Dit beleidsplan van de Protestantse gemeente Warns, Scharl & Laaxum betreft de planperiode
2022 tot en met 2026.
Het sfeervolle en historische kerkgebouw van onze gemeente heet de Johannes de Dooperkerk.
Die naam is na de Reformatie in Friesland welbewust gekozen en spreekt nog steeds tot onze
verbeelding.
Dit beleidsplan is voorbereid aan de hand van trefwoorden bij de persoon van Johannes de Doper.
De kerkenraadsleden hebben voor dit beleidsplan vragen beantwoord en indrukken gedeeld bij
deze trefwoorden. Het werden bouwstenen voor dit beleidsplan.
Johannes de Doper
1. innerlijk leven
(het jarenlange gebed van zijn ouders, zijn oproep aan mensen om
opnieuw te beginnen)
2. belofte
(‘God is er ook nog…’ met belofte leven, oog houden voor de vervulling,
niet te benauwd)
3. wegbereider
(deel willen zijn van Gods weg; je bent er niet voor jezelf maar voor het
delen van Gods liefde)
4. eigen geluid
(Johannes wilde herkenbaar en verstaanbaar zijn, maar gaf ook een
persoonlijke boodschap)
5. bemoediging
(bemoediging die je deelt en bemoediging die je nodig hebt; denk aan
de vraag van Johannes vanuit de gevangenis aan Jezus, Lucas 7:20)
6. inzet voor wie in de knel zitten (machten zetten mensen buitenspel, zoals ook eens
Johannes gebeurde)
Samengevat brachten de gesprekken ons bij: Met elkaar delen, als kerk in en voor het dorp. Dat
komt terug in de titel voor dit beleidsplan, woorden afkomstig uit een lied over Johannes de
Doper.
Dit beleidsplan kan kerkenraad en gemeente helpen om een heldere lijn te bewaren in de keuzes
van en voor onze gemeente. We hopen dat het u of jou als lezer een zinvolle indruk geeft van wat
ons voor ogen staat. Voor vragen en suggesties staan we nadrukkelijk open, laat gerust van je
horen.
De tekeningen in dit plan zijn gemaakt door kinderen van de zondagsschool. Dank jullie wel!
We danken God voor alle kansen die we ontvangen om in dit prachtige deel van Friesland
gemeente van Christus te zijn.
Vastgesteld, gehoord de gemeente op de gemeentevergadering van 21 maart 2022, in de
kerkenraadsvergadering van 4 april 2022,
Aagje Boersma,
voorzitter kerkenraad

Lia Haijtema,
scriba.

Bij het voorbereiden van dit beleidsplan beleven we het tweede coronajaar waarin allerlei
activiteiten moesten worden afgelast. Een deel van de kerkdiensten was alleen nog online
beschikbaar. Zo plotseling kan een situatie veranderen, zo betrekkelijk is het vooruitzien in een
beleidsplan. Gelukkig was veel nog wel mogelijk en zien we terug op verschillende gezamenlijk
opgepakte klussen (bijvoorbeeld het schilderen van de kerkmuur), mooie bijeenkomsten,
waardevolle diensten en hartelijk onderling omzien.
De Protestantse gemeente wil graag kerk zijn in het midden van het dorp. Dat wil zeggen met een
open oog voor wat er leeft en gebeurd is bij mensen in Warns, Scharl en Laaxum. Bij activiteiten
die de kerk organiseert mag iedereen zich welkom weten.
We vieren de hoopvolle, bevrijdende en troostrijke boodschap van christelijk geloof. We doen dat
niet in het algemeen, maar als mensen die leven in dit bijzondere deel van Friesland. Het is hier
rijk aan geschiedenis, aan bijzondere natuur, aan kleurrijke mensen die samenleven dicht bij het
water.

