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Structuur PKN-Gemeente Garyp 
 
          0. Inleiding.  
In september 2006 is in Garyp de Protestantse gemeente van Garyp gevormd door de fusie 
van de Hervormde Gemeente Garyp en de Gereformeerde Kerk van Garyp. 
In het nu voorliggende ‘Beleidsplan’ worden het uitgangspunt, de structuur en de samenhang 
van de organen van onze kerkelijke gemeente geduid.  
Tevens wordt aangegeven wat de periodieke acties zijn die moeten worden ondernomen door 
de desbetreffende raden, beraadsgroepen en commissies. 
Dit alles is als volgt uitgewerkt: 
 
Op de vraag wat het theologisch uitgangspunt  - anders geformuleerd met het ‘fundament’ - 
van de Protestantse gemeente van Garyp is, wordt in hoofdstuk 1 ingegaan. 
 
In hoofdstuk 2 komen de ‘organen ’ van de gemeente aan de orde. Met de organen worden in 
dit Beleidsplan de diverse raden, colleges en beraadsgroepen in de gemeente bedoeld. 
Tevens wordt aangegeven waar de verantwoordelijkheid voor de onderscheiden commissies 
ligt. 
 
De taken en verantwoordelijkheden van de commissies  die rechtstreeks onder de 
Kerkenraad vallen worden in hoofdstuk 3 in globale termen beschreven. 
 
In hoofdstuk 4 komen de beide beraadsgroepen  nader aan de orde, alsmede de 
commissies  die onder verantwoordelijkheid van deze beide beraadsgroepen vallen. 
 
Hoofdstuk 5 beschrijft de acties  die periodiek moeten worden ondernomen als uitvloeisel van 
dit ‘Beleidsplan’. 
 
 
Bijlage 1 geeft een schema van de onderlinge verbanden van de onderscheiden organen,  
               het ‘organogram’  van onze kerkelijke gemeente. 
 
Bijlage 2 gaat in twaalf stellingen in op de vraag  
               ‘wat de Protestantse Gemeente van Garyp voor al haa r leden wil zijn ’. 
 
Bijlage 3 gaat nader in op de vraag waarom onze kerkelijke gemeente een  
              ‘jeugdbeleidsplan’  moet hebben. 
 
De tekst bij de genoemde organen van onze kerk pretendeert slechts algemeen bepalend en 
niet uitputtend te zijn. 
Tevens zijn aspecten van het te voeren beleid aan de tekst toegevoegd. 
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1. Uitgangspunt. 

 
Onze kerkelijke gemeente wil in woord en daad getuigen van de blijde boodschap van Jezus 
Christus. 
Daarin lezen wij dat Hij ons accepteert zoals we zijn. 
Wij geloven dat dit goede nieuws veel kan betekenen voor onze gemeenteleden, maar ook 
voor onze dorpsgenoten. Voor ouderen en jongeren. 
 
De gemeente is een gemeenschap rond het Woord  en de Tafel van de Heer.  
Wij willen ook aan jonge mensen voorleven en doorvertellen, dat zij bij dit Woord de bron van 
het leven vinden. Wij doen dit door op zondag in onze viering het Woord te verkondigen, 
door met vallen en opstaan in ons leven aan dit Woord handen en voeten te geven en door 
in gesprek elkaar hierin te onderwijzen. En wij vieren in herinnering aan alles wat Jezus voor 
ons heeft gedaan in het Heilig Avondmaal: tot Zijn gedachtenis. 
 
Onze gemeente gelooft in de Ene Heer, Jezus Christus. Wij mogen allen leven vanuit zijn 
genade. 
Deze Kerk van onze Heer, ook onze gemeente, is veelkleurig.  
Er is verscheidenheid tussen plaatselijke gemeenten en er is verscheidenheid in persoonlijke 
geloofsbeleving.  
In onze gemeente ervaren wij deze verscheidenheid als een rijkdom en uitdaging. 
Wij willen ook ruimte bieden voor zowel onze jonge als onze oudere mensen met hun eigen 
geloofsbeleving. 
 
Wij beseffen daarbij ook, dat we gemeente zijn in een veranderende cultuur. 
In onze cultuur hebben de mensen een vol en druk leven, waarbij zij door allerlei factoren 
ook vaak onder druk staan. 
Jonge mensen willen zelfstandig zijn, maar voelen zich tegelijk vaak onbehagelijk en 
enigszins verloren. Oudere mensen hebben vaak behoefte aan vastigheid en herkenning, 
Er is daarnaast bij allen sprake van een gevoelscultuur, waarbij het belevingsaspect voor 
mensen zwaar weegt. 
De ene keer wordt een intense en vluchtige ontspanning gezocht, maar daarnaast zoekt men 
naar zingeving en antwoord op levensvragen. Hierbij speelt beleving een grotere rol dan 
instituties en leerstelligheden. 
Gezocht wordt naar een persoonlijk verworven antwoord op levensvragen, niet naar 
collectief gedragen zekerheden. 
Mensen willen wel hun ervaringen delen met anderen, maar toenemend willen zij zich in 
onze tijd niet meer verplichtend binden. 
We moeten met elkaar beseffen dat deze cultuur de leefwereld is van de leden van onze 
gemeente.  
 
Wij willen de goede boodschap over God verkondigen. We willen dat de Bijbel, Gods Woord, 
centraal staat in het leven van de leden van onze kerkgemeenschap. 
En tegelijk realiseren we ons, dat we ons voortdurend moeten afvragen of het ook 
noodzakelijk is om de cultuur in de kerk zo te veranderen, dat deze blijde boodschap zowel 
de oudere als de jonge mensen zo aanspreekt, dat zij zich betrokken blijven voelen en mee 
blijven doen. 
 
Om dit alles te kunnen verwerkelijken is er dan ook een herkenbare en duidelijke 
organisatorische structuur nodig. 
Hierover gaat het in het navolgende.  
 
 
 



 5 

 
2. Organen. 

 
De Kerkenraad  is verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid in onze kerkelijke 
gemeente.  
Zij bestaat uit ouderlingen, diakenen en een predikant en een kerkelijk werker.  
Van de ouderlingen functioneren er 2 ouderlingen als voorzitter respectievelijk scriba, 
daarnaast zijn er jeugdouderlingen en ouderling-kerkrentmeesters.  
 
De ouderlingen  die belast zijn met de pastorale zorg voor een wijk, vormen met de 
wijkassistenten en de predikant/kerkelijk werker het College van Ouderlingen: het 
‘ouderlingenberaad ’.  
In dit beraad participeert ook één van de jeugdouderlingen . 
 
De kerkenraad is tevens belast met de verantwoordelijkheid van de catechese en de 
eredienst. 
 
Voor de organisatie en inhoud van de catechese is een Beraadsgroep Catechese  
verantwoordelijk, bestaande uit een predikant/kerkelijk werker en een jeugdouderling.  
Deze beraadsgroep is verantwoordelijk voor het functioneren van de commissies : 
          Snuffelcatechese,  
          Huiscatechese,  
          Jongerengespreksgroep en  
          Belijdenisgroep.  
 
Voor de gang van zaken in de eredienst adviseren twee commissies:  
          Commissie Eredienst en de  
          Commissie Bijzondere diensten. 
De taken en verantwoordelijkheden van de beraadsgroep catechese en de daarbij 
behorende commissies, alsmede de beide commissies voor de eredienst, komen hierna aan 
de orde. 
 
Onze kerkelijke gemeente is opgedeeld in wijken .  
Daarin zijn wijkouderlingen actief, maar in een aantal wijken wordt de pastorale zorg door 
wijkassistenten  verzorgd. Deze maken echter geen deel uit van de kerkenraad, maar 
participeren wel in het ‘ouderlingenberaad’.  
De wijkassistenten worden door de kerkenraad benoemd en in een eredienst aan de 
gemeente voorgesteld waarbij zij de geheimhoudingsgelofte van de ouderlingen afleggen. 
Er is nu één wijk voor een ouderling vacant. Elke ouderling/wijkassistent, die voor de eerste 
keer belast is met de zorg voor een wijk, heeft een mentor. Dit is een ouderling/wijkassistent, 
die enige ervaring heeft met het wijkwerk.  
 
