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Visie en doelstelling 
Visie: “Als deel van de kerk van Jezus Christus in deze wereld willen wij Hem kennen  
en bekend maken. Wij geloven dat in Jezus meer dan ooit zichtbaar is geworden wie 
God voor mensen wil zijn; zoals de evangelist Johannes aangeeft:  in Hem is “het 
Woord (God zelf) vlees geworden”, en “niemand heeft ooit God gezien, maar de 
Zoon heeft Hem bekend gemaakt”.  
Hem als de gekruisigde en opgestane Heer willen wij volgen, 
Daarbij zijn 2 opdrachten, die Jezus zelf ons meegaf, richtinggevend:    

A. Het Grote Gebod (Matteus 22: 37–39)   
     God liefhebben bovenal en de naaste als jezelf 
     en B. De Grote Opdracht (Matteus 28: 19, 20): 
       mensen werven om in het spoor van Jezus te gaan. 
  
 Wij willen een gemeente zijn waar jong en oud gestimuleerd worden om betrokken 
te zijn op het evangelie en te leven met Jezus. 
In ons doen en laten, op zondag en door de week, proberen wij iets zichtbaar te ma-
ken van de liefde en zorg van de Goede Herder die zijn leven voor de schapen inzet-
te en die ons voorhoudt: “Nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn, ook 
die moet ik leiden en voeren”. 
Ons belijden en ons beleid dienen altijd weer  
aan deze centrale uitgangspunten getoetst te worden. 
  
Organisatie/kerkenraad 
  
Doelstelling: 
Leiding geven aan de Protestantse Gemeente te Jistrum en de voorwaarden creëren 
voor het goed functioneren van de gemeente. 
 
Wat we al doen 
- De algemene leiding van de Protestantse Gemeente te Jistrum berust bij de kerken-
raad, waarvan alle ambtsdragers deel uitmaken. De kerkenraad bestaat uit 1 predi-
kant, 5 wijkouderlingen, 1 jeugdouderling; 4 diakenen (waarvan 1 jeugddiaken) en  3 
ouderlingen-kerkrentmeesters (er is binnen het college KRM 1 kerkrentmeester die 
geen ouderling is) De kerkenraad vergadert in principe maandelijks. 
- Minimaal 1 keer per jaar wordt er een gemeenteavond gehouden. 
- De kerkenraadsleden laten zich aan het begin van elke vergadering inspireren door 
het Woord om God beter te leren kennen en zien naar elkaar om. De kerkenraad ziet 
het als haar taak dat de beleidspunten die verder genoemd worden in dit plan gecon-
cretiseerd worden. Dit punt van aandacht komt op de werklijst van de kerkenraad te 
staan. 



- Omdat het steeds moeilijker wordt ambtsdragers te krijgen, én omdat weinig jonge 
gemeenteleden de keuze maken belijdenis te doen, denken we na over de mogelijk-
heden om ook niet-belijdende leden deel uit te laten maken van de kerkenraad. We 
voelen de noodzaak hier plaatselijk flexibel en creatief mee om te gaan. 
Op de gemeenteavond van 15 april 2015 is aan de gemeente voorgesteld dat voor-
taan naast de belijdende leden ook doopleden vanaf 18 jaar stemgerechtigd zijn in 
onze gemeente (conform ord. 3.2.3). “De gemeente gehoord hebbende” heeft de 
kerkenraad in haar vergadering van 19 mei 2015 de plaatselijke regeling overeen-
komstig aangepast. Als verkozen doopleden dan op het moment van hun bevestiging 
belijdenis doen kunnen zij volwaardig lid van de kerkenraad zijn (kerkordelijk is dat 
nu al een mogelijkheid).  
 
Wat we willen gaan doen:  
- Wij willen evenwel nog een stap verder gaan. Ook als degene die door de gemeen-
te tot ambtsdragers verkozen (vanuit de gemeente voor het ambt is voorgedragen 
en bereid werd gevonden) geen belijdenis wil doet, willen we hem of haar toch mee 
laten draaien in de taken en verantwoordelijkheden kerkenraad.  
Een aanzet of opening tot deze mogelijkheid zien wij in hoe dat nu ook kerkordelijk 
al geregeld is voor het College van kerkrentmeesters. Daarvan dient minstens de 
helft ouderling-kerkrentmeester te zijn, maar een deel van dit college is dus geen lid 
van de kerkenraad. Wij willen zo ook voor ouderlingen en diakenen de mogelijkheid 
creëren, dat zij volwaardig meedraaien in het college van diakenen of binnen het 
pastoraal beraad, maar geen deel uit hoeven te maken van de kerkenraad.  
Er is zelfs de mogelijkheid dat niet-belijdende leden mee doen ook aan de vergade-
ringen; met dien verstande dat voorlopig de uiteindelijke verantwoordelijkheid 
kerkordelijk nog steeds zal liggen bij de ambtsdragers / belijdende leden van de 
kerkenraad. 
   
