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0.01 Inleiding. 
 
Een beleidsplan is bedoeld als een notitie, waarin onder woorden wordt gebracht waar een 
gemeente voor staat, wat zij in de komende periode wil doen en hoe zij dat wil bereiken. 
In dit beleidsplan wordt voortgegaan op het beleidsplan 2009-2015 omdat we als gemeente 
voortgaan op de ingeslagen weg en daar waar wijzigingen zijn daar zo goed mogelijk op 
willen inspelen. Het beleidsplan is net zo uitgebreid als het eerder beleidsplan omdat het 
gelijk een leidraad is voor alle activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden en zo dan ook 
als naslagwerk kan worden gebruikt.  
Aangezien we op dit moment geen predikant hebben en ook Hindeloopen een nieuwe 
predikant zoekt zijn we een samenwerking aangegaan met Hindeloopen om samen één 
predikant te zoeken, die zowel in Stavoren als in Hindeloopen predikant gaat worden. Beiden 
gemeenten blijven zelfstandig maar gaan samen een predikant delen. 
 
In Exodus 3: 14 en 15 stelt God zich voor als “Ik zal er zijn”. Met die naam wil hij worden 
aangeroepen door alle komende generaties.  
 
De geschiedenis van God en de mensen is opgetekend in De Bijbel, het Woord van God 
 
Gemeente van Christus 
Als gemeente zijn we een gemeenschap van hen die vanuit dit Woord willen leven. Wij willen 
graag dat het ook in onze gemeente gaat om de eer van God. De omgang met de Bijbel is de 
basis van de gemeente. Als gemeente willen wij vanuit een bijbelse visie leven, omdat wij 
geloven dat wat de bijbel ons te zeggen heeft, ons leven mag bepalen. Door steeds opnieuw 
met elkaar hierover in gesprek te gaan, willen wij van elkaar leren en elkaar helpen en 
versterken in een leven geïnspireerd door Gods Woord. Zo willen wij met elkaar altijd 
leerlingen van Jezus blijven. 
 
Gemeente zijn in Stavoren 
Als christelijke gemeente voelen we ons verbonden met de wereld en in het bijzonder met 
Stavoren. Als christelijke gemeente willen wij openstaan voor een ieder om een plaats in ons 
midden te vinden en deel van ons gemeentezijn te gaan uitmaken.   
De bijzondere boodschap van Gods liefde, van vergeving en vernieuwing van de wereld 
willen wij laten horen door open te staan voor vragen, het gesprek aan te gaan, maar ook op 
praktische wijze iets te laten zien van de liefde van God. We willen als kerk graag uitnodigend 
en open zijn. Want we hèbben een boodschap, het Evangelie van Jezus Christus. Zo willen 
wij biddend, dienend en meelevend gemeente van Christus in Stavoren zijn. 
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1. Algemeen 
 

1.01 De Protestantse Gemeente Stavoren. 
 
De stad Stavoren telt ongeveer 950 inwoners. De Protestantse Gemeente Stavoren telt 
momenteel (jan. 2015) ±170 belijdende leden en 188 doopleden. De kerkdiensten worden 
gemiddeld door zo’n 70 personen bezocht. Bij bijzondere diensten, zoals gezinsdiensten, is 
de belangstelling duidelijk groter. 
De erediensten worden gehouden in de Nicolaaskerk die midden in ons stadje staat. 
De diensten worden voornamelijk gehouden op zondagmorgen om half tien. 
 
Tweemaal per jaar is er een zangdienst die door de gemeenteleden wordt verzorgd. Verder 
zijn er avonddiensten op de biddag, de dankdag en een viering van het Heilig Avondmaal op 
Witte Donderdag. Een aantal speciale diensten wordt met de Doopsgezinde gemeente 
gehouden. Er worden regelmatig gezinsdiensten georganiseerd waar gemeenteleden, zowel 
jong als oud, aan meewerken. 
Voor de kinderen van de basisschool wordt er elke week kinderkerk georganiseerd. 
De kinderen komen eerst in de kerk en gaan na het gebed voorafgaande aan de opening van 
de schrift naar hun eigen ruimte in het lokaal naast de kerk. 
Er wordt vanaf 2015 geëxperimenteerd met 1 keer in de maand zondagsschool in plaats van 
de kinderkerk omdat de kinderkerk wat betreft het aantal bezoekers aan het aflopen is. 
Eenmaal per 3 weken is er jeugdkerk. De jongeren komen eerst in de kerk en verlaten 
gelijktijdig met de kinderen van de kinderkerk de kerk en gaan naar hun eigen ruimte. 
 
Voor ouderen die niet meer in staat zijn de kerkdienst te bezoeken, wordt de kerkdienst 
opgenomen op een usb-stick, die deze mensen thuis kunnen beluisteren. 
 
Op zondagmorgen hebben ouders of grootouders de mogelijkheid om kinderen of 
kleinkinderen, die nog te klein zijn voor de kinderkerk of de zondagsschool, naar de crèche te 
brengen die wordt georganiseerd in het lokaal naast de kerk. 
 
1.02 De kerkenraad. 
 
Overeenkomstig het Nieuwe Testament wordt de gemeente geleid door de ambten. In Efeze 
4: 16 wordt het ambt een ‘voegsel’ genoemd, waarmee de taak van de kerkenraad precies 
wordt verwoord. Het gaat om het bijeen brengen en houden van het geheel van de gemeente 
van Christus. Het is de taak van de kerkenraad om de gemeente te richten op de kern van het 
gemeente zijn, namelijk haar leven met God, de onderlinge gemeenschap en haar opdracht 
tot getuigen in de wereld. 
De kerkenraad is zich voortdurend bewust van haar eigen plaats in deze. 
Het gaat niet om heersen maar om dienen. We streven ernaar zo leiding te geven dat ieder 
gemeentelid echt aan bod komt en dat ieder lid in staat wordt gesteld om zijn of haar gaven in 
te kunnen zetten in de dienst van God.  Tevens probeert de kerkenraad zo dicht mogelijk bij 
de gemeente te staan. 
Dit doet zij door een zo open mogelijk beleid te voeren en de aanwezigheid van 
kerkenraadsleden op de diverse huiskameravonden. 
Ook wordt ongeveer 6 maal per jaar “De Schakel” uitgegeven waarin de kerkenraad de 
gemeente informeert over de lopende zaken die in de kerkenraad worden behandeld. 
 
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Stavoren bestaat uit maximaal zeventien 
personen. Naast de predikant bestaat de kerkenraad uit zo mogelijk zes ouderlingen doch 
minimaal drie, vier ouderlingen-kerkrentmeester en zo mogelijk zes diakenen doch minimaal 
drie. 
Met uitzondering van de twee zomermaanden vergadert de kerkenraad in principe elke eerste 
woensdag van de maand. Het moderamen bestaat uit de predikant, de voorzitter en de scriba 
aangevuld met een ouderling, een diaken en een ouderling kerkrentmeester. Het moderamen 
vergadert op woensdag een week voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering. De voorzitter 
en de scriba worden gekozen uit de leden van de kerkenraad, de predikant neemt de taak 
van vice-voorzitter voor zijn of haar rekening. Elke week hebben zo mogelijk 3 ouderlingen 
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doch minimaal 1 ouderling, zo mogelijk 3 diakenen doch minimaal 1 diaken en 2 ouderlingen 
kerkrentmeester ‘dienst’ tijdens de eredienst op de zondagmorgen.  
 
1.03 Commissies in de kerkgemeente 
 
Er zijn in de gemeente diverse commissies in het leven geroepen, ieder met een eigen doel. 
Hier volgt een overzicht van de bestaande commissies. 
 
De commissie Vorming en Toerusting  verzorgt jaarlijks de activiteitengids met een overzicht 
van het werk dat in de gemeente gebeurt. Ook ondersteunt deze commissie de predikant bij 
het opzetten en structureren van het vormings- en toerustingswerk. 
 
Er is een groep vrijwilligers die regelmatig ouderen en alleenstaanden bezoekt, die middels 
de activiteitengids hebben aangegeven hier prijs op te stellen. 
 
Ook is er een groep mensen die zich bezighoudt met het voorbereiden van de gezinsdiensten 
en zangdiensten die een aantal maal per jaar worden gehouden. 
 
Er is een verjaardagsfonds waarvan  de opbrengst is bedoeld voor diverse zaken binnen de 
kerk zoals destijds de restauratie van het orgel, nieuwe stoelen in de kerk en andere 
praktische zaken die zichtbaar zijn voor de hele gemeente zodat de gemeente kan zien wat 
er met de opbrengst gedaan wordt. 
Voor de jeugd is een speciaal verjaardagsfonds waarvan de opbrengst ten goede komt aan 
een met jeugd en/of kinderen verbonden instantie of een project wat jaarlijks aan het begin 
van het jaar wordt bepaald door de kerkenraad. 
Via het kerkblad en/of “De Schakel” wordt dit doel aan de gemeente kenbaar gemaakt 
 
De bazaarcommissie organiseert jaarlijks een zeer goed bezochte bazaar ten bate van de 
gemeente. 
 
Ook is er nog een groep vrijwilligers die elke maand het oud papier ophaalt in Stavoren.  Ook 
deze opbrengst komt ten goede aan de kerk. 
 
Tot slot is er ook een cultuurcommissie die een aantal malen per jaar concerten organiseert in 
het kerkgebouw, waaronder een aantal orgelconcerten. Deze commissie is een aan de kerk 
verbonden commissie, omdat de activiteiten steeds plaatsvinden in de kerk. 
 
 
1.04 Samenwerking met andere kerkgenootschappen in Stavoren 
 
Naast de Protestantse Gemeente is er in Stavoren ook een Doopsgezinde gemeente actief. 
 