De jeugdouderlingen  zijn in het bijzonder belast met de zorg voor de jeugd van onze 
gemeente. Zij zijn betrokken bij de catechese en al het andere kerkelijke jeugdwerk. 
Voor de organisatie van al het jeugdwerk is er een Beraadsgroep Kerk en Jeugd .  
Deze beraadsgroep is verantwoordelijk voor het functioneren van de commissies : 
          Oppasdienst,  
          Kindernevendienst,  
          Zondagsschool,  
          Jeugdclubs +CJV, 
          Dienst Kerk & School & Gezin  
          Diversen.  
De taken en verantwoordelijkheden van deze beraadsgroep en de bijbehorende commissies 
komen hierna aan de orde. 
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De ouderling-kerkrentmeesters  worden terzijde gestaan door medewerkers (-kerkrentmeester) 
die door de kerkenraad benoemd worden.  
Zij vormen tezamen het 
        College van kerkrentmeesters .  
Het college is belast met het beheer en de zorg voor de gebouwen en de begraafplaats en 
voert de administratie van de financiën van de gemeente.  
 
Onder verantwoordelijkheid van dit college valt ook de maandelijkse uitgave van het kerkblad 
‘Tsjerkeweagen ’. Dit blad wordt in Garyp huis aan huis verspreid. Artikelen worden 
aangeleverd door de predikant/kerkelijk werker, leden van de Kerkenraad en de andere 
colleges, beraadsgroepen en commissies.   
Voor de uitgave zorgt een Redactiecommissie , waarbij de eindredacteur de feitelijke 
opmaak verzorgt en de inhoud van het kerkblad ‘compleet’ aanlevert bij de drukker.  
Deze redactiecommissie stelt een jaarrooster op voor al de bestaande ‘organen’ van onze 
gemeente voor een regelmatige, gespreide maar verplichte aanlevering van de activiteiten 
van dat ‘orgaan’. Op deze wijze is verzekerd dat de leden van onze gemeente geïnformeerd 
worden (en blijven) van al wat er speelt. Naast deze ‘verplichte’ aanlevering van artikelen is 
er uiteraard de regelmatige berichtgeving van al wat er speelt c.q. gespeeld heeft in onze 
gemeente. (Deze redactiecommissie is niet opgenomen in het ‘organogram’, als zijnde een 
uitwerking van één van de activiteiten van het College van Kerkrentmeesters.) 
 
Jaarlijks legt het College van kerkrentmeesters - uiterlijk 4 maanden na afsluiting van het 
boekjaar - verantwoording af van het gevoerde financiële beleid aan de Kerkenraad via een 
jaarrekening .  
 
Elk jaar geeft dit College - in november - via een begroting  voor het volgende kalenderjaar 
de Kerkenraad inzicht in de voorgenomen uitgaven en de verwachte inkomsten van de 
gemeente. Deze begroting wordt in de najaarsgemeenteavond aan de gemeente 
voorgelegd, waarna ‘gehoord hebbende’ de gemeeente de kerkenraad de begroting in al of 
niet gewijzigde vorm goedkeurt. De goedkeuring door de Kerkenraad van de begroting 
behelst een mandaat voor het College voor de activiteiten die ten grondslag liggen aan de 
ingediende begroting. 
 
Het College van diakenen  is belast met de hulpverlening en het diaconaat binnen het 
gebied van onze kerkelijke gemeente aan zowel hen die tot onze gemeente behoren als aan 
hen die formeel geen lid zijn van onze gemeente.  
Daarnaast kan het college van diakenen verkregen collectegeld bestemmen voor projecten 
buiten onze gemeente.  
Zij zijn ook verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij de viering van het heilig 
Avondmaal.  
Jaarlijks legt het College van diakenen - uiterlijk 4 maanden na afsluiting van het boekjaar - 
verantwoording af van het gevoerde financiële beleid aan de Kerkenraad via een 
jaarrekening .  
 
Elk jaar geeft dit College - in november - via een begroting  voor het volgende kalenderjaar 
de Kerkenraad inzicht in de voorgenomen uitgaven en de verwachte inkomsten van de 
gemeente. De goedkeuring door de Kerkenraad van deze begroting behelst een mandaat 
voor het College voor de activiteiten die ten grondslag liggen aan de ingediende begroting. 
 
Elk van de wijken kent een wijkteam .  
Een wijkteam bestaat in principe uit een ouderling, een diaken en wijkdames of wijkheren.  
Het team verzorgt o.m. attenties naar de gemeenteleden in die wijk, bezoekt gemeenteleden 
in de wijk in geval van bijzonderheden als ziekte en geeft via de ouderling of de wijkassistent 
informatie door aan de (wijk-) predikant/kerkelijk werker.  
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Het team bezoekt ook de nieuw ingekomen leden, informeert hen over de gang van zaken in 
onze gemeente en nodigt hen uit mee te doen met kerkelijke activiteiten.  
 
Uit de Kerkenraad is een Kleine Kerkenraad  gevormd, die belast is met de dagelijkse gang 
van zaken van de kerkelijke gemeente.  
Zij bereidt de vergaderingen van de Kerkenraad voor en doet waar dit gewenst is, het 
voorbereidende beleidsmatige werk dat nodig is voor een adequate besluitvorming in de 
Kerkenraad.  
Voorts handelt zij het uitvoerende werk af dat valt binnen de met de Kerkenraad afgesproken 
beleidsmatige kaders.  
 
Ook formuleert de Kleine Kerkenraad het (ook krachtens de kerkorde PKN – Ord 4.8.5 ) 
meerjaarlijkse totale beleidsplan  voor de gehele gemeente (voor de periode van 4 jaar) en 
legt dit ter goedkeuring en vaststelling voor aan de Kerkenraad.  
De door de beraadsgroepen en commissies opgestelde actieplannen en beleidsplannen 
maken deel uit van dit totale beleidsplan voor de PKN-gemeente Garyp.  
In dat plan staan de doelen geformuleerd die de gemeente gaat nastreven en worden de 
wegen geduid die bewandeld gaan worden om de gestelde doelen te bereiken. Enkele jaren 
geleden was er het “Visierapport”, een breed door de gemeente gedragen beleidsdocument. 
De erin vervatte aanbevelingen zijn verwerkt in dit meerjaarlijkse beleidsplan.  
Dit beleidsplan moet in de Kerkenraad worden vastgesteld en alvorens tot concretisering 
over te gaan, moet de gemeente hierover (tijdens een gemeenteavond) worden ‘gehoord’. 
 
Door de opgestelde actieplannen en beleidsplannen van de onderscheiden commissies en 
beraadsgroepen (opgesteld voor een periode van 4 jaren) weet de Kleine Kerkenraad wat er 
wanneer opgestart zou moeten worden door de betrokken commissie.  
Daarom:  

via de ontvangen besluitenlijsten van de vergaderingen van de onderscheiden 
commissies is de Kleine Kerkenraad niet alleen op de hoogte dàt een commissie actief 
is maar tevens op de hoogte van wàt er aan activiteiten wordt ondernomen in de 
gemeente.  
Mocht er geen rapportage van enige commissie ontvangen worden, dan behoort het tot 
de taak van de Kleine Kerkenraad om de desbetreffende commissie tot activiteit te 
manen. 

 
De Kleine Kerkenraad wordt gevormd door de voorzitter en de scriba van de Kerkenraad, de  
predikant of kerkelijk werker, een diaken (bij voorkeur de voorzitter van het college van 
diakenen), 1 jeugdouderling, de voorzitter van het college van kerkrentmeesters en een 
ouderling (bij voorkeur de voorzitter van het ouderlingenberaad). 
De andere leden van de Kerkenraad - alsmede de wijkassistenten - ontvangen ter informatie 
een besluitenlijst van de vergaderingen van de Kleine Kerkenraad. 
 