Eredienst 
 
Doelstelling: 
  De kerk van Jezus Christus leeft vanuit Pasen; op de eerste dag van de week 
kregen vrouwen te horen “Zoek de levende niet bij de doden”; en later diezelfde dag 
verscheen de opgestane zelf in het midden van zijn leerlingen. Nog elke zondag komt 
de gemeente, ook in Jistrum, samen om zich door dat goede nieuws van Pasen te 
laten bemoedigen en inspireren. 
  In de kerkdiensten staat de uitleg en toepassing van de Bijbelse boodschap 
centraal. Dat is de bron waaruit wij putten. Daarnaast vormen ook lof en aanbidding 
een belangrijk onderdeel in de diensten; evenals de dienst van gebeden en gaven, 
waarin we ons betrokken weten op mens en wereld om ons heen. Onze insteek is 
dat de kerkdienst op zondag ons helpt om in het leven als christen weer op 
toonhoogte te komen. 
  We merken dat het daarbij lang niet altijd eenvoudig is de diensten  zo in te vullen 
dat verschillende groepen in onze gemeente, jong en oud, zich aangesproken weten. 
  
Wat we al doen 
- In de diensten is er aandacht voor de kinderen. Wij zijn heel blij met de wijze waar-
op de leiding van de Kindernevendienst dit de afgelopen jaren vorm geeft, met name 



met advents- en 40dagen project. We willen hen daarin stimuleren en ze zeker de 
ruimte daartoe geven. 
- Tweemaal per jaar is er in Jistrum een Kerk-School-Gezins-dienst. Deze samenwer-
king is heel waardevol. De predikant komt de week vóór de dienst dan even op 
school in de verschillende groepen langs. In Kerk-School-Gezinsdiensten komen ver-
schillende dorpsgenoten die we in andere diensten niet zien. 
- Een waardevolle aanvulling in de diensten zijn ook de liturgische schikkingen die we 
de afgelopen jaren regelmatig in de kerk hebben staan in 40dagen- of adventstijd. 
We merken dat naast het Woord ook symboliek mensen in deze tijd aanspreekt. 
Sinds 2015 maken we in de diensten vast gebruik  van de beamer. We zijn blij met 
de beamercommissie die dit verzorgt. Het gebruik van de beamer geeft extra moge-
lijkheden, met beelden en film, en liederen uit andere bundels. In die zin is de 
beamer een aanwinst, al zijn er ook geluiden vanuit de gemeente dat eenvoudige 
concentratie op de woordverkondiging voor hen ook heel waardevol is.  
We stimuleren medewerking van gemeenteleden aan de eredienst zodat de betrok-
kenheid wordt vergroot. In de 40dagentijd hebben we goede ervaringen als enkele 
leden van de kerkenraad  op Goede Vrijdag samen de dienst invullen, zonder pre-
dikant. 
 - Een waardevolle traditie is het in Jistrum geworden dat we op de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar niet alleen de in dat jaar overleden gemeenteleden gedenken, 
maar alle dorpsgenoten (mits de familie dat op prijs stelt). 
- Samenvallend met het dorpsfeest is er een tentdienst in samenwerking met de 
Evangelisatiecommissie 
- In Jistrum zijn we in het seizoen 2013 – 2014 en in het seizoen 2014 – 2015 be-
gonnen met jongerendiensten om 10.30 uur, één keer per maand. De dienst wordt 
zoveel mogelijk door jongeren mee voorbereid; de begeleiding van de zang gebeurt 
niet door het kerkorgel, maar door een begeleidingsband. Met deze diensten berei-
ken we niet echt de doelgroep 18 – 30 jarigen) 
 