Vertegenwoordigers van de overgebleven twee gemeenten vergaderen ongeveer drie maal 
per jaar en vormen samen de Raad van Staverse kerken (RSK) 
Deze organiseert een aantal bijzondere diensten. 
 
In de stille week voor Pasen worden er vespers georganiseerd die door leden van de 
Protestantse gemeente worden voorbereid samen met de predikant. 
 
De Protestantse Gemeente Stavoren hoort bij de classis Sneek. Naast de classis is er een 
werkverband met de gemeenten in de buurt. De predikanten van deze gemeenten 
vergaderen regelmatig en vervangen elkaar bij vakanties, ziekte en voor bijzondere 
aangelegenheden. 
Gezamenlijk wordt het weekblad “Ons kerkblad” uitgegeven. 
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2.0 Eredienst en liturgie 
 

2.01 Reguliere diensten 
 

De zondagse eredienst vormt het hart van het gemeente zijn. Hoewel de doordeweekse 
activiteiten zoals bijbelkring en de “Met elkaar aan tafel” groep zeker ook bijdragen aan de 
gemeenschap, is de zondagse dienst het moment waarop we ons met elkaar op God richten. 
Zowel in het oude als in het nieuwe testament vinden we de kern van het geloofsleven, het 
eren van God, in de samenkomst van de gemeente. Daar wordt het Woord van Godswege 
verkondigd en de verzoening bediend. Daar vindt de ontmoeting plaats tussen God en zijn 
gemeente, daar klinkt de lofzang en worden de sacramenten gevierd.  

Eenmaal per zondag wordt er een kerkdienst belegd. De diensten vinden plaats onder 
verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Voor de dienst wordt er een consistoriegebed 
uitgesproken door de ouderling van dienst, waarin de dienst wordt opgedragen aan God en 
waarin Zijn zegen over de dienst wordt gevraagd, in het bijzonder voor ieder die meewerkt 
aan de dienst. Aan het begin van de dienst wordt de verantwoordelijkheid voor de dienst door 
middel van de ambtelijke handdruk overgedragen aan de predikant. De ouderling van dienst 
heet de gemeente en de gasten voor de dienst welkom. Hij/zij stelt de (gast)voorganger voor, 
doet de afkondigingen en geeft vervolgens het aanvangslied op. Voor het zingen van het 
aanvangslied is er gelegenheid tot stil gebed. Hierna wordt de dienst voortgezet door de 
predikant.  

Is er iemand uit de gemeente overleden, dan wordt dit door de dienstdoende predikant 
meegedeeld voorafgaand aan de gebeden na de preek. Daarna wordt Lied 68: 7 gezongen 
(staande), tenzij de rouwkaart aanleiding geeft tot een ander passend lied.  

Na afloop van de dienst wordt opnieuw de ambtelijke handdruk gewisseld. De predikant  staat 
gewoonlijk na afloop van de dienst bij de uitgang van de kerk om zo de gemeenteleden de 
gelegenheid te geven hem/haar de hand te drukken en eventueel een kort contact te hebben 
naar aanleiding van de dienst. 
Het is goed gebruik om op 27 april of de eerste zondag daarna, ná de zegen, het Wilhelmus 
te zingen, couplet 1 en 6. Ook in bijzondere situaties m.b.t. het koningshuis kan de predikant 
na de dienst het Wilhelmus laten zingen. 
Ter bevordering van de onderlinge gemeenschap is er geregeld, dat er de 1e zondag van de 
maand gelegenheid is om elkaar te ontmoeten in het lokaal naast de kerk onder het genot 
van een kopje koffie o.i.d., tenzij er die maand al eerder een ontmoeting is geweest in het 
kader van een bijzondere dienst.  Het is belangrijk dat we ook op zulke momenten oog 
hebben voor alleenstaanden en/ of gasten. Voor nieuwe gemeenteleden is het een 
gelegenheid kennis te maken met anderen. 
 
 

2.02 Bijzondere diensten op zondag 
 

Diensten met medewerking van de kinderkerk/zondagschool: 
De kinderkerk verzorgt één keer in het jaar een kerkdienst die speciaal is gericht op de 
kinderen van de basisschool. In deze dienst komt op een speelse wijze een bijbelgedeelte of 
bijbels thema aan de orde. Er worden liederen gezongen die de kinderen op school en/of 
kinderkerk/zondagschool hebben geleerd. In deze dienst werken de kinderen van de 
kinderkerk/zondagschool ook actief mee.  
Aan het eind van het schooljaar werkt de kinderkerk/zondagschool mee aan de 
overstapdienst. Deze dienst is specifiek gericht op de kinderen die nu de 
kinderkerk/zondagschool gaan verlaten en overstappen naar de jeugdkerk. De kinderen 
krijgen een aandenken aan hun kinderkerkperiode en worden welkom geheten bij de 
jeugdkerk, waar ze vanaf dit moment voor zullen worden uitgenodigd. Deze diensten worden 
in principe geleid door de eigen predikant. 
 
Naast deze diensten wordt elk jaar met kerst een kinderkerstfeest gehouden. Hier wordt het 
kerstverhaal gewoonlijk door middel van een door de kinderen uitgevoerd kerstspel verteld. 
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Deze dienst sluit aan bij en is de afsluiting van het adventsproject van de 
kinderkerk/zondagschool. 
 
Diensten met medewerking de jeugdkerk:  
De jeugdkerk verzorgt ook jaarlijks één kerkdienst. In eerste instantie wordt aan de jeugd 
gevraagd, of zij een idee voor een thema hebben, soms wordt het  thema door de leiding 
aangedragen. In deze diensten wordt veel met beeld en geluid gewerkt dmv de beamer. Het 
thema van deze dienst is tijdens de jeugdkerk voorbereid. Deze diensten hebben het verloop 
van een gewone kerkdienst, maar zijn in taalgebruik en vormgeving aangepast aan de jeugd 
in de middelbare school leeftijd.  
Daarnaast werkt de jeugdkerk mee met de overstapdienst, waar zij de kinderen die afscheid 
nemen van de kinderkerk/zondagschool verwelkomen in de jeugdkerk. 
 
Gezinsdiensten: 
In de afgelopen jaren heeft een kleine groep gemeenteleden verschillende kerkdiensten 
verzorgd, die het karakter van een gezinsdienst hadden. Graag wil de kerkenraad de ruimte 
bieden aan (een groepje) gemeenteleden om op deze wijze zelf een (thema)dienst te 
organiseren.  
 
Diensten met medewerking zangdienstcommissie:  
Deze commissie verzorgt één á tweemaal per jaar een zangdienst. Gewoonlijk wordt hiervoor 
de medewerking van een koor of een muziekgroep gevraagd. 
 
Doopdienst: 
Wanneer een ouderpaar hun kindje wil laten dopen, dan wordt in samenspraak met de 
predikant een doopdatum gepland. Voorafgaand aan die dienst vindt een gesprek plaats in 
het kader van dooponderricht. Dit is de zogenaamde doopzitting waar ook de wijkouderling bij 
betrokken is. Tijdens dit gesprek komt o.a. aan de orde de vraag waarom de ouders kiezen 
voor de doop en wat de betekenis van de doop en belijdenis is. Ook wordt het doopformulier 
zoals dat in de dienst wordt gebruikt, doorgesproken. Tijdens de dienst wordt voor elke 
dopeling een doopkaars ontstoken aan de paaskaars. Deze kaars krijgen de ouders, samen 
met de door de predikant uitgereikte doopkaart, aan het eind van de dienst mee naar huis.  
De doopdienst is laagdrempelig, omdat er vaak niet-kerkelijke familieleden of vrienden van de 
doopouders aanwezig zijn. De kinderkerk/zondagschool heeft haar inbreng in de vorm van 
zingen van een lied en het geven van een cadeau. Verder wordt de gehele gemeente erbij 
betrokken door middel van  de uitnodiging de doopouders na de dienst de hand te drukken. 
Ook wordt in de dienst van de gemeente gevraagd, of zij de doopouders wil steunen in de 
begeleiding van de kinderen. De geloofsopvoeding van kinderen is allereerst de 
verantwoordelijkheid van de ouders, maar daarnaast ook van heel de gemeente.  
 
Belijdenisdienst: 
In onze kerk hanteren wij de kinderdoop. Dat houdt in, dat een kind gedoopt wordt op grond 
van de belofte van de ouders om het kind op te voeden in het geloof, zó dat het de betekenis 
leert verstaan van zijn doop: de afwassing van de zonden door het bloed van Jezus, die aan 
het kruis stierf tot verzoening van al onze zonden. De doop is het Ja-woord van God aan een 
mensenkind – een ja-woord dat op een antwoord wacht. Het afleggen van de openbare 
geloofsbelijdenis is de wijze, waarop in onze kerk dit ja-woord van een mens gegeven wordt. 
Wie ééns gedoopt werd als kind, neemt hiermee de verantwoordelijkheid van zijn doop op 
zich en spreekt uit zelf te geloven in de Drie-enige God, en zijn leven aan deze God te willen 
toevertrouwen. Ook wordt hiermee uitgesproken dat iemand vanaf nu mede-
verantwoordelijkheid wil dragen voor de gemeente van Christus. Vanaf dat moment kan ook 
een beroep op hem of haar gedaan worden om een ambt te vervullen binnen de gemeente. 
Indien iemand niet als kind is gedoopt, zal hij of zij éérst belijdenis van zijn geloof afleggen, 
om direct daarna gedoopt te worden.  
Belijdenis doen is niet een soort ‘eind-examen voor de echte gelovige’ maar het uitspreken 
van de keuze voor God, om vanaf dat moment steeds verder te leren leven met Hem. Ieder 
jaar wordt de mogelijkheid gegeven om belijdeniscatechese te volgen. Deze catechese is 
bedoeld om met elkaar de belangrijkste zaken van het geloof te bespreken en eigen te 
maken, om zo een basis te geven voor het leven met God. Aan het eind van het seizoen 



 

 Beleidsplan 2015 – 2020      Protestantse Gemeente Stavoren   8 

wordt dan de mogelijkheid geboden om openbare belijdenis van het geloof af te leggen in een 
feestelijke dienst, gewoonlijk op palm-pasen of Pinksteren.  
Deze dienst wordt samen met de nieuwe leden voorbereid. 
 