Tenminste 2x per jaar belegt de Kerkenraad een Gemeenteavond , waarbij belangrijke 
zaken aan de gemeente worden voorgelegd teneinde haar mening of advies te vernemen. 
Daaronder vallen - naast de verantwoording van het gevoerde financiële beleid -, ook al die 
zaken waarbij krachtens de Kerkorde de gemeente moet worden ‘gehoord’ alvorens de 
kerkenraad tot een besluit kan komen. Dat advies van de gemeente zal zwaarwegend zijn bij 
het besluitvormingsproces van de Kerkenraad. Tevens biedt deze bijeenkomst aan de 
Kerkenraad de gelegenheid om van de gemeente geëvalueerd te krijgen of er zaken zijn die 
moeten worden aangepast of ter hand genomen.  
 
Rechtstreeks onder de Kerkenraad functioneren de volgende commissies : 

Eredienst;  
Bijzondere diensten;  
Leerhuizen;  
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Groothuisbezoek;  
Evangelisatie;  
Zending;  
Startzondag;  
Kerk & Israël;  
Premnitz.  

 
Ook vallen de volgende beraadsgroepen  rechtstreeks onder de Kerkenraad: 

Catechese;  
Kerk en Jeugd 

 
De Kerkenraad kan de ‘dagelijkse gang van zaken’ voor de activiteiten van één of meer van 
deze commissies delegeren aan het Ouderlingenberaad of het College van Diakenen. 
Laagfrequent legt het Ouderlingenberaad dan verantwoording af van het gevoerde beleid in 
dezen aan de Kerkenraad.  
De taken en verantwoordelijkheden van de genoemde commissies en beraadsgroepen 
komen hierna aan de orde.  
 
Voor alle  commissies geldt dat:  

a. zij hun werk doen op basis van een actieplan  (of – indien de aard van de 
    commissie dit verlangt – een beleidsplan ) voor de komende 4 jaar. Deze plannen 
    worden vooraf ter accordering de Kerkenraad aangeboden en jaarlijks waar nodig 
    aangepast.  
b. zij volgens het door de redactiecommissie van Tsjerkeweagen opgestelde rooster 
    jaarlijks een bijdrage leveren voor ons kerkblad waarin de gemeente verteld wordt van 
    de activiteiten (uitgevoerd èn voorgenomen). Het staat hen uiteraard vrij om naast 
    deze hun ‘verplichte’ bijdrage in voorkomende situaties de gemeente te informeren in 
    een aanvullende bijdrage in ons kerkblad.  
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3. Commissies : 

 
Eredienst  
De commissie ‘eredienst’ bestaat uit de predikant/kerkelijk werker, een van de organisten, 
een gemeentelid die tevens werkzaam is in de christelijke basisschool de Wrâldpoarte en 4 
gemeenteleden. 
In deze commissie bespreken de predikant/kerkelijk werker hun gedachten en opvattingen 
over de liturgie van de eredienst en brengen de andere leden hun voorstellen in.  
 
Deze commissie regelt verder de liturgisch relevante zaken voor de ‘normale’ erediensten (in 
principe de morgendiensten en die middag- en avonddiensten als er geen ‘bijzondere’ dienst 
wordt gehouden),  
Dit zijn zaken als:  

de keuze van te gebruiken liedboeken;  
zingen vòòr de dienst;  
wanneer is er een gedrukte liturgie;  
projecten als advent en 40-dagen;  
de diensten tijdens de ‘Stille Week’;  
Medewerking van Koor of Muziekkorps e.d. 

 
De commissie streeft er naar dat in de ‘normale’ vieringen op zondag er steeds aandacht is 
voor de kinderen van onze gemeente.  
Dit kan door een gesprek, door een kinderlied enz. voorafgaande aan hun vertrek naar de 
kindernevendienst of - wanneer er geen kindernevendienst is -, via een gesprek of het 
uitreiken van een kleurplaat of anderszins voorafgaande aan de schriftlezingen. 
 
Bij het avondmaal vieren wij het hart van ons geloof. Daarom zijn ook kinderen en jongeren 
aan de Tafel van de Heer van harte uitgenodigd. 
Er wordt zowel in de morgendienst als in de middagdienst het heilig Avondmaal gevierd. 
De viering ’s middags begint als voortzetting van de viering ’s morgens. Daarna heeft de 
eredienst het karakter van de ‘dankzegging’. 
’s Morgens is het in de Andreaskerk afwisselend een ‘lopende’ of een ‘zittende’ viering. 
’s Middags is het in de Petruskerk in de kerkbanken een ‘zittende’ viering. 
 
In de 40 dagentijd is er naar Pasen toe een veertigdagenproject , waarin school en 
zondagsschool (palmpasenstokken) en kindernevendienst samen betrokken zijn. 
Dit project van kerk en school houdt in, dat er in de voorbereidingstijd naar Pasen geld bijeen 
verzameld wordt voor een bepaald project. De uitwerking en de keuze van het project 
waarvoor gespaard wordt, geschiedt door een ‘subcommissie 40-dagen-project ’ als deel 
van de Commissie Eredienst.  
Deze subcommissie 40-dagen-project bestaat uit een predikant/kerkelijk werker, een 
leerkracht van de basisschool ‘de Wrâldpoarte’, een lid van de Commissie 
Kindernevendienst, een diaken en een gemeentelid. 
De betrokken predikant/kerkelijk werker brengt de voorgenomen activiteiten in de Commissie 
Eredienst, zodat ook de kanttekeningen van de leden van deze commissie bij de uitwerking 
van het 40-dagen-project kunnen worden meegenomen. 
Het bijbelse thema van het 40-dagen-project wordt ontleend aan het thema van de 
zondagsschoolmethode ‘Kind op Zondag’. 
In de tijd voor Kerst, de Adventstijd, is er een adventsproject . De Commissie Eredienst 
verzorgt de afstemming met de basisschool ‘de Wrâldpoarte’ (aanleren van kinderversjes) en 
zoekt gemeenteleden aan die wekelijks de adventskaars aansteken.  
Het bijbelse thema van het adventsproject wordt ontleend aan het thema van de 
zondagsschoolmethode ‘Kind op Zondag’. 
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Over al deze zaken brengt de Commissie Eredienst – waar gewenst en noodzakelijk na 
overleg met de diakonie en/of het Ouderlingenberaad - advies uit aan de Kerkenraad als zij 
verandering en of aanpassingen voorstaat ten opzichte van de actuele situatie. Na 
besluitvorming door de Kerkenraad zal zij de uitvoering ter hand nemen in goed overleg met 
de andere betrokkenen. 
 
Bijzondere diensten  
De commissie ‘bijzondere diensten’ bestaat uit de predikant/kerkelijk werker en 
gemeenteleden. Ad hoc kan deze commissie waar gewenst tijdelijk of voor een bepaalde 
‘bijzondere dienst’ worden uitgebreid. 
Het is efficiënt dat of de predikant of de kerkelijk werker de vergaderingen van de Commissie 
bij woont en de ander tijdens hun (wekelijks) werkoverleg informeert. 
Voor de uitvoering van bijzondere diensten kan een beroep worden gedaan op 
gemeenteleden. 
 
Deze commissie regelt en geeft in nauw overleg met de predikant/kerkelijk werker inhoud 
aan de bijzondere diensten als:  
         Vespers;  

Taizé-vieringen; 
Zingend de zondag uit; 
Middagdienst startzondag;  
Musicals;  
Oratoria;  
Leerdiensten;  
‘laagdrempelige’ diensten 
de Kerstnachtdienst.  

Het is in onze gemeente van Garyp al langere tijd gebruikelijk dat vanuit de 
Jeugdraad de organisatie en invulling van de Kerstnachtdienst wordt 
uitbesteed aan een andere commissie zoals het Huiscatecheseteam of de 
Evangelisatiecommissie, tenzij zij dit zelf ter hand neemt.  

 
Ook bij de bijzondere diensten kan andere dan de gebruikelijke begeleiding van het 
kerkorgel voorkomen en kan b.v. een band, koor of muziekkorps een rol spelen. 
 
Voor onze jongeren in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar worden onder verantwoordelijkheid van 
de Jeugdraad tienerdiensten  georganiseerd. 
 
