk, en ik begrijp dat G.H. Visser ook 

nog documenten heeft. Het lijkt me goed om hier eens doorheen te gaan. Om ook iets meer te weten 

van wat er gespeeld heeft in de afgelopen jaren. Hoe de wortels van het dorp liggen. En hoe de 

verschillende bloedgroepen in de kerk nader tot elkaar gekomen zijn. 

Groeigroep/kringwerk: 

Na Covid is er nog weinig kring en groepswerk helemaal opgestart. De groeigroep functioneert deels 

nog. Bij mij speelt het idee om een nieuwe groep te starten, idee is om het te hebben over het goede 

leven, nav Prediker en een boekje dat daarbij aansluit. 



Verder is het idee geopperd om aan het begin van het seizoen weer een uitnodiging te doen voor de 

verschillende activiteiten zodat vooraf geinventariseerd wordt wie waar belangstelling voor heeft. 

Daarnaast helpt dit als reminder en voor commitment: dit jaar wil ik daar aan mee doen. 

Bijzondere diensten  

In de gemeente sprak ik hier en daar mensen die wel eens wat voelen voor een top2000 dienst. Zelf 

las ik de biografie van Johnny Cash. De muziek en zijn leven staat vol van geloof met vallen en opstaan. 

Daar zou ik eventueel nog eens iets mee willen, en dan vooral mensen uit eigen gemeente betrekken. 

Overige ideeën uit de BDC zijn: de country trailband nog eens uitnodigen, het Regenboogkoor, een 

staldienst, of een zeedijkdienst. 

Pastoraat: 

Een paar zaken houden me bezig richting toekomst. Hoe zitten de Agrariërs, in deze spannende tijd, 

hoe besteden we daar goed aandacht aan? 

Verder: Ouderlingen ervaren een drempel om op bezoek te gaan bij dorpsgenoten. En bij de ene 

ouderling past dat ook beter dan bij de andere. Hoe vul je dat ambt in de toekomst in. Ik denk dat een 

ouderling vooral vreugde uit zijn ambt moet halen en de dingen moet doen die bij hem/haar passen.  

Tot slot 

Ondanks de uitdagingen van afgelopen jaar, vermaak ik me goed in het werken binnen de PG Hantum. 

Ik ervaar een plezierige werksfeer en vreugde aan mijn werk. Daar blijf ik me graag voor inzetten de 

komende jaren samen met de vele vrijwilligers en de ambtsdragers. 

Psalm 34:9 Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt. 

Juni 2022, 

 

Wiebe Feddema 


