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Beleidsplan wijkgemeente Huizum-Oost 
van de Protestantse Gemeente 
Leeuwarden-Huizum 
 
 
Inleiding 
Dit document vormt de verkorte versie van het Beleidsplan 2021-2024, zoals dat door de wijkkerkenraad van 
Huizum-Oost op haar vergadering van 7 december 2020 is vastgesteld. Voor geïnteresseerde leden van de 
wijkgemeente is de volledige versie op aanvraag beschikbaar. 
 

Visie op de gemeente 
Wat is onze visie bij het werk binnen de wijkgemeente Huizum-Oost? 
 
● De wijkgemeente Huizum-Oost ziet God als God van liefde en van betrokkenheid bij mensen. 
Vanuit deze visie willen we het profiel van de gemeente als het conciliair-oecumenisch-liturgisch profiel 
benoemen, ook wel genoemd 'open Bijbels profiel’. 
 
Bij het conciliair profiel gaat het om de kerk als zoekgemeenschap. Bij dit conciliaire aspect is sprake van 
een open en plurale, veelkleurige leefgemeenschap met volop ruimte voor communicatie en dialoog. Er is 
een veelheid aan geloofsuitingen, zoals ook de bijbel een verzameling is van zeer uiteenlopende 
geloofsgetuigenissen. 
Bij het oecumenisch profiel is de kerk er voor anderen, voor de wereld, gericht op heelheid, gerechtigheid en 
vrede. Kernwoorden zijn: openheid, vrijheid, dienstbaarheid en solidariteit. 
In het liturgisch profiel staat de viering centraal. De werkwoorden vieren-leren-delen-dienen-besturen zijn 
nadrukkelijk met elkaar verbonden, maar wel in deze volgorde.  
 
Vijf kernbegrippen zijn leidend: te weten: 
Vieren – Delen – Ontmoeten – Dienen – Leren – Besturen. 

  

• Vieren 
▪ Eredienst 
De eredienst speelt binnen het gemeentewerk van Huizum-Oost een belangrijke rol. Daarbij is orde in de 
orde van dienst, orde in de samenhang van de kerkdiensten en in projecten van groot belang, met daarnaast 
veel aandacht voor het verbeelden van geloof.  
 
▪ Avondmaal 
Binnen de wijkgemeente Huizum-Oost nemen kinderen en ieder die zijn/haar geloof met de gemeente wil 
beleven, deel aan de maaltijd van de Heer met een variatie in vormen, die elk hun eigen zeggingskracht 
hebben.  
 
▪ Doop 
Bij de voorbereiding van de doopbediening gaat het allereerst om degenen die willen laten dopen. Vanuit de 
verantwoordelijkheid van de kerkenraad zal bij het doopgesprek en  de doopcatechese naast de predikant 
ook een (wijk)ouderling aanwezig moeten zijn. Beide vormen van leren, gesprek en catechese, zijn van groot 
belang. 
 

• Kerkmuziek 
Een van de aspecten bij de beleving en verdieping van het geloof is de muziek. De kerkmuziek is een 
belangrijk gegeven binnen het profiel van de wijkgemeente, waarin de liturgie een vooraanstaande rol speelt.  
 

• Delen 
▪ Pastoraat 
Een belangrijke opdracht voor de gemeente is het pastoraat: omzien naar elkaar, het delen van het geloof 
en de geloofsverdieping.  
 

• Ontmoeten 
Ontmoeting is een belangrijk onderdeel van het gemeenteleven. Hieronder vallen de wijkavonden, 
gespreksgroepen, koffieinloopochtenden, eetcafé en de contacten met de zustergemeente in Vaida 
(Roemenië). 
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▪ Vrijwilligers 
Het kerkenwerk zou niet in stand kunnen worden gehouden zonder vrijwilligers. In wijkgemeente Huizum-
Oost is een groot aantal vrijwilligers werkzaam. Het is de taak van de kerkenraad de band met deze 
vrijwilligers intensief te onderhouden en de waardering voor dit werk te laten blijken.  
 
▪ Kinderen en jongeren 
Een knelpunt in deze paragraaf van ontmoeten is het contact met de kinderen en jongeren in onze 
gemeente. Hoewel ook in Huizum-Oost de vergrijzing een feit is, wil de wijkgemeente zich bewust 
openstellen voor de jongeren en de dialoog tussen oud en jong steeds weer bevorderen met extra aandacht 
voor kinderen en jongeren. 
 
Tevens moet er ook worden gestreefd naar meer contact met de basisschool/-scholen in de wijk Aldlân, een 
zeer belangrijke zaak, waarbij vanuit de kerk contact gezocht wordt met de kinderen en met de gezinnen van 
die kinderen. 

 

• Dienen 
▪ Diaconaat 
Bij het diaconaat gaat het om drie vormen: 
1. Werk in en van de gemeente en de kerk. In de eredienst worden  diakenen ingeschakeld bij het bedienen 
van het avondmaal en de inzameling van de gaven. Een belangrijke taak is ook de diaconale betrokkenheid 
van de gemeente te bevorderen. Daarbij wil de gemeente meewerken aan het tot stand komen van een 
wereld van gerechtigheid, vrede en heelheid met het oog op het Rijk van God. 
2. Dienst aan de samenleving dichtbij. Hierbij gaat het om werkzaamheden in de eigen gemeente, in de 
naaste omgeving en in Nederland.  
3. Dienst aan de samenleving ver weg. Het werelddiaconaat wordt landelijk geregeld, maar krijgt in de eigen 
gemeente gestalte in acties.  

 

• Leren 
▪ Catechese 
Er zullen nieuwe vormen van catechese gevonden moeten worden, omdat catechese een belangrijk element 
vormt voor de gemeenteopbouw. Daarbij moet er naast kinderen in de basisschoolleeftijd ook aandacht zijn 
voor de oudere jeugd. Huiscatechese zou voor deze leeftijd een aansprekende vorm kunnen zijn. Verder is 
het zaak om op dit gebied samen te werken met andere (wijk)gemeenten, in of buiten Leeuwarden-Huizum. 
 
▪ Vorming en toerusting 
Vorming en toerusting zijn een belangrijk onderdeel van het gemeentezijn. De wijkgemeente is een 
geloofsgemeenschap, die leeft vanuit geloof, hoop en liefde. Daar kan op verschillende manieren invulling 
aan gegeven worden door bv. gespreksgroepen en themabijeenkomsten in groter of kleiner verband, waar 
ruimte geboden wordt om met elkaar in gesprek te gaan.  
 

• Besturen 
▪ Personele bezetting 
De komende 8 jaar biedt de wijkgemeente Huizum-Oost plaats voor één predikant met 0,8 fte; daarna zal 
het mogelijk 0,5 fte worden.  
 
▪ Financiën en beheer 
Eén van de dingen, die nog moeten worden gerealiseerd,  is het installeren van een beamer os videoscherm 
in de kerkzaal van de Oase. 
Verder zal er gestreefd moeten worden om financiële middelen beschikbaar te stellen voor een nieuw beleid 
in de toekomst. 
De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 24 april 2017 besloten, dat de komende jaren twee 
kerkgebouwen open blijven. Wanneer het College van Kerkrentmeesters aangeeft, dat dit niet langer 
financieel verantwoord is, zal de Algemene Kerkenraad het besluit moeten nemen de Oase te sluiten.  
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