De gemeente werkt samen met de Hervormde gemeente Molkwerum en de Protestantse
gemeente Koudum. Dit samenwerkingsverband (WaKoMo) heeft in 2019 onze predikanten,
ds. Joke van Voorst en ds. Michiel de Zeeuw, beroepen voor de drie zelfstandige gemeenten.
Onze gemeente is deel van de Protestantse Kerk in Nederland. Zoals die ontstond uit het
samengaan van verbonden tradities, zo is ook onze gemeente voortgekomen uit het samengaan
van de Gereformeerde kerk en de Nederlands Hervormde gemeente ter plaatse. Die ‘oefening’ in
gastvrijheid, verdraagzaamheid en openheid bracht tot de dag van vandaag goede vruchten voort.
Onze gemeente telt 227 leden (peildatum januari 2022), met daaromheen ook vrienden en
betrokkenen. In januari worden zij via een kleurrijke folder uitgenodigd om financieel bij te dragen
en het gemeentewerk mogelijk te blijven maken.
Jaarlijks geeft onze gemeente samen met de gemeentes Koudum en Molkwerum een
activiteitenkrant uit, onder de titel ‘Zin in meer’. De daarin vermelde activiteiten zijn voor iedereen
vrij toegankelijk. De krant is in Warns huis aan huis verspreid. Een indruk van wat er ‘te doen’ is in
en vanuit de kerk wordt zo breed gedeeld. Via onze website www.pknwarns.nl is bovendien veel
informatie voor belangstellenden beschikbaar.
Samen zijn we gemeente en daar proberen we, jong en oud, op een hartelijke manier handen en
voeten aan te geven. We delen van wat we elke dag liefdevol ontvangen.

1. bij ‘innerlijk leven’
We zijn blij dat we elke zondagmorgen een kerkdienst kunnen vieren. Om God te eren en om ons
aan de hand van Bijbelverhalen, gebeden, liederen en ontmoeting weer te richten op wat telt. Zo
voeden we ons innerlijk leven, met kracht voor het dagelijks bestaan.
1a. We streven naar diensten waarin gemeenteleden herkenbaar betrokken zijn en
worden. Bijvoorbeeld door medewerking als lector, als teamlid zondagsschool, als
ambtsdrager, als koffieschenker, als koster, als degene die namens de gemeente de
bloemengroet bezorgt. We nodigen elkaar actief uit om hieraan mee te werken.
1b. We streven naar het regelmatig vieren van gezamenlijke diensten met de
gemeente in Molkwerum. Zo versterken we de onderlinge vertrouwdheid, de
samenwerking en de realiteitszin.
1c. We streven naar een regelmatig koffiedrinken voor of na de dienst. Zo
versterken we de onderlinge band en de kansen op meeleven met elkaar.
1d. Ons doel is om kerkdiensten te vieren waarin de zeggingskracht van de Bijbel en van
Gods liefde en trouw verbonden wordt met de wereld van vandaag en met de vragen die
nu onder ons gedeeld worden.
We zijn blij met de diversiteit aan activiteiten via de Zin in Meer-jaarkrant. We zijn allemaal
verschillend en hebben dus ook verschillende behoeften als het gaat om kansen tot verdieping.
1e. We streven naar een goede mix van activiteiten voor hoofd, hart en handen.
1f. We hebben als doel dat we gevoed blijven worden over de kernen van Bijbel en
christelijk geloof. Dat raakt aan de catechese voor de jongeren, aan de
zondagsschoolverhalen voor de kinderen, maar ook aan het aanbod voor de
volwassenen.
1g. We stellen ons tot doel om ook te verkennen of wat we aanbieden voldoende
aansprekend kan zijn voor onze dorpsgenoten die niet bij de kerk horen.
2. bij ‘belofte’
We waarderen de vele mogelijkheden die we krijgen
om als kerkgemeenschap te leven. Tegelijk zien we
een verschraling in hoe er in de samenleving naar
mensen gekeken wordt, en in hoeveel ruimte er
gelaten wordt voor Gods trouw. Dat zet een leven
vanuit christelijk geloof onder druk.
2a. We stellen ons tot doel om zorgvuldig te zijn
in ons spreken en denken over mensen.
Niemand ís zijn ziekte, haar successen of
schulden. Een mens is zoveel meer,
bijvoorbeeld ook een door God geliefd
mensenkind. Mensen dragen ook altijd een
belofte in zich.
2b. We streven naar een realistisch denken
over gemeente-zijn in een voortgaand
proces van ontkerkelijking. Dat daagt uit tot
het zoeken naar zinvolle samenwerking
en concentratie op kerntaken. Tegelijk willen
we ons perspectief breed houden en
ons niet laten verlammen door cijfermatige
prognoses. We leven van Gods trouw en