Om aan de bijzondere diensten daadwerkelijk gestalte te geven stelt deze commissie 
jaarlijks vòòr 1 maart een kalender bijzondere diensten  op voor het volgende kalenderjaar.  
Hierbij worden ook de bijzondere diensten ingeroosterd die georganiseerd worden door de 
commissies Evangelisatie, Jeugdclubs en Kerk en School – uiteraard in goed overleg met de 
betrokken commissie. 
Na accordering van deze kalender door de Kerkenraad is deze ‘kalender bijzondere 
diensten’ het uitgangspunt van vertrek voor de betrokken commissies en de preekregelaar . 
 
(ter informatie: de preekregelaar stelt samen met de eigen predikant/kerkelijk werker in de 
eerste weken van mei het preekrooster voor alle diensten op voor het volgende kalenderjaar. 
Daarbij worden voor de niet door de eigen predikant/kerkelijk werker of commissies 
‘ingevulde’ erediensten, predikant van elders gevraagd.) 
 
Over al deze zaken brengt de Commissie - na overleg met het Ouderlingenberaad - advies 
uit aan de Kerkenraad als zij verandering en of aanpassingen voorstaat ten opzichte van de 
actuele situatie. Na besluitvorming door de Kerkenraad zal zij de uitvoering ter hand nemen 
in goed overleg met de andere betrokkenen. 
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Leerhuizen  
Deze commissie - gevormd door de predikant/kerkelijk werker/gemeenteleden regelt gedurende 
het seizoen ev. bijbelstudiegroepen. Zij informeert het Ouderlingenberaad over de 
voorgenomen activiteiten in het seizoen.  
Desgevraagd kan deze commissie ondersteuning geven aan de Bijbelgespreksgroep die op 
zondagavond bij een gemeentelid thuis plaats vindt. 
 
Groothuisbezoek  
Deze commissie bestaat uit een predikant/kerkelijk werker en 8 gemeenteleden. De 
Commissie regelt de jaarlijkse avonden van het Groot-huisbezoek en deelt de 
gemeenteleden op een avond van hun voorkeur in.  
In nauw overleg met de predikant/kerkelijk werker - die overlegt met het Ouderlingenberaad -  
wordt het thema bepaald dat op de avond besproken wordt. Dit thema wordt door de 
predikant/kerkelijk werker zodanig bewerkt, dat - na toetsing in de commissie - de 
gespreksleiders van deze avond bruikbare handreikingen hebben.  
 
Voor het geval de gemeenteleden een vervolg wensen van hun ‘gespreksgroep’ (dan wel dat 
enkele leden van een groep een vervolg wensen), regelt de commissie groothuisbezoek de 
vervolgavonden in hetzelfde seizoen van het jaarlijkse Groothuisbezoek. 
De Commissie informeert het Ouderlingenberaad en de betrokken predikant/kerkelijk werker 
brengt de Kerkenraad op de hoogte van de voorgenomen activiteiten in het seizoen. 
 
Evangelisatie  
Deze commissie verzorgt evangelisatieactiviteiten binnen Garyp en regelt de volgende 
bijeenkomsten: 

Open lucht dienst Fonejacht (in juni) 
Feesttentdienst 
1x per jaar een dienst op de zondagmiddag 
1x per jaar op zondagavond een dienst: ‘zingend de zondag uit’ 
De kerstmiddag voor senioren (in samenwerking met de Diakonie) 

Het evangelisatiewerk moet zich vooral richten op de rand- en buitenkerkelijken in Garyp. 
Het is van belang dat er overleg plaats vindt met de Jeugdraad om te bezien waar en in 
hoeverre de jeugd van Garyp bij de evangelisatieprojecten kan worden betrokken. 
 
De Commissie informeert het Ouderlingenberaad over de voorgenomen activiteiten en zal de 
eventuele daarop van dat college ontvangen op- en aanmerkingen zwaarwegend 
meenemen. 
Eenmaal per jaar is er een afstemmingsoverleg met de Kleine Kerkenraad. De Kleine 
Kerkenraad brengt over dit overleg verslag uit in de Kerkenraad.  
 
Zending  
Deze commissie bestaat uit gemeenteleden en een diaken. Zij verzorgt steun voor 
zendingsactiviteiten die georganiseerd worden vanuit de PKN. Ook bepalen zij met welk 
zendingsproject onze gemeente zich in het bijzonder verbonden voelt. ‘ 
De Commissie informeert de diakonie over de voorgenomen activiteiten en zal de eventuele 
daarop van dat college ontvangen op- en aanmerkingen zwaarwegend meenemen. 
Eenmaal per jaar is er een afstemmingsoverleg met de Kleine Kerkenraad. De Kleine 
Kerkenraad brengt over dit overleg verslag uit in de Kerkenraad.  
 
Startzondag  
Elk jaar verzorgt deze commissie (bestaande uit gemeenteleden, een predikant/kerkelijk 
werker en een jeugdouderling) het openingsweekend van het winterseizoen (de derde zondag 
in september). ‘s Zaterdags worden er ’s middags en ’s avonds voor de jongeren activiteiten 
georganiseerd en de daaropvolgende zondag zijn er - na een ‘normale’ eredienst - tal van 
activiteiten voor jong en oud. Daarbij ligt het accent op het samen iets doen, samen iets 
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beleven, samen gemeente zijn. Na een eenvoudige maaltijd voor de gehele gemeente is er ’s 
middags een laagdrempelige, de startzondag afsluitende, dankdienst. 
In de morgendienst wordt door de kinderen op de basisschool gemaakte kaartgroeten 
uitgedeeld aan de gemeente die gebracht moeten worden bij de zieken en de 75+. 
De bij deze commissie betrokken predikant/kerkelijk werker informeert de (Kleine) Kerkenraad 
naar behoren. 
  
Kerk & Israël  
Deze commissie (bestaande uit gemeenteleden en een predikant/kerkelijk werker) 
organiseert activiteiten voor onze gemeente in het kader van de relatie van onze Kerk met 
Israël. Verder werkt zij mee aan de voorbereidingen van de ‘Israëlzondag’ in oktober van elk 
jaar.  
Tegenwoordig is naast de in de kerkorde van de PKN vastgelegde ‘onopgeefbare 
verbondenheid’ met het volk Israël, ook de relatie van onze Kerk met de Palestijnen en 
vooral ook met de christenen in de Palestijnse gebieden, onderwerp van gesprek. 
De bij deze commissie betrokken predikant/kerkelijk werker informeert de (Kleine) 
Kerkenraad naar behoren. 
 
Premnitz  
Samen met de S.o.W.-gemeente van Oudega (Sm.) onderhoudt deze commissie (bestaande 
uit gemeenteleden + ad hoc  predikant/kerkelijk werker) het contact met de Evangelisch-
Lutherse gemeente van Premnitz (Duitsland).  
In principe komt eens in de vier jaar een deel van de Premnitz-gemeente in Garyp en 
Oudega, in het tussenliggende tweede jaar bezoekt een deel van de beide protestantse 
gemeenten van Garyp en Oudega de gemeente te Premnitz. 
De bij deze commissie betrokken Garyper /kerkelijk werker informeert de (Kleine) 
Kerkenraad naar behoren.
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4. Beraadsgroepen  
 
4.1.  Beraadsgroep Catechese 
Deze beraadsgroep wordt gevormd door een predikant/kerkelijk werker en een 
jeugdouderling. Zij is verantwoordelijk voor de catechese in onze gemeente en bepaalt de 
inhoud en de leerstof van de onderscheiden groepen, zoals deze verzorgd wordt door de vier 
commissies belast met de catechese.  
 
Deze beraadsgroep stelt een Catechesebeleidsplan  op voor de komende 4 jaar en stelt dit 
waar nodig jaarlijks bij. In dit beleidsplan komen o.m. zaken aan de orde als de keuze van de 
methode die gebruikt wordt bij de huiscatechese en de belijdeniscatechese. Ook zaken als 
het bevorderen van een goede communicatie met de jongeren verdient voortdurende 
aandacht. Het is van groot belang dat de ouders van de jeugd goed geïnformeerd worden 
over het aanbod van catechese door de kerk. 
Het beleidsplan voor de catechese wordt besproken met het Ouderlingenberaad en daarna 
aan de kerkenraad aangeboden ter vaststelling. Daarna maakt het deel uit van het ‘totale 
beleidsplan’ van de kerk van Garyp. 
 