Avondmaalsdienst: 
Het avondmaal wordt 5 keer per jaar gevierd, ongeveer éénmaal per kwartaal en op Witte 
Donderdag, waarbij de verdeling zo evenredig mogelijk over het jaar wordt gemaakt. De 
zondag voorafgaand aan de avondmaalsviering is  zo mogelijk een dienst van voorbereiding. 
Voorafgaand aan de avondmaalsviering is er een ‘woordbediening’ die in het teken staat van 
het avondmaal. Vervolgens wordt de gemeente ter tafel genodigd. Als iedereen om de tafel 
zit, wordt de Dienst van de Tafel des Heren gevierd met behulp van een tafelgebed of 
formulier uit het Dienstboek.  
De nodiging voor het avondmaal gaat in principe uit naar ieder, die in zijn eigen gemeente 
aan mag gaan. In onze gemeente zijn ook de kinderen van harte welkom aan het Avondmaal. 
Het delen van Brood en Beker is een tastbare herinnering aan het Verbond, dat de Heer met 
ons gesloten heeft. Omdat het verbond geldt zowel kinderen als volwassenen, is de keus 
gemaakt de tafel voor alle leeftijden open te stellen. Wel is het van belang, dat jong en oud de 
waarde van het avondmaal beseffen. Tijdens de kinderkerk/zondagschool van de 
avondmaalsdienst wordt de kinderen de betekenis van het avondmaal uitgelegd, zoals dat in 
de kerk in de prediking voor de volwassenen gebeurt. 
In de dienst van de avondmaalsviering wordt er één maal gecollecteerd door de diaconie. 
Deze collecte is bestemd voor een tijdig middels Ons Kerkblad aan de gemeente bekend 
gemaakt doel. 
 
Het is goed, als er op geregelde basis kindercatechese en/of ouder-kind catechese rondom 
het avondmaal zou zijn, zodat kinderen leren wat het avondmaal betekent. Ook kunnen op 
die manier ouders handvatten aangereikt worden om het avondmaal bewust samen met de 
kinderen te vieren. Tenminste 1 maal per jaar wordt daarom het avondmaal gevierd, waarbij 
de kinderen van de kinderkerk/zondagschool betrokken zijn en de kinderen daadwerkelijk 
meehelpen. 
Een zorgpunt in de huidige situatie is, dat veel jongeren in de jeugdkerk leeftijd wegblijven bij 
de avondmaalsdiensten, en de stap om later weer aan te gaan dan toch weer groot wordt. 
Door middel van het geregeld aan de orde stellen van de sacramenten tijdens de 
jeugdkerk/zondagschool willen we de jeugd bepalen bij de waarde van het [deelnemen aan]  
het avondmaal. Ook een nieuw op te zetten catechesegroep jongeren/belijdeniscatechese 
kan hierin een rol spelen. 
  
Voleindingszondag:  
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden in een bijzondere dienst de namen 
genoemd van hen, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Naast de namen van 
gemeenteleden worden sinds 2008 ook – mits de nabestaanden daar geen bezwaar tegen 
hebben – de namen van alle andere overleden stadgenoten genoemd. In deze dienst wordt 
stilgestaan bij het verlies, bij de gebrokenheid van de wereld waarin wij leven, maar wordt ook 
het perspectief gezocht van de toekomst, de voleinding der wereld. Bij het noemen van elke 
naam wordt een kaars ontstoken aan het licht van de paaskaars. Vervolgens krijgen de 
aanwezigen de gelegenheid om naar  voren te komen, aan te geven wie zij willen noemen, en 
voor hun eigen dierbaren een kleine kaars te ontsteken. De kaarsen worden geplaatst op de 
avondmaalstafel en in de doopvont – daar waar het Verbond van God met ons mensen wordt 
bezegeld en steeds opnieuw gevierd. Nabestaande van mensen die het voorbije jaar zijn 
overleden kunnen de kaarsen mee nemen naar huis. 
 
RSK-diensten: 
Jaarlijks wordt een drietal diensten georganiseerd door de RSK. Dit zijn de diensten op de 
zondag van de eenheid van de christenen,  de vredeszondag en de kerstnachtdienst. 
De beide gemeenten zorgen afwisselend voor een voorganger. Deze diensten worden 
georganiseerd door de RSK-commissie, zij zoekt eventueel ook een koor of  muziekgroep.  
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2.03 Bijzondere diensten door de week 
 

Huwelijksdienst/Viering van Liefde en Trouw: 
Naast de mogelijkheid van de inzegening van het huwelijk, bieden wij in onze gemeente ook 
ruimte aan het zegenen van relaties van liefde en trouw, anders dan het huwelijk tussen man 
en vrouw. (kerkorde PKN 5-3 en 5-4) Deze dienst wordt voorbereid door de predikant in 
samenspraak met het [bruids]paar. Hierbij is er een vorm van huwelijks- of relatiecatechese 
die bestaat uit minimaal twee gesprekken van het paar met de predikant. Bij de voorbereiding 
wordt ook het formulier besproken dat in de dienst gebruikt wordt. Naar keuze kan een 
formulier uit het dienstboek gebruikt worden, of een ander formulier ter beoordeling van de 
predikant. De dienst vindt plaats onder verantwoording van de kerkenraad. Er zijn dan ook zo 
mogelijk vier ambtsdragers aanwezig: zo mogelijk twee ouderlingen van wie één de 
huwelijksbijbel namens de kerkenraad aanbiedt en zo mogelijk twee diakenen die zorg 
dragen voor de collecte. De collecte in deze dienst is voor de kerk. Wanneer een bruidspaar 
een andere bestemming voor de collecte wil om daarmee bewust iets van de 
verantwoordelijkheid van het paar voor de breedte van de samenleving concreet gestalte te 
geven in de huwelijksdienst, dan wordt voor het gebruik van de kerk een bedrag van € 150,-- 
gevraagd.  
 
Rouwdienst: 
Wanneer een gemeentelid overlijdt en het verzoek komt voor een rouwdienst voorafgaand 
aan de begrafenis, dan gebeurt dit bij voorkeur vanuit de kerk. De dienst vindt plaats onder 
verantwoording van de kerkenraad. Er zijn zo mogelijk twee ouderlingen en zo mogelijk twee 
diakenen aanwezig. De nabestaanden kunnen, als zij aangeven hier prijs op te stellen, actief 
meewerken aan de dienst. In principe wordt deze dienst geleid door de eigen predikant, tenzij 
de familie aangeeft voorkeur te hebben voor een andere voorganger. In dat geval is er altijd 
overleg tussen de beide voorgangers. De eigen predikant neemt wel de nabegeleiding voor 
zijn/haar rekening.  
Indien er sprake is van een rouwdienst bij crematie is het gewenst om de gang van zaken, 
ook in het crematorium, in eigen hand te houden. Ook indien de dienst elders plaatsvindt, zijn, 
in overleg met de gastgemeente, ambtsdragers uit onze gemeente aanwezig.  
 
Andere diensten: 
Op bid- en dankdag wordt er ’s avonds een dienst belegd waarin respectievelijk het gebed of 
de dank voor gewas, arbeid en visserij een centrale plaats inneemt. Tevens is de 
verkondiging hierop toegespitst Op Kerstavond wordt, onder verantwoording van de RSK, 
een Kerstnachtdienst gehouden. Omdat deze dienst vaak ook mensen trekt, die door het jaar 
nauwelijks in de kerk komen, proberen we deze dienst laagdrempelig te houden. Tevens 
wordt er op Oudejaarsdag een dienst georganiseerd.  
In de Stille Week vinden vesperdiensten plaats, geleid door gemeenteleden onder 
begeleiding van de predikant. 
Op Witte Donderdag wordt het avondmaal gevierd. 
 
 
2.04 Taken in de eredienst 
 
In de eredienst hebben alle ambten hun eigen taken. Op een rooster wordt aangegeven wie 
van de ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters ambtshalve aanwezig zijn in een 
kerkdienst. Bij een RSK-dienst zijn er twee ambtsdragers per gemeente aanwezig. De taken 
zijn als volgt verdeeld: 
 
Ouderling: 
- Vooraf aan de dienst: De ouderling van dienst draagt zorg voor het ontvangen van de 
predikant. Indien de gastpredikant van ver komt (40 km of meer), dan is deze ouderling 
verantwoordelijk voor koffie. Eventuele bijzonderheden worden doorgegeven aan de 
predikant, zoals b.v. jeugdkerk. Afkondigingen worden door de coördinerende ouderling van 
tevoren afgegeven bij de ouderling van dienst. Tijdens het zingen van het lied van de maand 
bidt de ouderling van dienst het consistoriegebed. Er zijn voorbeelden uit het nieuwe 
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dienstboek van de PKN aanwezig in de consistorie. Na het lied gaan de dienstdoende 
ambtsdragers met de predikant gezamenlijk naar binnen. 
- Tijdens de dienst: De ouderling van dienst begeleid de predikant naar de liturgietafel, waar 
een handdruk gewisseld wordt. De ouderling van dienst leest de afkondigingen en daarna is 
het stil gebed. 
Indien er onverhoopt geen predikant aanwezig is, dán draagt de ouderling van dienst er zorg 
voor dat er een preek wordt voorgelezen. Dit kan gebeuren door de desbetreffende ouderling 
of een andere ambtsdrager of een geschikt persoon uit de gemeente. Een preek met liederen 
en gebeden is aanwezig in de consistorie. 
- Na afloop van de dienst: De ouderling van dienst geeft de predikant een handdruk en gaat 
hem/haar en de overige ambtsdragers voor naar de uitgang van de kerk of de 
consistoriekamer. Er vindt geen consistoriegebed meer plaats. De ouderling van dienst ziet er 
op toe, dat een gastpredikant een declaratiebriefje invult voor de kosten, om deze te 
overhandigen aan de administrerende kerkrentmeester. Declaratiebriefjes zijn aanwezig in de 
consistorie.  