beloften en weten dat het verhaal van geloof, hoop en liefde groter is dan ons moment van
inschatten.
3. bij ‘wegbereider’
Het is inspirerend om te bedenken dat we deel mogen zijn van een zoveel langere weg. De
mensen die ons voorgingen hebben zich ingezet om het goede van christelijk geloof en kerk door
te geven, hier in Warns, Scharl en Laaxum.
3a. We streven naar een goede en frequente communicatie om gemeenteleden en
andere betrokkenen uit te nodigen de kerk te steunen. Zonder die steun en
betrokkenheid lukt het uiteindelijk niet. We willen transparant zijn over de
financiën en onze afhankelijkheid van ieders giften, maar ook over het feit dat kerkenwerk
altijd teamwerk is, waarin je niet doet wat moet, maar wat kan. Meeleven vanuit een taak
voedt je betrokkenheid.
3b. We weten ons deel van een landelijke kerk en streven ernaar om nog meer gebruik te
maken van wat onze gemeente vanuit het landelijke aanbod, vooral ook in praktische zin,
kan helpen.
3c. We streven ernaar om het samen optrekken binnen WaKoMo op nog meer terreinen
vruchtbaar te maken. Bijvoorbeeld door een uitwisseling tussen diakenen,
kerkrentmeesters, organisten, preekvoorzieners, bloemschikkers en andere medewerkers
van de gemeenten. Elkaar stimuleren door het uitwisselen van ideeën en oplossingen.
3d. We zijn deel van de Raad van Kerken Warns en streven naar een constructief en open
nadenken over wat de verbondenheid tussen de kerken bevordert.
3e. We willen als kerkenraad ook wegbereider zijn voor ontmoetingen. Zo stellen we ons
ten doel om regelmatig activiteiten te organiseren die het samenleven en samen delen
bevorderen. We denken aan de Tsjerkefair, een gezellige vrijwilligersavond, de
violenverkoop, de jaarlijkse oliebollenactie, de kerk open op Oudejaarsdag, een kleurrijke
Startzondag, doe-activiteiten voor de kinderen, de boekenverkoop, Tsjerkepaad, en zo
meer.
3f. We streven naar het beschikbaar zijn van aansprekende stimulansen voor jonge mensen
in onze gemeente en het dorp. We denken daarbij aan het (in onderling overleg) investeren
in menskracht, materialen en gerichte belangstelling voor zondagsschool, catechese en
overig jeugdwerk.
3g. In onze tijd van moderne
media wordt het, opvallend
genoeg, soms moeilijker elkaar
goed te bereiken. Door een
inventarisatie van mailadressen
en actuele telefoonnummers
proberen we het mogelijk te
maken dat een tussentijds
bericht aan gemeenteleden ook
zo te delen is.
3h. We streven ernaar om onze
communicatiemiddelen met
enige regelmaat tegen het licht
te houden. Is ‘Ons Kerkblad’ in
de huidige vorm voldoende
geschikt en aansprekend? Welke
uitgaven kunnen ons ook in de
toekomst voldoende
mogelijkheden bieden?