De predikant/kerkelijk werker bespreekt regelmatig in het Ouderlingenberaad de voortgang 
en de conclusies van de beraadsgroep. 
 
Onder deze beraadsgroep vallen de volgende Commissies: 
 
Snuffelcatechese 
Deze commissie bestaat uit de predikant/kerkelijk werker en één van de jeugdouderlingen. 
De predikant/kerkelijk werker en de jeugdouderling stemmen voorafgaande aan elk seizoen af 
wat de inhoud van de catechese aan de jongste groep zal zijn. De predikant/kerkelijk werker doet 
hiervan verslag in de kerkenraad. 
Aan jongeren in de leeftijd van omstreeks 12 – 13 jaar wordt in de maanden januari en 
februari van elk jaar een met de gang van zaken in onze kerk vertrouwd makende serie van  
bijeenkomsten gegeven door de predikant/kerkelijk werker. De jongeren maken hier op 
ongedwongen wijze kennis met het verschijnsel ‘catechisatie’. De predikant/kerkelijk werker 
vertelt van basisbegrippen als de kerkelijke organisatie, de beide sacramenten doop en 
avondmaal, de kerkdienst, e.d.. 
 
Naast deze oriënterende bijeenkomsten wordt door de predikant (in principe 1x per jaar) op 
een avond van een werkdag, voorafgaande aan de viering van het heilig Avondmaal, een 
bijeenkomst belegd voor ouders met hun kinderen. Het betreft hier kinderen die door hun 
ouders in staat worden geacht op gepaste wijze mee te doen met de Avondmaalsviering. De 
ouders bepalen vanaf welke leeftijd hun kind voldoende besef heeft van de waarde van de 
viering van dit sacrament. 
 
Huiscatechese  
De predikant/kerkelijk werker en één van de jeugdouderlingen bepalen de leerstof.  
Het is zaak om ook via de leerstof de betrokkenheid van de jongeren in de huiscatechese te 
maximeren. Daarom is het een voortdurend aandachtspunt om de gebruikte catechesemethode 
te evalueren en tijdig over te gaan naar andere methoden. 
 
Deze commissie, het ‘huiscatecheseteam’, wordt gevormd door de predikant/kerkelijk 
werker, de jeugdouderling en een aantal gemeenteleden dat de huiscatechese wil geven. Dit 
team komt daartoe gedurende het seizoen voor instructieavonden bijeen en bespreekt dan 
de stof voor de komende twee keer huiscatechese. Waar het de theologische zaken betreft 
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geeft de predikant/kerkelijk werker de nodige toelichting en voor de pedagogische en overige 
organisatorische en zaken zorgt de jeugdouderling. 
 
Aan een groep van jongeren (vanaf 2 V.O. tot en met de jongeren van 17 jaar) wordt 
gedurende 5 seizoenen op avonden, in groepen van ongeveer 6 à 8 jongeren, door twee 
huiscatecheten in principe twee-wekelijks huiscatechese aan huis gegeven. (niet in de 
maand december en niet in de schoolvakanties) Het catecheseseizoen dat loopt vanaf de 
Startzondag tot aan maximaal de ‘Stille Week’ voor Pasen, wordt afgesloten met een 
slotavond.  
 
In elke bijeenkomst wordt door de huiscatecheten geattendeerd op het ‘potje’ om te sparen 
voor een goed doel. Tijdens de jaarlijkse slotavond voor alle catechisanten wordt de 
opbrengst bekend gemaakt en aan een vertegenwoordiger van de ontvangende organisatie 
overhandigd. 
 
Voor het contact van de predikant/kerkelijk werker met de jeugd, is het goed dat de 
predikant/kerkelijk werker per seizoen elke huiscatechesegroep (minimaal) 1 keer bezoekt. 
 
Jongerengespreksgroep  
De predikant/kerkelijk werker en één van de jeugdouderlingen bepalen het thema voor  
gespreksavonden en nodigen alle jongeren van de gemeente van Garyp in de leeftijdsgroep 
van 18 – 24 jaar uit om gedurende het seizoen (vanaf de Startzondag tot aan de ‘Stille Week’ 
voor Pasen) éénmaal per maand bijeen te komen om te praten over het bepaalde 
geloofsthema en over al die zaken die de jongere raakt. 
De predikant/kerkelijk werker informeert hierover de kerkenraad naar behoren. 
 
Belijdenisgroep  
De commissie bestaat uit de predikant en één van de jeugdouderlingen. Zij bepalen de 
inhoud van de leerstof van de belijdeniscatechese en doen hiervan melding in de 
kerkenraad. 
Het is van belang dat de ouderlingen en de wijkassistenten de aan hun zorg toevertrouwde 
gemeenteleden attenderen op deze mogelijkheid tot persoonlijke geloofsverdieping en 
uitbouw van de kerkelijke gemeente. 
 
De predikant nodigt de gemeenteleden uit die overwegen om belijdenis te doen, om 
gedurende het seizoen (twee-wekelijks) op een avond bijeen te komen (vanaf de 
Startzondag tot aan de ‘Stille Week’ voor Pasen, behalve in de maand december). 
 
Voor hen die na afloop van de belijdeniscatechese beslissen om volwaardig lid van onze 
kerkelijke gemeente te willen worden en daarom belijdenis van hun geloof wensen af te 
leggen, belegt de predikant met hen en de betrokken ouderlingen van de wijken waarin de 
adspirant-leden wonen een bijeenkomst waarin de ouderlingen de belijdeniskandidaten 
kunnen bevragen naar hun motieven om belijdenis van hun geloof af te willen leggen. In die 
bijeenkomst wordt tevens de gang van zaken tijdens de eredienst waarin belijdenis van 
geloof wordt afgelegd besproken. De predikant zorgt voor de reguliere afkondiging van het 
heugelijke feit aan de gemeente (naam, adres en datum van de dienst van het afleggen van 
de geloofsbelijdenis). 
 
In onze gemeente is afgesproken dat ouders die nog geen belijdenis van hun geloof hebben 
afgelegd hun pas geboren kind toch kunnen laten dopen mits zij de eerstvolgende 
belijdeniscatechese bijwonen zodat zij in elk geval de kennis hebben om waar te maken dat 
zij hun kind zullen opvoeden naar de leer van de bijbel.  
 
In dit verband lijkt het bijzonder wenselijk om jaarlijks ook een aantal ‘herhalingsavonden ’ 
te beleggen voor doopouders die hun kind hebben laten dopen. Daar kunnen dan zaken 
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besproken worden als geloofsopvoeding, de keuze van de kinderbijbel en wat dies meer zij. 
Het is aan te bevelen, dat voor deze avonden ook jonggehuwden  worden uitgenodigd. 
 
4.2.  Beraadsgroep Kerk en Jeugd 
 
De beraadsgroep bestaat uit:  
         een (al dan niet uit de kerkenraad afkomstige) coördinerend voorzitter,  
         de zes commissievoorzitters,  
         een jeugdouderling en  
         de locatiedirecteur van de Chr.Basisschool ‘De Wrâldpoarte’. 
 
Als uitgangspunt voor het te voeren jeugdbeleid neemt de beraadsgroep de in bijlage 2 
genoemde uitgangspunten als vertrekpunt en basis genoemd: 
 
De taken van de Beraadsgroep kunnen als volgt worden geduid: 

• Coördineren, delegeren en controleren van het jeugdwerk op alle 
verschillende terreinen binnen onze gemeente namens de kerkenraad. 

• Aanspreekpunt zijn voor mensen die werkzaam zijn in het jeugdwerk 
• Ontwikkelen van nieuw beleid. 
• Bevorderen van deskundigheid van de leden van de desbetreffende 6 

commissies. 
       