Bijzondere diensten: Bij een doopdienst haalt de ouderling van dienst zo nodig degene op 
die de dopeling indraagt. Dit hoeft niet, indien de dopeling gelijk met de ambtsdragers is 
binnengekomen bij aanvang van de dienst. Na afloop van de doopbediening zorgt deze 
ouderling er ook weer voor dat de dopeling (en drager) wordt uitgeleid. 

Bij een avondmaalsdienst is er na afloop eventueel huisavondmaal bij iemand thuis, waarbij 
per toerbeurt een ouderling dienst doet. 

Bij een uitvaartdienst loopt de ouderling van dienst met de predikant mee in de stoet naar 
het graf en blijft aan zijn of haar zijde gedurende de plechtigheid bij het graf. Indien er hier 
een begrafenis plaatsvindt van een oud-gemeentelid dan is het afhankelijk van de situatie 
hoeveel kerkenraadsleden vertegenwoordigd zullen zijn in de dienst.  
 
Ouderlingen kerkrentmeester: 
De kerkrentmeesters dragen zorg voor de ‘technische’ kant van de eredienst. Zij zorgen voor 
het regelen van het geluid in de dienst, en eventuele andere praktische zaken. Als er geen 
koster aanwezig is, nemen zij zijn taken waar. Verder verzorgen zij één collecte in de dienst 
en de collecte bij de uitgang. 
 
Diaken: 

De diaken van dienst is verantwoordelijk voor de bloemengroet, die elke week vanuit de 
gemeente wordt verstuurd. Hiervoor is een lijst met namen aanwezig in de consistorie. In 
geval van ernstige ziekte, thuiskomst uit het ziekenhuis of andere bijzondere omstandigheden 
kan de diaken beslissen de bloemen naar een ander gemeentelid te laten brengen. Ook zorgt 
de diaken van dienst voor het opnemen van de kerkdienst, voor de thuis luisteraars. Tijdens 
de dienst verzorgt de diaken de diaconiecollecte. Bij binnenkomst van de kerkenraad in een 
eredienst neemt een diaken de schaal met kaarsjes van de gedenktafel mee naar voren. 
 
Bij een doopdienst ontsteekt de diaken van dienst de doopkaars aan de paaskaars, en geeft 
deze na de doop aan de doopouders. De doopouders krijgen deze kaars na de dienst mee 
naar huis 
 
In de Avondmaalsdienst verzorgt de diaken samen met de predikant de avondmaalstafel. In 
deze diensten zijn drie diakenen aanwezig, twee dragen zorg voor het rondgaan van het 
brood en de beker wijn, de derde draagt zorg voor het brengen van brood en wijn naar de 
organist, en tijdens het rondgaan van de wijn laat hij/zij druivensap rondgaan voor 
gemeenteleden die geen wijndrinken en voor de kinderen. 
Voor de dienst vragen of de organist mee doet aan het avondmaal. 
 
Bij een uitvaartdienst verlaten de diakenen als laatste de kerk en sluiten de rouwstoet af.  
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2.05 Liturgie 
 
In de zondagse diensten wordt voor de orde van dienst, ter keuze aan de voorganger, gebruik 
gemaakt van een ‘klassiek gereformeerde’ liturgie of een ‘oecumenisch protestantse’ liturgie. 
Wel stelt de gemeente het zeer op prijs dat in de dienst de tien geboden of een andere 
leefregel wordt gelezen. In bijzondere diensten ( daar waar een gedrukte orde van dienst 
aanwezig is) is ook ruimte voor response vanuit de gemeente. Wel wordt standaard de zegen 
besloten met Lied 415:3. 
 
Voor de bijbellezingen wordt in principe gebruik gemaakt van de NVB vertaling uit 2004. 
Hierbij wordt de afweging gemaakt tussen de verstaanbaarheid van de tekst en de 
bruikbaarheid en correctheid van de vertaling. 
 
In principe wordt gezongen uit het Liedboek.  
 
De eigen predikant vult het aantal diensten in, zoals is bepaald in het aanhangsel bij de 
beroepingsbrief (de legger). In overleg met de kerkenraad kan er voor gekozen worden dat 
hij/zij een klein aantal extra diensten invult. Van de afgesproken diensten mag de predikant 
maximaal 3 diensten ruilen met een door hem/haar gekozen voorganger. 
 
Voor de resterende kerkdiensten wordt door de kerkenraad invulling gezocht door 
gastpredikanten. Gezien de brede samenstelling van onze gemeente (modalitair gezien) 
wordt daar ook zoveel mogelijk rekening mee gehouden in het uitnodigen van 
gastvoorgangers. Kerkenraad en gemeenteleden kunnen namen aandragen van mogelijke 
gastvoorgangers. Gastvoorgangers worden in beginsel maximaal 3 maal per jaar gevraagd. 
Bij calamiteiten kan natuurlijk van deze regel afgeweken worden. Ook als de gemeente 
vacant is, zal het aantal diensten van een gastvoorganger hoger kunnen liggen dan hierboven 
vermeld.  
De gastvoorgangers worden van onze gang van zaken in de dienst op de hoogte gesteld 
d.m.v. een gastvoorgangersbrief. De verantwoording hiervoor ligt bij de kerkenraad. 
De preekrooster regelaar hoeft echter geen kerkenraadslid te zijn. 
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3.0 Pastoraat 
 

3.01 Algemeen 
 

Het pastoraat gebeurt door de predikant, de ouderlingen en de diakenen. 
Tevens functioneert er een bezoekgroep, die alleenstaande gemeenteleden van 70 jaar en 
ouder, weduwen en weduwnaren periodiek bezoeken. 
Het pastoraat krijgt in de praktijk gestalte in het onderhouden van contact met gemeenteleden 
en het bereikbaar zijn voor hen, wanneer dit nodig mocht zijn. Het aantal keren dat er bezocht 
wordt, is naar gelang de mogelijkheden van de desbetreffende wijkouderling. Wel is er het 
streven dat minstens een maal per jaar een adres vanuit de kerkenraad wordt bezocht 
(vastgelegd in de Plaatselijke Regeling). Dat kan dus ook door een diaken gebeuren of de 
predikant. Verder is het afhankelijk van de wensen en situaties van de gemeenteleden. Maar 
alleen al het rondbrengen en later weer ophalen van de activiteitengids en/of de kerkbalans 
kan een vorm van persoonlijk contact zijn. 
Eén ouderling wordt aangewezen als coördinator voor de lopende zaken zoals het 
doorgegeven van de zieken, het verzorgen van de afkondigingen en het verzorgen van de 
kopij voor Ons Kerkblad. 
Verschillende situaties worden hieronder besproken: 
 

3.02 Huisbezoek 
 
Op de in te vullen activiteitenlijst, welke jaarlijks aan het begin van het winterseizoen kan 
worden ingevuld, kan worden aangegeven dat men huisbezoek wil ontvangen van dominee, 
ouderling of beide. Daarnaast blijft de ouderling attent op ingrijpende zaken welke zich in de 
naaste kring van gemeenteleden voordoen, zodat naast de predikant ook de wijkouderling 
zijn/haar medeleven toont. Ouderling en predikant koppelen deze informatie onderling terug, 
zodat beiden op de hoogte zijn van de recente stand van zaken. Bij thuiskomst uit het 
ziekenhuis en bij de geboorte van een baby komt een diaken een bezoek brengen aan het 
betreffende gemeentelid. Bij het vieren van een 25-, 40-, 50-jarig en iedere 5 jaar meerdere 
huwelijksjubileum gaat de dominee samen met een diaken een bezoekje brengen aan het 
bruidspaar. 
 

3.03 Groothuisbezoek 
 
In het winterseizoen worden de huiskameravonden gehouden. Dit zijn avonden, waar een 
vooraf door de kerkenraad gekozen onderwerp in een kring van ca. 10 personen van allerlei 
leeftijdsgroepen op een ontspannen manier wordt besproken. De gespreksleiding is in 
handen van de predikant, een ouderling verzorgt de opening en/of sluiting van de avond. 
 

3.04 Taken ouderlingen 
 
De gemeente is opgedeeld in 6 wijken met elk een eigen ouderling en een diaken. Met de 
predikant dragen de ouderlingen pastorale verantwoordelijkheid voor de gemeente. Dit laat 
zich vertalen in een omzien naar elkaar zoals een herder (pastor=herder) omziet naar zijn 
kudde. We hebben elkaar niet uit het oog te verliezen of los te laten. Anderzijds is een ieder 
vrij in de mate waarin hij of zij betrokken wenst te zijn op de gemeente. In dit spanningsveld 
van betrokkenheid op en vrij laten van de ander beweegt zich het pastoraat.  De wijkindeling 
is als volgt: 
 
Wijk I:  Breefenne, Koggestraat, Visstraat, Vrouwenzand. 
Wijk II:  Koeweg, Schans. 
Wijk III:  Burgermeester Albertstraat, Hellingspad, Smidstraat, Voorstraat Oost. 
Wijk IV: Dwinger, Noord, Voorstraat West.  
Wijk V:  Achterdelft, Bolwerk, Havenweg, Jurisdictie, Kooijweg, Noardermar, Middelweg,  
 Sint Odulphusstraat, Skarl, Stadsfenne, De Finke. 
Wijk VI: Kapiteinstraat, Korenstraat, Ringstraat. 
 