4. bij ‘eigen geluid’
Vaak hebben gemeenteleden van thuis uit (iets van het) christelijk geloof meegekregen. Dat is
waardevol. Soms kan het ook het misverstand teweegbrengen dat geloof iets ‘van vroeger’ is. Juist
het ontdekken van je persoonlijk spoor, van wat jou aanspreekt in geloof en Bijbel kan je helpen
bij het delen.
4a. We streven ernaar dat als je je inzet voor de kerk en onze gemeente dit voor jou
ook kansen biedt voor persoonlijke vorming. Dat het een stimulans is voor je
persoonlijk geloof, verdieping biedt van je kennis of beleving van het gemeenteleven. Zo
wordt ‘geven’ ook ‘ontvangen’ en dat is een prachtige omschrijving van ‘delen’.
4b. Ook als gemeente vallen we niet samen met ‘de kerk’, maar mogen we ons
uitgenodigd weten om, in zinvolle situaties, onze eigen inschatting of verwoording
naar buiten te brengen. Uiteraard doen we dat alleen wanneer daar in de
kerkenraad voldoende basis voor is. Het kan ons nadenken en spreken stimuleren
als we weten dat we niet alleen volgeling, maar ook leerling en deelnemer zijn. We laten
bijvoorbeeld eens weten hoe een project van Kerk in Actie bij ons overkwam.
5. bij ‘bemoediging’
We zijn elkaar gegeven ‘tot kleur en samenklank’ (Gezang 657). Het is belangrijk om elkaar te
bemoedigen, want de weg door het leven kan soms zwaar zijn. Als gemeente vormen we een
oefenplek om bemoediging te delen, te geven en te ontvangen. Je kunt het ook pastoraat
noemen. Zulke oefening helpt je ook in het dagelijks leven buiten de kerk…
5a. De manieren om elkaar te bemoedigen, met elkaar mee te leven, veranderen in de loop
van de tijd. Van de nieuwe vormen kunnen we in de kerk vaak iets leren. We streven
ernaar om bij onze vormen van pastoraat niet zomaar voort te gaan in hetzelfde spoor,
maar jaarlijks te bespreken welke vormen nu geschikt kunnen zijn om onderlinge
hartelijkheid te delen.
5b. Pastoraat, het omzien naar elkaar, heeft de speciale aandacht van onze
ouderlingen en de predikant, daarbij ondersteund door de contactdames en de
ledenadministratie. Pastoraat is niet hun taak. Het is een taak voor alle
gemeenteleden om naar elkaar om te zien, in het spoor van Jezus Christus.
Pastoraat is dan ook nooit eenrichtingverkeer, we zijn elkaar gegeven. Die gedachte
willen we in de komende periode wat meer onder de aandacht brengen.
5c. Soms is het leven taai en zwaar. Juist dan kan het goed zijn om je hart te luchten en
tegenover een geoefend luisteraar in vertrouwelijkheid onder woorden te brengen wat er
voor jou gaande is. We streven ernaar om in onze communicatie duidelijk te blijven maken
dat onze predikant hiervoor vrijblijvend beschikbaar is. Voor gemeenteleden, maar
nadrukkelijk ook voor dorpsgenoten die geen lid zijn van onze gemeente.

6. bij ‘inzet voor wie in de knel zitten’
Er zijn in onze samenleving allerlei patronen die mensen buitenspel zetten. Bijvoorbeeld: Geeft de
overheid volop ruimte aan reclame voor gokken, dan kun je rekenen op een toename van het
aantal mensen dat hierin vastloopt. Blijft er zoveel bureaucratie rondom de zorg dan zal dat voor
sommigen een belemmering worden om geholpen te worden. Zat je een tijdje in de gevangenis en
probeer je met een schone lei opnieuw te beginnen dan zijn er mensen nodig die je een kans
geven. Lukt het in een land elders maar niet om je kind naar school te sturen, dan is een financieel
steuntje in de rug noodzakelijk om de cirkel van ‘het lukt toch niet’ te doorbreken.
6a. Bij het vaststellen van het collecterooster verkennen onze diakenen, aan de hand van
de adviezen vanuit Kerk in Actie, op welke manier onze gaven kunnen worden ingezet om
mensen een nieuwe kans te geven. Om zo in te gaan tegen patronen die mensen
buitenspel zetten. We streven ernaar om daarover vooraf goed te communiceren,
bijvoorbeeld via het kerkblad en tijdens de kerkdienst.
6b. We streven ernaar om jaarlijks een bezinning op de kerkenraad te besteden aan ‘wat er
in belemmerende zin speelt voor onze dorpsgenoten’. Zijn er patronen die mensen
buitenspel zetten, bijvoorbeeld aanhoudende eenzaamheid of geen toegang hebben tot
digitale communicatie, waar we iets tegen zouden kunnen doen? Uiteraard waar mogelijk
samen met anderen, met als motto ‘hoe concreter hoe beter’.
6c. We nemen ons voor om jaarlijks te verkennen of de keuze voor het een jaarlang
ondersteunen van hetzelfde goede doel vruchtbaar zou kunnen zijn voor de inzet ‘voor wie
in de knel zit’.