Onze gemeente wil het geloof in God niet alleen beleven in het vieren , maar ook in het 
dienen  van onze naaste. In dit dienen willen wij, waar mogelijk, ook onze jonge 
gemeenteleden betrekken. 
Dit diaconale aspect krijgt geregeld gestalte in diensten, waarbij kinderen of jongeren worden 
opgeroepen om mee te helpen bij het collecteren. Meestal moet dit tevoren worden 
georganiseerd en voorbereid, maar in onze gemeente is het ook mogelijk, dat dit spontaan 
gebeurt. 
Het liefhebben van onze naaste krijgt ook daadwerkelijk vorm bij de dankstond voor gewas 
en arbeid door b.v. het inzamelen voor levensmiddelen voor de voedselbank.  
Vooral in de 40-dagen-tijd voor Pasen worden jongeren in ons dorp betrokken bij de actie 
van kerk en school voor medemensen die hulp nodig hebben. Door het rondbrengen en 
ophalen van bakjes wordt er geld bijeen gebracht voor een project. Het bijzondere van dit 
project is, dat het leeft niet alleen in kerk en school, maar eigenlijk in ons hele dorp. Kinderen 
en jongeren vervullen hierbij een zeer belangrijke rol. 
Hierbij wordt ook nogmaals het uitdelen van door kinderen op de basisschool gemaakte 
kaartgroeten genoemd die tijdens de morgendienst van de startzondag worden uitgedeeld.  
 
Het is de taak van deze beraadsgroep om op adequate en planmatige wijze zodanig te werk 
te gaan dat de commissies optimaal hun werk kunnen doen waardoor onze jeugd zich voelt 
aangesproken. De noodzaak om de jeugd van onze gemeente te blijven aanspreken is 
uiteengezet in bijlage 3. 
Om deze planmatige aanpak te kunnen concretiseren wordt een voor 4 jaar geldend 
‘Jeugdbeleidsplan ’ opgesteld dat wordt aangeboden aan de Kerkenraad ter bespreking en 
vaststelling. In dit jeugdbeleidsplan komen o.m. zaken aan de orde als de keuze van de 
methode die in de Kindernevendienst en de Zondagsschool gebruikt wordt alsmede de wijze 
van instructie aan de leid(st)ers.   
 
De Kerkenraad belegt voor een bespreking met al de ouders met opgroeiende kinderen een 
bijeenkomst waar dit Jeugdbeleidsplan wordt besproken.  
Op grond van de gemaakte opmerkingen kan dit plan dan worden aangepast.  
Het is van het grootste belang dat dit plan breed door de gemeente gedragen wordt. 
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De Kerkenraad brengt daarna dit Jeugdbeleidsplan in een ‘Gemeenteavond’ als een 
voorgenomen besluit ter kennis van de gemeente om de reacties te peilen. Na vaststelling 
van het Jeugdbeleidsplan in de Kerkenraad gaan de betrokken commissies volgens dit plan 
aan de slag.  
Indien dit gewenst of noodzakelijk is kan de kerkenraad op advies van de Beraadsgroep 
‘Kerk en Jeugd’ de afspraken bijstellen en hierover de gemeente informeren. 
 
Onder deze beraadsgroep vallen de volgende Commissies: 
 
Oppasdienst  
Deze commissie zorgt er voor, dat volgens een door haar opgesteld rooster tijdens de 
erediensten ’s morgens (en in incidentele gevallen ook ’s middags) vrijwilligers als een 
‘oppas’ aanwezig zijn voor de allerkleinsten (0 – 5 jaar), zodat de ouders de kerkdienst 
kunnen meemaken.  
Nieuwe namen komen op de lijst:  
     1. door spontane aanmelding,  
     2. door nieuwe ouders te vragen,  
     3. door zich op te geven via het jaarlijkse infoboekje. 
Per half jaar wordt een rooster gemaakt, omdat lopend het jaar mensen kunnen stoppen of 
erbij kunnen komen. 
Oppassers mo eten altijd 20 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig zijn. 
Er dienen altijd minimaal 2 oppassers aanwezig te zijn. 
Een oppasser moet minimaal 14 jaar zijn. Jonge oppassers draaien mee met volwassenen. 
Het aantal kinderen dat aanwezig is, varieert van 2 tot 12. Bij doopdiensten zijn er meer, 
soms oplopend tot 20 kinderen. Dan wordt er nog een extra oppas gezocht. Dit is niet 
officieel geregeld, maar meestal wordt een ouder gevraagd. 
 
De kerkenraad vindt het een zeer goede zaak, dat er tijdens elke morgendienst ook 
kinderoppas is voor de kleine kinderen. Dit om 2 redenen.  
1.   om jonge ouders de kans te geven om de diensten zoveel mogelijk te bezoeken.  
2.   om de kleine kinderen alvast te leren om ’s zondags naar het kerkgebouw te gaan,  
      zodat ze ermee vertrouwd raken. 
 
Sinds oktober 2006 heeft de kerkenraad besloten, dat indien ouders dit willen, zij hun kleine 
kinderen tijdens de collecte kunnen ophalen bij de oppasdienst. Dan kunnen deze kinderen 
aanwezig zijn in de kerk, wanneer de zegen wordt uitgesproken. 
 
Kinderdienst  
De commissie bestaat uit een voorzitter, een predikant/kerkelijk werker en leid(st)ers.  
Mede omdat de basisschool werkt met de methode ‘Kind op Maandag’, wordt in de 
kinderdienst gewerkt met de methode ‘Kind op Zondag’ (K.o.Z.). Deze methode volgt het 
bijbelleesrooster ‘de eerste dag’. Dit rooster is ook bij de predikant/kerkelijk werker bekend, 
zodat voordat de kinderen naar hun dienst gaan, de predikant/kerkelijk werker aandacht kan 
besteden aan dat bijbelgedeelte dat de kinderen in hun dienst gaan horen. Dit hoeft niet 
beslist hetzelfde te zijn als het thema van de preek in de eredienst. 
 
Er is 1x per 2 weken ‘s morgens een kinderdienst en er wordt dan gewerkt in twee groepen 
(4-7 jaar en 8-12 jaar) met voor elke groep 2 leid(st)ers. In de zomerperiode is er elke week 
kinderdienst.  
De kinderen worden door de predikant/kerkelijk werker gevraagd naar voren te komen 
waarna hij hun vertelt over een bijbelgedeelte of iets bijzonders dat in de eredienst plaats 
vindt. Daarna verlaten zij de kerkdienst om naar de kinderdienst gaan nadat de leiding een 
kaars heeft aangestoken aan de paaskaars, door achter de leiding met de kaars aan te 
lopen. 
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Bij bijzondere gelegenheden delen de kinderen van de kinderdienst iets uit. Zoals bij de 
bediening van de doop, de bevestiging van ambtsdragers en bij belijdenisdiensten. 
 
De voorzitter stelt het rooster op voor de leid(st)ers en vermeldt daarbij het te lezen 
bijbelgedeelte en verstrekt hen de in de methode K.o.Z. gegeven toelichting en 
bewerkingssuggesties. 
In een daartoe te beleggen overleg (1x per kwartaal) geeft de predikant/kerkelijk 
werker/kerkelijk werker aan de leid(st)ers een theologische toelichting op de stof uit K.o.Z. die in 
het komende kwartaal aan de orde gesteld wordt.  
 
De voorzitter benadert (thans) eigener beweging en soms op aangeven van de leid(st)ers, 
gemeenteleden voor het vervullen van vacatures, ontstaan doordat leid(st)ers na enige jaren 
besluiten om met dit werk te stoppen.  
 
Zondagsschool  
De commissie bestaat uit een voorzitter, een predikant/kerkelijk werker en leid(st)ers. In 
navolging van de Kinderdienst wordt ook hier de methode K.o.Z. gebruikt. 
De zondagsschool is in wezen voor iedereen. Ook mensen die randkerkelijk zijn, sturen hun 
kinderen soms nog wel naar de zondagschool. 
 
Er is 1x per 2 weken een zondagsschool vanaf het startweekend tot en met begin mei.  
In mei wordt er in een speciale dienst afscheid genomen van de kinderen, die te oud zijn 
geworden voor de zondagsschool.  
 
In Garyp is als de maximum leeftijd gekozen voor de leeftijdsgroep die dan naar de jeugdclubs 
mag.  
 
Financieel bedruipt men grotendeels zichzelf met een kleine aanvulling vanuit de algemene 
kas van de kerk. 
 