De ouderlingen dragen mede verantwoordelijkheid voor de wijze waarop het Woord in de 
kerkdiensten wordt verkondigd en de sacramenten worden bediend. 
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4.0 Vorming en Toerusting 
 
4.01 Algemeen 
 
Als gelovige blijf je je hele leven lang leerling, jongere van Jezus. Dat houdt ook in, dat er 
levenslang behoefte blijft aan vorming en toerusting. Hiermee worden al die activiteiten 
bedoeld die zijn gericht op het samen leren en groeien in het geloof. De Commissie Vorming 
en Toerusting probeert ieder jaar een breed palet aan activiteiten op te zetten waar 
gemeenteleden – jong en oud – in kunnen participeren. Aan het begin van het kerkelijk 
seizoen, op de startzondag, wordt een jaarthema gepresenteerd. In de loop van het jaar 
wordt dit thema op de huiskameravonden verder uitgewerkt. Ook op andere momenten wordt 
geprobeerd bij dit thema aan te sluiten. 
 
 
4.02 Bijbelkring 
 

Deze kring wordt éénmaal per maand gehouden. Er wordt gezamenlijk een afgesproken 
bijbelgedeelte gelezen, dat vervolgens wordt besproken. Hierbij wordt zowel gekeken naar de 
historische achtergrond van de teksten, als naar de betekenis die de tekst voor ons 
persoonlijk heeft. 
 
4.03 “Met elkaar aan tafel” groep 
 
Deze groep is gestart in het najaar 2009 met 18 deelnemers en twee vrijwilligers. 
Het is een groep voor alle alleenstaanden uit Stavoren, niet alleen voor gemeenteleden. 
Een keer in de maand wordt vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur een dag georganiseerd. Hierin 
wordt een maaltijd, gekookt door vrijwilligers, geserveerd. De dag heeft als doel om  elkaar in 
een gezellige en ontspannende manier nader te leren kennen. Dit gebeurt door over een 
bepaald thema ( b.v. mooiste plek, muziek, hobby enz.) naar elkaars verhalen te luisteren, 
afgewisseld door spel, gedicht of vrijbijdrage van de deelnemers. 
 
 
4.04 “Vorming groepen vanuit de gemeente” 
 
De Kerkenraad stimuleert dat er meer groepen worden gevormd waar mensen uit de 
Protestantse Gemeente Stavoren en geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten voor een 
goed gesprek en het delen van persoonlijke zaken, wanneer daaraan in de gemeente 
behoefte bestaat. 
 
 
4.05 Plannen voor de toekomst 
 
De bijbelkring wordt momenteel vooral door ouderen bezocht. Er zijn daarom – mede op 
verzoek van de doelgroep zelf – plannen om in de komende periode weer een gesprekskring 
op te zetten voor volwassenen (t/m 40 jaar) en/of jonge ouders. De bedoeling van deze kring 
is, dat naast bijbelstudie ook actuele thema’s aan bod kunnen komen zoals bijv. 
geloofsopvoeding, als christenen in de wereld staan, etc. 
 
In aansluiting op het jaarthema zou het goed zijn als er jaarlijks een aantal leer-avonden 
komen. Op zo’n avond kan dan onder leiding van de predikant dieper ingegaan worden op 
(een deel van) het jaarthema of een hiervan afgeleid thema.   
 
Middels het opgavenformulier in de activiteitengids kunnen ideeën en voorstellen worden 
aangedragen waarna deze in de kerkenraad worden besproken en mogelijk worden 
gerealiseerd. 
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4.1.0  Kinderen en jeugd 
 
Naast het pastoraat zien wij de jeugd als belangrijke speerpunt in ons beleid, een groot deel 
van het vormings- en toerustingswerk is dan ook op deze groep gericht. Het is van belang 
onze jongeren te wijzen op de grote waarde van het geloof als een persoonlijke relatie met 
God en de rol die de kerkgemeenschap heeft om die relatie levend te houden. Daarom willen 
wij hen motiveren bij de kerk te blijven en zelf die persoonlijke relatie met God te ontwikkelen. 
Dat betekent dat er een continue dialoog moet zijn met de jeugd in onze gemeente. Het 
betekent daarnaast dat we proberen de jeugd te betrekken bij onderdelen van het 
kerkenwerk, en een vorm te vinden voor een stukje eigen verantwoordelijkheid. Het betekent 
ook dat we gelegenheid aan de jeugd bieden om elkaar in een aansprekende sfeer te 
ontmoeten. Het is van belang hierin aan te sluiten bij de belevingswereld van de doelgroep. 
 
Het gesprek met en de geloofsoverdracht aan de jongeren is natuurlijk in eerste plaats een 
taak van de ouders. Als kerkgemeenschap hebben wij daar echter ook een grote rol in. 
Steeds weer blijkt het belang om kinderen en jongeren in de kerkelijke gemeenschap te 
betrekken. Als zij zich als kind en/of jongere welkom voelen in de gemeenschap, merken dat 
er tijd, aandacht en ruimte voor hen is, zullen zij ook bereid zijn om zelf in de gemeenschap te 
participeren. Als die aandacht er nìet is, haken zij al snel af. “Als ik niet belangrijk ben voor de 
kerk, is de kerk niet belangrijk voor mij.”  
 
Op dit moment is er een aantal activiteiten voor de kinderen en de jongeren. Dat zijn voor de 
kinderen in de basisschoolleeftijd de kinderkerk/zondagschool en de vakantiebijbeldag, voor 
de jongeren in de middelbare school leeftijd de jeugdkerk.  
Voor de toekomst zijn er plannen om weer catechesegroepen op te zetten. Dit kan 
projectmatig (bijvoorbeeld kinder- of ouder-kind-catechese rondom het avondmaal en de 
doop), maar ook een wat langer lopend traject als Youth-Alpha of jongerencatechese.  
 

4.1.1 Kinderkerk/Zondagschool 
 

De kinderkerk/zondagschool wil alle kinderen van vier tot twaalf jaar in de kindernevendienst 
of zondagschool kennis laten maken met de verhalen uit de Bijbel. Elke keer wordt, aan de 
hand van het rooster van Vertel het Maar, een bijbelverhaal aan de kinderen vertelt. Daarna 
wordt door middel van spelletjes, knutselwerkjes en andere actieve verwerkingsvormen met 
de kinderen gewerkt aan het begrijpen van het verhaal en het concretiseren van het thema. 
   
De kinderen komen eerst met hun ouders in de kerk. Voor de schriftlezingen worden zij 
uitgenodigd om voor in de kerk te komen. Daar wordt door de voorganger of door de leiding 
kort iets verteld over het thema, waar de kinderen die ochtend mee bezig gaan. Daarna gaan 
de kinderen naar hun eigen ruimte (in het lokaal), waarbij zij het licht van de Paaskaars 
meenemen in het lantaarntje. De kinderen komen gewoonlijk na de preek of na het slotgebed 
terug in de kerk, soms laten zij dan nog iets zien van wat zij gemaakt hebben.  
 
In voorbereiding op de bijzondere christelijke feestdagen zoals Kerstmis en Pasen doen wij 
een project. Eerste Kerstdag vieren wij ’s avonds het kerstfeest met de kinderen. Vaak wordt 
er een kerstspel opgevoerd en is de inbreng van de kinderen tijdens dit feest erg groot. Zij 
doen bijvoorbeeld het gebed, een gedicht of een muzikaal intermezzo.  
Het is van oudsher de gewoonte dat de kinderen tijdens het kerstfeest een presentje krijgen 
in de vorm van een boek en iets lekkers. Dit presentje wordt betaald van de opbrengst van de 
kerstcollecte. 
Ook in de dienst op Paasmorgen wordt geprobeerd, de kinderen bij de dienst te betrekken. 
Zo wordt in deze diensten het project van de voorgaande weken feestelijk afgesloten.  
 
Een keer in het seizoen is er een gezinsdienst die geleid wordt door de leiding van de 
kinderkerk. Ook de kinderen van de kinderkerk/zondagschool werken hieraan mee. 
Daarnaast werkt de kinderkerk/zondagschool mee aan de Overstapdienst. Tijdens de 
overstapdienst stappen de kinderen over van de kinderkerk naar de jeugdkerk.  
Bij deze stap ontvangen de kinderen een Jongerenbijbel. Jaarlijks is er kort voor of kort na 
deze overstapdienst een seizoensafsluiting met de kinderen. Dit is een gezellige activiteit. 
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De leiding bestaat uit zo mogelijk negen personen die maandelijks vergaderen. De 
kinderkerk/zondagschool is er vanaf de startdienst in september tot de afscheidsdienst van de 
oudste kinderen in juni.  In de zomermaanden is er geen kinderkerk/zondagschool.  
 
Onze visie is dat wij in de toekomst op dezelfde voet verder willen gaan door op een 
laagdrempelige manier de kinderen kennis te laten maken met de Bijbelse verhalen.   
 

4.1.2 Jeugdkerk 
 
De jeugdkerk is ongeveer 15 jaar geleden opgezet omdat er niets voor de jongeren was 
binnen de kerk en wij de jeugd bij de kerk/ het geloof betrokken wilden houden. 
 