De zondagschool organiseert in goed overleg met de Commissie Kerk & School & Gezin het 
kinderkerstfeest . Met dit kerstfeest brengt de ‘lijst’ ruim genoeg op. Het opgebrachte geld 
van deze lijst wordt mede bestemd voor een goed doel. 
Overige activiteiten: 
-   mee werken aan palmpasen (palmpasenstokken) 
-   mee werken aan het startweekend 
-   versieren van de kerstboom en (na het kerstfeest) het opruimen van de kerstboom 
     in de Andreastsjerke 
 
De voorzitter stelt het rooster op voor de leid(st)ers en vermeldt daarbij het te lezen 
bijbelgedeelte en verstrekt hen de in de methode K.o.Z. gegeven toelichting en 
bewerkingssuggesties. 
In een daartoe te beleggen overleg (1x per kwartaal) geeft de predikant/kerkelijk werker aan de 
leid(st)ers een theologische toelichting op de stof uit K.o.Z. die in het komende kwartaal aan de 
orde gesteld wordt.  
 
De voorzitter benadert (thans) eigener beweging en soms op instigatie van de leid(st)ers, 
gemeenteleden voor het vervullen van vacatures, ontstaan doordat leid(st)ers na enige jaren 
besluiten om met dit werk te stoppen. 
 
Jeugdclubs +CJV  
De Commissie Jeugdclubs en CJV wordt gevormd door de leden van het Dagelijks Bestuur 
van de tot dit jaar functionerende ‘Jeugdraad’ die bestaat uit een jeugdouderling en 
gemeenteleden (waaronder de voorzitter, secretaris en penningmeester, 2 als ouder van een 
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clublid en 1 vanuit de clubleiding). Ter wille van de herkenbaarheid behoudt deze commissie 
dezelfde vertrouwde naam ‘Jeugdraad ’. 
Deze commissie is verantwoordelijk voor het functioneren van de 6 jeugdclubs gevormd uit 
jongeren vanaf groep 7 van de Basisschool t/m klas 4 van het Voortgezet Onderwijs. Naast 
de leden van de Jeugdraad zetten zich gemeenteleden in als clubleiding. 
 
De Jeugdraad verzorgt tevens de aanschaf, het optuigen (versieren) en afbreken van de 
kerstboom in de Petruskerk 
Ook worden zij door stimulans van de Jeugdraad betrokken bij de activiteiten van het 
Startweekend en de jeugddiensten in de kerk (3 x per jaar). 
De jeugdclubs werken bij toerbeurt mee aan zo’n jeugddienst. Omdat het meewerken aan 
jeugddiensten een club een aantal clubavonden kost, lijkt het verstandig dat per jaar van de 
6 jeugdclubs slechts 2 clubs (bij toerbeurt) een jeugddienst voorbereiden. 
 
De kerkenraad vindt het van groot belang, dat er voor opgroeiende jongeren in onze 
gemeente clubavonden worden georganiseerd. Met als uitgangspunt een Bijbels thema, ligt 
de nadruk op deze avonden op creatief bezig zijn en in een ontspannen sfeer met elkaar in 
gesprek zijn en van elkaar leren. 
 
Een CJV is er op dit moment niet meer. Als er belangstelling is voor een CJV, dan zullen we 
dit als gemeente zeker stimuleren.  
 
Dienst Kerk & School & Gezin  
Deze commissie bestaat uit een predikant/kerkelijk werker en een jeugdouderling.  
 
Zij bespreken de opzet van de erediensten die een laagdrempelig karakter hebben en gericht 
zijn op Kerk, School en Gezin . (3x per jaar) Hierbij worden ook leerlingen van de 
basisschool de Wrâldpoarte betrokken.  
 
Voor wat betreft de eredienst “Kerk & School & Gezin” lopen de contacten met de 
basisschool via de predikant/kerkelijk werker. Hij stemt met de betrokken leerkrachten in de 
weken voorafgaande aan de ‘Kerk & Schooldienst’ af, welk bijbeldeel behandeld wordt, 
welke liederen op school kunnen worden ingestudeerd en waaruit de bijdrage van de 
kinderen zal bestaan. De predikant/kerkelijk werker informeert de hiervoor aangewezen 
jeugdouderling terzake. 
 
Diversen  
Deze commissie bestaat uit een predikant/kerkelijk werker en de jeugdouderlingen.  
Zij organiseren de gespreksavonden voor jonge ouders.  
Ook organiseren zij activiteiten voor jongeren vanaf 17 jaar. Dit kan variëren van een bezoek 
aan een (zorg-)instelling of een culturele uitstap tot aan gespreksavonden aan huis of elders. 
Verder hebben zij het recht om voor de jeugd activiteiten te organiseren of te doen 
organiseren waarvan zij menen dat het de betrokkenheid van de jeugd bij onze kerk ten 
goede komt. Zij informeren hierover het Ouderlingenberaad en vragen via hen indien dat 
nodig is een aanvullend budget aan bij de kleine kerkenraad. 
De jeugdouderlingen informeren het Ouderlingenberaad terzake over hun activiteiten.
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5. Periodiek te ondernemen acties  
 
Gemakshalve wordt hier de volgorde van deze Beleidsnota gehanteerd: 
 

1. Redactiecommissie Tsjerkeweagen stelt een jaarrooster op voor de (voorzitters van 
de) respectieve organen (raden, colleges, beraadsgroepen en commissies) in 
verband met de periodieke aanlevering van een bijdrage voor Tsjerkeweagen. 

2. College van Kerkrentmeesters: opstellen jaarrekening (<1 mei) en begroting (in 
november) voor de PKN-gemeente Garyp. 

3. College van Diakenen: opstellen jaarrekening (<1 mei) en begroting (in november) 
voor de diaconie van de PKN-gemeente Garyp. 

4. Kleine Kerkenraad: 
-   ondersteunend werk t.b.v. de Kerkenraad 
-   opstellen Totale Beleidsplan PKN-gemeente Garyp 
-   controle op de activiteiten van de resp. commissies 
-   organiseren van de Gemeenteavond (2x / jaar) 

5. beide Beraadsgroepen: opstellen jaarlijks actieplan (o.b.v. 4-jarig beleidsplan) 
en wel door de Beraadsgroep Catechese: Catechesebeleidsplan;  
Beraadsgroep Kerk en Jeugd: Jeugdbeleidsplan 

6. alle Commissies: jaarlijks vòòr 1 maart van enig jaar opstellen van actieplan 
voor het volgende kalenderjaar. 

7. De Kerkenraad wordt ‘getrapt’ en via een samenvatting door de Beraadsgroepen, de 
Colleges en de Kleine Kerkenraad adequaat geïnformeerd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: 1.  Organogram PKN-gemeente Garyp d.d. 19 november 2007 
             2.   Wat wil de Protestantse gemeente van Garyp voor al haar leden zijn? 

3.   Argumenten voor een jeugdbeleidsplan in Garyp 
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Organogram PKN-Gemeente Garyp                                                                      bijlage 1. 
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Wat wil de Protestantse Gemeente van Garyp voor al haar leden zijn?             Bijlage 2. 
 

1. Onze gemeente wil in woord en daad getuigen van de blijde boodschap van Jezus 
    Christus. Daarin lezen wij dat Hij ons accepteert zoals we zijn. 
    Wij geloven dat dit goede nieuws veel kan betekenen voor onze gemeenteleden, maar 
    ook voor onze dorpsgenoten. Voor ouderen en jongeren. 
2. De gemeente is veelkleurig. Er is verscheidenheid tussen plaatselijke gemeenten en er is  
    verscheidenheid in persoonlijke geloofsbeleving. En wij ervaren deze verscheidenheid als 
    een rijkdom en uitdaging. Wij willen ook op allerlei manieren ruimte bieden voor jonge 
    mensen met hun eigen geloofsbeleving. 
3. Wij beseffen, dat het een grote uitdaging is om in deze tijd kerk te zijn met jonge mensen. 
    Wij willen de goede boodschap over God verkondigen. 
    Maar we beseffen ook dat de cultuur in de kerk telkens weer zal moeten veranderen, 
    zal deze boodschap ook jonge mensen zo aanspreken, dat zij betrokken raken en 
    mee blijven doen. 
4. Onze gemeente wil een gemeenschap zijn, waarin kinderen en jongeren een volwaardige 
    plaats innemen. Daarom zoeken wij naar een structuur die ervoor zorgt, dat het kerkelijke 
    jeugdwerk wordt gecoördineerd, dat mensen die actief zijn in het jeugdwerk goed worden 
    begeleid en gestimuleerd, en dat er telkens nieuw beleid wordt ontwikkeld.  
5.  De kerk is een gemeenschap waar mensen samenkomen rond het Woord van God en 
     waar Gods trouw wordt gevierd in prediking, liederen, gebeden, bij Doop en Avondmaal. 
     In haar diensten houdt de kerk rekening met de veelkleurigheid van haar gemeenteleden. 
     Daarom zoekt de gemeente naar vormen van eredienst waarin ook de belevingswereld 
     van kinderen en jongeren aandacht en ruimte krijgt.  
6.  Omdat de belevingswereld van jongeren in onze gemeente nogal verschilt van de 
     gebruikelijke kerkelijke cultuur, zorgt de gemeente ervoor dat naast de traditionele 
     vieringen er ook voldoende ruimte is voor bijzondere vieringen voor jongeren en kinderen.  
7. Onze gemeente wil het geloof in God niet alleen beleven in het vieren, maar ook in het 
    dienen van onze naaste. In dit dienen willen wij, indien mogelijk, ook onze jonge 
     gemeenteleden betrekken. 
8.  Onze gemeente ziet zichzelf als leerling. Dat houdt in een gemeenschap, waarbij alle 
     leden, ouderen en jongeren leerlingen (discipelen) zijn. De kerkenraad stimuleert het 
     geloofsgesprek tussen gemeenteleden, zij organiseert het geloofsgesprek met jongeren 
     via catechisaties, en zij vertelt via de zondagsschool en kindernevendienst aan kinderen 
     de boodschap van de Bijbelse verhalen. 
     In onze gemeente is het uitgangspunt, dat wij van de Bijbel, maar daarnaast ook van 
     elkaar telkens opnieuw veel kunnen leren, wat ons geloof kan verdiepen. In onze tijd 
     gebeurt dat door te luisteren naar de Bijbel, maar ook door evenzeer te luisteren naar de 
     beleving van onze jonge gemeenteleden. 
9.  Door het werk van de zondagsschool en de kindernevendienst geeft de kerk aan kinderen 
      de gelegenheid om op een  speelse manier vertrouwd te raken met verhalen uit de Bijbel. 
10. Op de catechisatie willen wij door te luisteren naar de Bijbel maar ook door naar elkaar te 
      luisteren samen leren wat het geloof in Jezus Christus jonge mensen heeft te bieden. 
11. De kerkenraad vindt het van groot belang, dat er voor opgroeiende jongeren in onze 
      gemeente clubavonden worden georganiseerd. Met als uitgangspunt een Bijbels thema, 
      ligt de nadruk op deze avonden op creatief bezig zijn en in een ontspannen sfeer met 
      elkaar in gesprek zijn en van elkaar leren. 
12. De protestantse gemeente van Garyp wil met haar beleidsplannen vorm geven aan haar 
      overtuiging, dat ook de kinderen en jongeren volwaardig lid zijn of horen te zijn van onze 
      gemeente. Dit in het besef dat de jeugd de toekomst van de gemeente is. 
 
 
 

************ 
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Argumenten voor een Jeugdbeleidsplan in Garyp.                                       bijlage 3. 
 
Waarom zou de kerk van vandaag de dag een jeugdbeleidsplan moeten hebben? Is er dan een 
probleem? 
Daar zit in de allereerste plaats het bewustzijn achter, dat de jeugd de toekomst van de kerk is. 
Een kerk zonder jeugd, is een kerk, die binnen afzienbare tijd haar deuren wel kan gaan sluiten. 
De inhoud van de boodschap waarvoor de kerk staat, hoeft niet gewijzigd te worden.  
Terecht gelooft de kerk dat de goede boodschap van de Bijbel van grote betekenis is en kan zijn in 
het leven, ook van jonge mensen van deze tijd. 
Het probleem zit hem in de sfeer in de kerk, in de cultuur, in de verpakking.  
Voor vele jongeren in onze gemeente en in ons dorp is de sfeer en cultuur in een kerkdienst een 
wereld die hen vreemd is. Tussen wat in een kerkdienst gebeurt en het dagelijkse leven van vele 
jonge mensen gaapt een wagenwijde kloof. Soms zo erg, dat jonge mensen het gevoel hebben 
wanneer ze een kerk binnenstappen, dat ze een heel andere wereld betreden. Een wereld die hun 
wereld niet is en waarmee zij heel vaak niets mee hebben.  
Zo is de kerkmuziek niet hun muziek en - voorzichtig gezegd - is het kerkorgel niet hun instrument. 
En luisteren naar een monoloog (een preek is tenslotte een monoloog) is niet een manier waarop 
zij gewend zijn om te leren. 
Jongeren lezen heel weinig. Maar juist in de kerk draait alles om het Woord, het Boek. 
Ook nog: Het is in de kerk een uur stilzitten. Terwijl jongeren behoren tot een zap-cultuur en veel 
meer beweeglijk zijn. Muziek en dans zijn hun taal. Jongeren leren door te discussiëren. 
Opmerkelijk is, dat dit allemaal niet iets van de laatste paar jaar is. Dit probleem dook voor het eerst 
op toen er een eigen jeugdcultuur ontstond waarbij jongeren hun eigen muziek en cultuur 
ontwikkelden. Het speelt dus al vanaf de tijd van de Beatles, zo vanaf 1970. 
Het verschijnsel van een eigen cultuur van jongeren heeft zich wel steeds verder ontwikkeld. 
Zo is er in onze tijd ook zo’n jeugdcultuur. En muziek- en televisiezenders TMF en MTV zijn daarbij 
van grote invloed. Tegenwoordig worden er zelfs experimentele ‘U2’ diensten gehouden. 
Nu lijkt dat in Garyp niet meteen voor de hand te liggen omdat een groot deel van onze Garyper 
jeugd meer heeft met de muziek van  piratenzenders. 
Verder is het bekend, dat alle jongeren ook in Garyp zeker niet gelijk zijn. Maar wel weten we, dat 
het merendeel van onze jonge jeugd niets meer met Bach of Huub Oosterhuis heeft. 
Nu doet zich het eigenaardige feit voor dat een kerk waar een “goede sfeer” is, waar het gezellig is, 
juist wel een grotere aantrekkingskracht uitoefent op jongeren. 
Hier moeten we daarom als kerk op inspelen. 
Dat vraagt het nodige van de kerk. Want wij willen graag samen de schouders eronder zetten en 
bouwen aan een kerk, waar onze jeugd zich ook bij thuis kan voelen. 
 
Welk kerkelijk beleid moet daarbij gevoerd worden? Te denken valt aan het volgende: 

1. Voor jongeren betekent ‘erbij horen’ hetzelfde als ‘meedoen’. Denk maar eens aan doop en 
avondmaal. Als je niet mee mag doen als jongere, voelt dat voor hen als: ik hoor er niet bij. 

2. Dit houdt in dat er in de kerk niet door ouderen iets voor jongeren moet worden 
georganiseerd, maar dat er iets georganiseerd wordt met jongeren. 

3. Als kerk willen we aan onze jongeren de waarde van het geloof leren.  
Leren doen jongeren door te discussiëren.  
Geloven is niet een les leren, maar is een levensles, is ervaringsleren.  
Kennisoverdracht maakt alleen maar een kans als onze jongeren het gevoel hebben dat zij 
aan die kennis iets hebben. 

4. De kerk moet rekening houden met het ervaringsfeit dat voor jongeren de voorwaarden om 
te willen leren zijn:  een goede sfeer en gezelligheid . 

 
Daarom mogen we nooit vergeten bij het formuleren van een adequaat jeugdbeleid: 

Een kerk waar het niet gezellig is en waar geen goede sfeer hangt, belemmert Gods 
boodschap en het geloof. 
 

********************  