Doelstelling van de Jeugdkerk:  
*) Jongeren regelmatig over de drempel van de kerk te krijgen, zodat de drempel niet te hoog 
wordt. 
*) Hen deel uit laten maken van de kerkelijke gemeenschap, en hen te laten voelen dat zij 
hier deel van uit maken. 
*) De jongeren te vertellen en te laten praten over Jezus, wie Hij is. Gods liefde voor de 
jongeren bekend maken. 
*) de jongeren laten ontdekken dat de bijbel Gods woord is – ook voor hen bedoeld en 
toegankelijk. 
 
De jeugdkerk probeert 1x per drie weken jeugdkerk te houden, hierbij wordt geprobeerd 
rekening te houden met bijzondere diensten, maar ook met de uitgaansdata in m.n. de Klink 
(Koudum) en in Stavoren zelf. Momenteel zijn er twee groepen binnen de jeugdkerk, de groep 
+ 12 tot + 14 jaar, en de groep 14+.  
 
Voor elke jeugdkerk krijgen de jongeren een schriftelijke uitnodiging, persoonlijk aan hen 
gericht. De jeugd wacht elkaar op bij de ingang van de kerk en gaat kort voor de dienst 
gezamenlijk naar binnen. De jeugdkerk verlaat de kerk tegelijk met de kinderkerk. Vanuit de 
kerk gaat de jeugd naar het huis van de leiding. Daar wordt begonnen met een glaasje 
drinken en/of koffie. Na een kort gebed komt dan een bepaald onderwerp op tafel, meestal 
een onderwerp uit de bijbel, soms uit de leefwereld van de jongeren. Hierbij wordt zo veel 
mogelijk rekening gehouden met de eigen inbreng van de jongeren, vooral in de oudere 
groep. Het onderwerp wordt behandeld aan de hand van vragen, stellingen, een spel, een 
quiz, een puzzel, een stukje film o.i.d. Als het onderwerp besproken is, wordt een dankgebed 
uitgesproken. Daarna is er ruimte om nog even gezellig door te kletsen over wat de jeugd 
bezighoudt. 
 
Aan het begin en/of eind van het seizoen is er een gezellige bezigheid, dit beschouwen we 
als afsluiting en/of aftrap van het seizoen. Hierbij worden ook de ‘nieuwe jeugdkerkers’ 
uitgenodigd, degenen die overstappen van kinderkerk naar jeugdkerk. 
Naast de jeugdkerk op de zondagochtend organiseert de jeugdkerk ook andere activiteiten. 
Zo heeft de jeugdkerk meegewerkt aan de Jeugd Alpha en gaan we met de jeugd naar de 
EO-Jongerendag, of kijken we gezamenlijk naar een film. Soms gaan we met de jeugd naar 
een jeugddienst in een andere gemeente, of naar een musical. 
 
De jeugdkerk wil in de toekomst doorgaan met wat ze doen om zo de relatie met de jongeren 
op te bouwen. Ze hopen dat de jeugd blijft komen en zelfs dat er meer jeugd komt. Wel is er 
meer leiding nodig die een hart heeft voor jongeren en die hun geloof wil uit- en overdragen 
aan de jeugd. Praktisch punt is, dat er een budget zou moeten zijn om materiaal aan te 
schaffen voor de jeugdkerk. Ook zou het goed zijn als er aan het begin van het seizoen meer 
overleg is welke onderwerpen we gaan bespreken, zodat we van elkaar ( maar ook bijv. de 
predikant) weten waar we mee bezig zijn en dingen op elkaar afgestemd kunnen worden. 
 
Om jongeren vast te houden zou het goed zijn als de jongeren na de jeugdkerk leeftijd 
kunnen doorstromen in een soort catechisatiegroep. We willen graag zorgen dat de jongeren 
zich welkom voelen in de kerk, dat wij hen kunnen vasthouden. Daarvoor is het belangrijk dat 
er altijd ruimte blijft voor hun vragen. Ook zouden wij graag in de kerkdiensten waarin we 
aanwezig zijn iets vertellen over waar wij mee bezig gaan om de betrokkenheid van de 
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gemeente te vergroten. Het zou goed zijn als er in die diensten rekening met de jeugd wordt 
gehouden in liederen, muziek, techniek en media. Zo hopen wij dat wij, met de gemeente, 
blijven investeren in de jongeren. Om hen betrokken te houden bij de gemeente, maar vooral: 
opdat zo hun geloof in God, hun vertrouwen op Hem mag groeien. 
 
 

4.1.3 Catechesegroep 
 
Op dit moment zijn er geen catechese-groepen. Dit wordt in de gemeente ervaren als een 
gemis, hoewel de jeugdkerk een deel van dit gat opvult. Toch is en blijft de catechese een 
onmisbaar deel van het vormings- en toerustingswerk met de jongeren, om hen meer over 
God te leren en zelf te laten ontdekken wie God voor hen wil zijn. Voor de toekomst zijn er 
plannen om een jongerencatechese/belijdeniscatechesegroep op te starten. De doelgroep is 
de 18-25 jarigen. Zij zijn de jeugdkerk ontgroeid, vaak echter hebben zij ook weinig 
aansluiting bij de gewone zondagse eredienst. In de jongerencatechese willen we een plek 
bieden om samen te spreken over het geloof. 
Op iets langere termijn is het de wens om ook kindercatechese en/of ouder-kind catechese 
op te zetten. Dit kan in meer projectmatige vorm, bijvoorbeeld een drietal bijeenkomsten over 
een beknopt onderwerp, bijvoorbeeld doop, avondmaal, kerkdienst. 
 
4.1.4 Vakantie bijbeldag 
 

De vakantie bijbeldagen zijn begonnen na dat er een evangelisatieboot in Stavoren was 
geweest die vakantie bijbeldagen aan boord hield. Nu wordt dat georganiseerd in de 
herfstvakantie. Er kwamen meestal ongeveer 40 á 70 kinderen op per  af. 
  
Het doel van de vakantiebijbeldag is om  op een leuke gezellige manier de kinderen te 
vertellen over de liefde die God door Jezus voor hun allemaal heeft! 
Hiervoor zoekt de leiding een onderwerp uit één van de vele vakantie bijbeldag 
onderwerpboeken van “Timoteus”.  
Ze zoeken alles voor de ochtend zo als bv.  thema, liedjes( eigentijds en vlot) verhaal, toneel 
of film, en natuurlijk de werkjes die bij het thema en leeftijd passen bij elkaar. 
Dan zoeken ze vrijwilligers uit de gemeente, en ook enkele jongeren uit de jeugdkerk worden 
gevraagd mee te doen. Alle kinderen uit Stavoren in de basisschoolleeftijd worden persoonlijk 
uitgenodigd via de scholen. 
 
Één ochtend voldoet goed, dus daar gaan ze voorlopig mee door. Ze willen de drempel zo 
laag mogelijk houden zonder het doel uit het oog te verliezen. Ze willen graag dat er nog 
meer kinderen komen, misschien meegenomen door enthousiaste kinderen die er al vaker 
waren. 
Hiervoor zouden ze graag het aantal vrijwilligers voor zowel het organiseren als hulp tijdens 
de vakantie bijbeldag zelf willen uitbreiden. 
 
 

4.1.5 Crèche 
 

Er wordt iedere zondag een Crèche georganiseerd. 
Doel van de crèche is om het ouders van jonge kinderen (tot 4 jaar) of grootouders die hun 
kleinkinderen op bezoek hebben de mogelijkheid te geven de diensten te bezoeken. 
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5.0 Missionair werk (apostolaat) 
 

5.01 Algemeen 
 
Onder missionair werk verstaan we de opdracht van de kerk om in de wereld, dichtbij en ver 
weg, getuige te zijn van Christus als Heer en Verlosser van deze wereld. In de praktijk zijn 
missionair werk en diaconaat lastig te scheiden. Veel van de georganiseerde activiteiten 
bevatten zowel diaconale als missionaire aspecten. Toch hechten wij aan een aparte plaats 
voor het missionair werk, en eigen doelstellingen op dit terrein. Of kortweg: een gezonde 
gemeente is een gezonden gemeente. 
 
Er is altijd een wisselwerking tussen missionair werk en gemeente-opbouw. Een gezonde 
gemeente is een gezonden gemeente – maar het omgekeerde geldt evenzeer. Een 
gemeente die niet gezond is, waarvan de leden zélf niet enthousiast zijn over hun 
gemeenschap, is niet aantrekkelijk. En leden verliezen hun enthousiasme, als zij niet worden 
aangesproken door en opgebouwd in een gemeenschap. Daarom is het van belang om de 
eigen leden op te bouwen. Als het goed is, gebeurt dit door middel van de erediensten, maar 
ook door andere activiteiten waarbij gemeenteleden (opnieuw) de waarde van hun geloof en 
van de kerkelijke gemeenschap ontdekken. Op het moment dat gemeenteleden dat kunnen 
gaan uitdragen, komt het missionair werk om de hoek kijken.  
 
Voor het missionair werk op plaatselijk niveau is het van belang om zichtbaar aanwezig te zijn 
in de gemeenschap. In een kleine stad als Stavoren is dat fysiek gewaarborgd door de 
centrale plaats van het kerkgebouw in de stad. Voor velen is echter de drempel van de kerk 
figuurlijk hoog.  
Activiteiten waarbij mensen in de kerk komen, kunnen deze drempel aanzienlijk verlagen. 
Niet zelden worden de mooiste geloofsgesprekken in de kerk gevoerd – buiten de officiële 
kerkelijke activiteiten om! 
Vandaar dat laagdrempelige activiteiten zo belangrijk voor de kerk zijn. 
Hiervan bestaan in de gemeente verschillende voorbeelden, die hieronder worden uitgewerkt. 
 
Zichtbaarheid houdt echter niet op bij het gebouw. De mensen die bij dat gebouw horen, 
dienen óók zichtbaar te zijn en wel op zo’n wijze dat zij iets uitdragen van dat wat hen allen 
gezamenlijk draagt en inspireert: Het Woord van God, het Evangelie van de verzoening in 
Christus. Persoonlijke communicatie is nog steeds de beste methode van evangelisatie. Het 
overgrote deel van de mensen die het geloof op latere leeftijd (her)ontdekken, doet dat nadat 
zij op persoonlijke wijze zijn aangesproken door mensen uit hun directe omgeving. 
Omgekeerd geldt, dat veel trouwe kerkgangers zelf weer groeien in hun geloof als zij zich 
door mensen in hun omgeving laten bevragen op hun geloof, en zien hoe een ander de 
waarde van dat geloof ontdekt. Ook hier geldt weer: missionair werk en opbouw hebben een 
wisselwerking. 
 
Missionair werk gaat ook verder dan het plaatselijke. Voor het wereldwijde werk steunen wij 
op, en ondersteunen wij, het werk dat vanuit de landelijke kerk gebeurt. 
 
 

5.02 Bazaar 
 
De bazaar wordt jaarlijks gehouden in het lokaal naast de kerk en ’s middags en ’s avonds 
zijn er altijd veel vrijwilligers en bezoekers die deze dag tot een succes maken. 
Niet alleen financieel maar ook op het persoonlijke vlak zijn deze dagen belangrijk. 
De organisatie van de jaarlijkse bazaar is in handen van een commissie van vier dames.  
 
Het doel van de bazaar is de saamhorigheid binnen de gemeente te versterken en tevens is 
de opbrengst van de bazaar belangrijk voor de financiële huishouding van de 
kerkgemeenschap in Stavoren en het kerkgebouw. 
Het beleid van de Protestantse Gemeente Stavoren is er op gericht dat ook in de toekomst 
een bazaaractiviteit in de gemeente zal blijven bestaan. 
Hiervoor zullen we de commissie daar waar nodig en mogelijk ondersteunen. 
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5.03 Musical  
 

Om de samenhang binnen de gemeente te bevorderen wil de kerkenraad weer een musical 
organiseren waaraan jong en oud mee kunnen doen.  De initiatiefnemers plannen deze 
nieuwe musical voor het jaar 2016. 
Een aantal jaren terug is met groot succes de musical Jacob opgevoerd, waar veel 
gemeenteleden aan hebben meegedaan of hun medewerking aan hebben verleend. 
 
 
5.04 Faam 
 

FAAM is een contactgroep voor vrouwen, in 2000 opgericht.  
Vrouwen in de leeftijd van circa 25 tot 60 jaar komen in de wintermaanden, september t/m 
april, één keer per maand een avond bij elkaar. 
De FAAM avonden worden per toerbeurt georganiseerd door een aantal leden. 
Het doel van FAAM is om op een ontspannen en afwisselende manier bezig te zijn met 
leeftijdsgenoten. Om een indruk te geven van de activiteiten volgen een aantal voorbeelden: 
kunst & kitsch, sierkettingen maken, kleuranalyse, naar de film, kerstdiner, toneel met leden 
van Sult, aquarel schilderen, boogschieten enz. 
 

5.05 Open kerk / Open monumentendag 
 

In de zomermaanden juli, augustus en september is de kerk altijd open op de 
zaterdagmiddagen voor wie er een kijkje wil nemen. Door middel van foto’s en beschrijvingen 
worden bezoekers rondgeleid in de historie van de Nicolaaskerk. Vanuit de gemeente zijn er 
steeds enkele vrijwilligers, die zorgen voor de rondleiding, brochureverkoop en informatie. Per 
keer wordt het aantal bezoekers genoteerd en de opbrengsten van de verkoop. Er is 1 
coördinator die de zaken regelt. De kerk kan zich verheugen in een toenemende 
belangstelling voor Tsjerkepaad. Ook doet onze gemeente jaarlijks mee aan de Open 
Monumentendag in september en de Open Orgeldag die daarmee samenvalt. 
Tevens willen we opbrengsten genereren uit de verkoop van o.a. kaarten en kaarsen. 
Vanaf oktober tot juli is de kerk elke zaterdag open, er is niemand aanwezig, om 17.00 uur 
gaat de deur weer op slot. 
 

5.07 Culturele Commissie Nicolaaskerk 
 
De Culturele Commissie Nicolaaskerk (CCN) is aan onze gemeente gekoppeld en maakt voor 
haar activiteiten gebruik van het kerkgebouw.  Zij is opgericht na de restauratie van het orgel 
in 2004. Zij organiseert orgelconcerten en andere culturele uitvoeringen, waarbij het orgel zo 
mogelijk een centrale rol vervult. De doelstelling was en is: het promoten van het orgel en de 
orgelmuziek in het algemeen, al wordt er ook wel eens een koor- of andere uitvoering 
gehouden zonder gebruik te maken van het orgel. Men streeft naar 4 activiteiten per jaar. 
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6.0 Diaconaat 
 

6.01 Algemeen 
 

Dit beleidsplan omschrijft in grote lijnen wat er plaats vindt aan activiteiten, waar de 
aandachtspunten liggen voor de directe toekomst. 
 
Het college van diakenen bestaat uit zo mogelijk maximaal 6 personen en minimaal 3 
personen, die ongeveer 4 keer per jaar vergaderen.  
Het college heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Iedere diaken is met een ouderling verbonden aan een wijk (zie voor de wijkindeling 3.04) 
Diaconie is een zaak van de hele gemeente. De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf, 
maar is er met de bedoeling diaconaal te handelen in de samenleving en in de eigen kring.  
De activiteiten van de diakenen zijn ingedeeld in 4 aandachtsgebieden; bijstand en maat-
schappelijk welzijn, beheer van diaconale gelden, vergaderingen en representatie en beleid. 
 
 

6.02 Bijstand en maatschappelijk welzijn 
 

Dit is te beschouwen als de kerntaak van de diakenen. Omzien naar elkaar.  In de eredienst 
hebben de diakenen een aantal vaste taken waarin dit zichtbaar wordt.(zie voor de taken bij 
eredienst). 
 
Beterschapkaartjes 
Een gemeentelid zorgt ervoor, dat namens de diaconie, gemeenteleden, die in het ziekenhuis 
verblijven, een kaartje krijgen van de kerk. 
 
Kerstattenties 
Ongeveer één week voor kerst worden gemeenteleden gevraagd om een bezoekje en een 
kerstattentie te brengen naar de ouderen, zieken en alleenstaanden in onze gemeente.  
 
Bezoek 
Bij thuiskomst uit het ziekenhuis en bij de geboorte van een baby komt een diaken een 
bezoek brengen aan het betreffende gemeentelid. Bij het vieren van een 25-, 40-, 50-jarig 
huwelijksjubileum gaat de dominee samen met een diaken een bezoekje brengen aan het 
bruidspaar. Na het 50 jarig huwelijk is er na iedere 5 jaar weer een bezoek. 
 

 
6.03 Beheer diaconale gelden 
 

Financiën. 
Het college van diakenen stimuleert de gemeente tot het geven van een financiële bijdrage 
ten einde het werk van de diaconie zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Dit dient concreet  
te worden vertaald in bijdragen middels collectes en giften. De uitgaven bestaan uit afdracht 
van quota en het verlenen van financiële hulp aan onze naasten zowel veraf als dichtbij en uit 
kosten van de activiteiten zoals hieronder genoemd. 
 
Collectes 
De diaconie gebruikt het collecterooster van de PKN zoals weergegeven door Kerk in Actie. 
Dit zijn doorzendcollectes in allerlei vormen,zoals: werelddiaconaat, zending, plaatselijk en 
regionaal werk. 
De collectes buiten het rooster om worden gebruikt om de diaconale uitgaven te betalen. 
Ook wordt er bij de gemeenteleden thuis gespaard voor Gast aan Tafel (NOVIB). 
De diaconie houdt voor werelddiaconaat volgens het rooster gerichte collectes, die vooraf  
doormiddel van een folder en poster in de kerk worden aangekondigd. Naast deze collectes  
worden er ook bijdragen gegeven aan het werelddiaconaat wanneer door haar een speciale 
actie wordt gehouden voor een bepaald doel (bijv. rampen). De wekelijkse collectes worden 
bij de plaatselijke bank gestort. 
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Giften 
De diaconie ontvangt ook veel giften vanuit de gemeente. 
Veel giften zijn bestemd voor NOVIB. 
Ook ontvangen we bloemengeld. 
Dikwijls ontvangen we giften van gemeenteleden die een afspeeltoestel thuis afluisteren. 
 
Uitgaven 
De diaconie heeft ook diverse uitgaven. 

a. De bloemendienst 
b. Attenties voor ouderen, zieken, geboorten en bij jubilea. 
c. Kerstattenties voor alleenstaanden en ouderen. 
d. Jaarlijkse bootreis  
e. Kleine kantoorbenodigdheden 
f. Quotum afdracht 

 
De jaarrekening en de begroting worden één keer per jaar opgemaakt en voorgelegd aan de 
kerkenraad. Na goedkeuring van de kerkenraad worden de begroting en jaarrekening op een 
gemeenteavond gepresenteerd en toegelicht. 
 
 

6.04 Vergaderingen en representatie 
 

Ring (onze gemeente en omliggende protestantse gemeenten): 
Per toerbeurt verzorgt een diaconie van de deelnemende protestantse gemeenten een 
ringvergadering. De vergaderingen zullen in principe worden bezocht door minimaal twee 
diakenen.  
In de Ring wordt jaarlijks een boottocht georganiseerd. Gemeenteleden van 65  jaar en ouder 
worden uitgenodigd om een gezellig dagje te gaan varen 
Aan deze dag wordt meegewerkt door een predikant en één of meer muzikanten. 
 
 

6.05 Avondmaal 
 
De diaconie heeft de verantwoording het avondmaal voor te bereiden: 

- Brood, wijn en druivensap inkopen; 
- Stoelen en tafels klaarzetten in de kerk;  
- Servies voor het avondmaal ophalen bij de betreffende kerkrentmeester (diaken); 
- Zonodig het servies voor het avondmaal schoonmaken en/of poetsen 

- Tafel voorbereiden met wijn en druivensap in de bekers en brood op de schalen; 
- Na de dienst de tafels en stoelen weer opruimen en terugzetten; 
- Servies voor het avondmaal weer schoon in leveren bij de kerkrentmeester (diaken). 

 
 
6.06 Beleid 
 

De diaconie wil de diaconale/sociale vraagstukken onder de aandacht brengen bij de 
gemeente, bijvoorbeeld in kerkdiensten, catechese, kerkblad, schakel. De diaconie staat 
open voor het ontwikkelen van nieuwe sociale maatschappelijke activiteiten binnen de 
gemeente. Door het onderbrengen door de overheid van een groot deel van de zorgtaken bij 
de gemeentelijke autoriteiten via de sociale wijkteams of Gebiedsteams zal de diaconie zich 
ook hierin verdiepen en waar mogelijk bij hulpvragen gemeenteleden bijstaan wanneer hulp 
nodig is. 
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7. Beheer en organisatie 

7.01 Algemeen 
 

Het college van kerkrentmeesters (kerkvoogdij) heeft als taak het beheer en beleid rond alle 
stoffelijke aangelegenheden die de kerk betreffen. Zij functioneert onder verantwoordelijkheid 
van de kerkenraad. Om die eenheid te benadrukken is de meerderheid van de 
kerkrentmeesters ook ouderling. De huidige samenstelling van de kerkvoogdij is vier 
ouderlingen-kerkrentmeester en twee kerkrentmeesters. 
De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn worden op voordracht van de ouderlingen-
kerkrentmeester voor 4 jaar benoemd nadat de namen ter goedkeuring zijn voorgedragen 
aan de gemeente. 
Het college wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. 
Tevens wijst het college  indien mogelijk uit zijn midden een administrerend kerkrentmeester 
aan die belast wordt met de boekhouding. 
Het college der kerkrentmeesters vergadert ongeveer negenmaal per jaar en voorts zo 
dikwijls de voorzitter dat wenselijk acht. 
De vier bevestigde ouderlingen-kerkrentmeester zijn in feite ouderlingen met een bijzondere 
opdracht. Dit betekent dat ze niet alleen maar verantwoordelijk zijn voor het beheer en de 
organisatie. De ouderlingen-kerkrentmeester dragen mede verantwoordelijkheid voor de 
pastorale zorg binnen de gemeente. In voorkomende gevallen treden ze op als dienstdoend 
ouderling tijdens de kerkdiensten. 
De ouderlingen-kerkrentmeesters (nu diakenen) beheren het Avondmaalszilver t.b.v. van het 
Heilig Avondmaal. 
Het beleid van het college der kerkrentmeesters is vastgelegd in het Plaatselijk Reglement, in 
diverse instructies, regelingen en onderhoudsplannen. 
Om de gemeente zoveel mogelijk te betrekken bij het beleid wordt ieder jaar een begroting en 
een jaarrekening gemaakt welke met uitgebreide toelichting ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de kerkenraad en de gemeente. Volgens de kerkorde wordt de boekhouding 
éénmaal per jaar door een door de gemeente in te stellen kascommissie of een gecertificeerd 
accountant gecontroleerd. In onze gemeente is het het beleid dat de begroting en de 
jaarrekeningen worden gecontroleerd door een accountant zodat wij geen kascommissie 
nodig hebben.  
Jaarrekening en de begroting worden een week voor de gemeenteavond bij de 
penningmeester van het college der kerkrentmeesters ter inzage gelegd. 
 

7.02 Geldwerving 
 

Voor de geldwerving is de kerkvoogdij aangewezen op de jaarlijkse actie Kerkbalans, de 
wekelijkse collecten in de kerk en rentebaten van diverse spaarrekeningen. 
Dit zijn dan ook de voornaamste bronnen van inkomsten. Een kerkelijke gemeente moet zich 
volledig zelf bedruipen. Dat betekent dat niet alleen gezorgd moet worden voor de 
instandhouding van de gebouwen, maar ook salarissen van het personeel (dominee) moeten 
uit deze middelen worden betaald. 
Daarnaast wordt ook bijgedragen aan de activiteiten van de kinderkerk en de jeugdkerk. 
De actie Kerkbalans geschiedt door het rondbrengen en weer ophalen van de enveloppen 
door de wijkouderling en wijkdiaken.  
Gelukkig zijn er ook een bazaarcommissie en een verjaardagsfonds, die meebetalen aan 
grote uitgaven. Tevens worden er inkomsten gehaald uit het inzamelen van oud papier. 
Door verhuur van de gebouwen wordt ook geld binnengehaald. De insteek van de kerkvoogdij 
is dat de gebouwen alleen verhuurd mogen worden wanneer er geen eigen kerkelijke 
activiteiten gepland zijn. Deze gaan te allen tijde voor. 
Het college der kerkrentmeesters heeft een tweetal spaarrekeningen. Het streven is om een 
maximaal rendement van de uitstaande gelden te behalen waarbij elk risico vermeden wordt. 
Voor bijzondere uitgaven zoals de nieuw- of verbouw van de pastorie of verbouw van het 
kerkgebouw hebben de ouderlingen-kerkrentmeester de mogelijkheden om renteloze 
aandelen uit te geven. 
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7.03 Financieel beheer 
 

Het beleid van de kerkvoogdij is erop gericht de financiën zo te beheren dat er ook in de 
toekomst een bestaansmogelijkheid is voor onze gemeente. Hierbij wordt natuurlijk gedacht 
aan het betalen van het traktement van de predikant en het onderhoud van de gebouwen. 
Om met name dit laatste te kunnen continueren zijn de opbrengsten van de collecten en de 
actie Kerkbalans belangrijk. Evenwel voor wat betreft het onderhoud van met name het 
kerkgebouw is de kerkvoogdij ook afhankelijk van subsidies van o.a. monumentenzorg.  
Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem 
toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden binnen de grenzen van het door de 
kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting. 

7.04 Beleid 
 

Het college der kerkrentmeesters heeft als beleid dat er een algemene buffer moet zijn om 
tegenvallers te kunnen opvangen. Het beleid van het college van kerkrentmeesters is er 
opgericht dat de Protestantse gemeente Stavoren in de toekomst kan blijven bestaan en dat 
men gebruik kan blijven maken van een goed onderhouden Nicolaaskerk aan de Voorstraat.  
Er is een onderhoudsplan voor de buitenkant van de kerk, die wordt gesubsidieerd door 
Monumentenzorg met een maximum van 50% en niet meer dan € 4.000 per jaar voor de 
komende 5 jaar. Dit houdt in dat er aan eigen middelen gedurende de eerste 5 jaar een 
bedrag van € 8.000 per jaar aan onderhoud wordt besteed.  
Dit geeft een behoorlijke druk op de lasten van de kerk in samenhang met een vermindering 
van de inkomsten. De algemene buffer moet dan ook worden aangesproken. 
De kerkrentmeesters blijven zoeken naar mogelijkheden om de buffer zo veel mogelijk in 
stand te houden, zonder dat het functioneren van de kerkelijke organisatie daardoor in gevaar 
komt. 
 
7.05 Het kerkelijk gebouw 
 
Het huidige kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Stavoren,  de Nicolaaskerk, is 
gebouwd in het jaar 1861 op de grondvesten van de oude, grotere kerk. 
De kerk biedt plaats aan ongeveer 250 kerkgangers die plaats kunnen nemen op de houten 
banken achter in de kerk of de stoelen die voor in de kerk staan. 
Aan de zijgevel van de kerk hangen een viertal domineesborden met de namen van de 
predikanten c.q. voorgangers die onze gemeente en de gemeenten waaruit onze gemeente is 
ontstaan hebben gediend. 
De kerk bezit het oudste orgel van Friesland dat dateert van 1646 en nog afkomstig is uit de 
vorige kerk. Het monumentale orgel is in 2003 gerestaureerd. 
In de periode 2008-2009 is het kerkgebouw gerenoveerd aan de buiten en binnenzijde. 
Naast de kerk is een ruimte, “het lokaal” genoemd, dat gebruikt wordt voor gemeente 
activiteiten zoals gemeenteavonden, bazaar en gespreksgroepen. 
Hier vinden ook activiteiten van de kinderkerk/zondagschool plaats, is er ruimte voor de 
crèche en worden de kerkenraadsvergaderingen in dit lokaal gehouden. 
Ook wordt het lokaal verhuurd t.b.v. een receptie of een vereniging of club. Met dien 
verstande dat het lokaal alleen verhuurd mag worden wanneer er geen eigen kerkelijke 
activiteiten gepland zijn. 
 
7.06 De pastorie 
 
In de jaren 90 van de vorige eeuw heeft de gemeente besloten de oude pastorie te vervangen 
door een vrijstaande moderne en comfortabele woning met garage. 
Deze is gebouwd in 1996 en staat in de Ringstraat 2. 
De pastorie is voorzien van een studeerkamer op de begane grond die bereikbaar is vanuit 
de hal. Verder bevinden zich hier een ruime living en een eetkeuken. 
Op de verdieping bevinden zich 4 slaapkamers en een badkamer met een 2e toilet. 
Hierboven is nog een ruime zolderverdieping waar voldoende ruimte is voor opslag. 



 

 Beleidsplan 2015 – 2020      Protestantse Gemeente Stavoren   23 

  
 