Wat we willen gaan doen 
-  Daarom denken we voor die groep na over een andere invulling van die jongeren-
diensten. Tegelijk merken we dat ook een deel van de 30ers; 40ers en 50ers het op 
prijs stelt om maandelijks een keer niet met het kerkorgel, maar met een begelei-
dingsband te zingen. We zoeken naar wegen om dat mogelijk te maken. 
- Eerste insteek, begin seizoen 2015-2016, is dat we in elk geval 1 keer per kwartaal 
een Gezinsdienst houden, gemeentebreed. We denken na over hoe we tussendoor 
vorm kunnen geven aan vieringen met jongeren van 18+ en 25+  
- Tot en met het seizoen 2014 – 2015 hadden we in Jistrum in de winterperiode (half 
september tot half april nog altijd 2 middagdiensten per maand, waarin de eigen pre-
dikant dan voor kon gaan). 
  Met ingang van zomer 2015 willen we de middagdiensten laten vervallen en één 
keer per maand de dienst om 11.00 houden, zodat de eigen predikant na een dienst 
elders om 9.30 uur, om 11.00 uur, in eigen gemeente voor kan gaan. Dat geeft 2 
voordelen: het spaart één keer per maand een gastpredikant uit, en ondanks het 
afschaffen van de middagdienst kan de eigen predikant toch geregeld in eigen ge-
meente voorgaan (niet maar 2 of soms zelfs maar 1 keer per maand als er  alleen 
maar ochtenddiensten om 9.30 uur zijn). 



- Om betrokkenheid op elkaar te stimuleren streven we er naar  wat vaker na de 
dienst met elkaar koffie te drinken. 
 
Pastoraat 
 
Doelstelling: We willen omzien naar elkaar, met elkaar in gesprek zijn over het geloof 
en met elkaar meeleven in vreugde en verdriet. 
Wat we al doen 
- Het bezoekwerk wordt gedaan door predikant, ouderlingen en wijkassistenten. De 
predikant bezoekt gemeenteleden bij vreugde en verdriet (jubilea, verjaardagen, 
geboorte, bij ziekte en rouw of waar anderszins moeite wordt ervaren) en naar eigen 
inzicht, soms op aangeven van een ouderling of op verzoek van gemeenteleden zelf. 
- De gemeenteleden worden met name door de ouderlingen en wijkassistenten 
opgezocht bij bepaalde vooraf afgesproken gelegenheden (geboorte, jubilea, rouw, 
nieuw-ingekomenen). Daarnaast worden door de ouderlingen bezoeken afgelegd 
voor zover dat mogelijk is.  
- Gezien de grootte van de wijken en het beschikbare aantal ouderlingen zal steeds 
bewust gekozen moeten worden wie bezocht worden en wanneer een bezoekje 
wordt afgelegd. 
- In principe is er 3x per jaar vergadering van ouderlingen, wijkassistenten en predi-
kant. Ze bespreken daarin het pastorale werk en bereiden jaarlijks de groothuisbe-
zoeken voor. 
 
Wat we willen gaan doen  
- We zoeken naar manieren waarop het omzien naar elkaar ook door de hele ge-
meente gedragen kan worden. Het bezorgen van een kaart bij ouderen of alleen-
staanden 1 of 2 keer per jaar zou daar een manier voor kunnen zijn. De diakenen 
kijken wat daarin mogelijk is. 
- We hebben in Jistrum een jarenlange traditie met jaarlijkse groothuisbezoeken, 
georganiseerd door predikant, ouderlingen en wijkassistenten. De opkomst liet de 
laatste jaren te wensen over. Soms was dat reden wijkavonden te houden in het 
verenigingsgebouw (of in de kerk). Maar ook daar was de deelname beperkt. 
Voorlopig proberen we er echter wel mee door te gaan; vanwege de samenbinding 
die het geeft, en omdat op de groothuisbezoeken enkele mensen komen die verder 
weinig betrokken zijn. 
- Ook de ouderlingen denken de komende tijd mee over hoe de vraag hoe in Jistrum 
verschillende generaties met elkaar in gesprek kunnen komen over God en geloven; 
het inter-generatieve gesprek (zie daarvoor ook onder Jeugd- en jongerenwerk). 
 
Diaconaat 
 
Doelstelling: Diaconaat, (evenmin als pastoraat trouwens) kun je niet uitbesteden 
aan een werkgroep (in dezen het College van diakenen) die zorgt dat dat onderdeel 
van gemeente-zijn geregeld wordt. Heel de gemeente is geroepen tot een diaconale 
instelling. In navolging van Christus zijn we geroepen hulp te verlenen en op te 
komen voor de rechten van allen die dat nodig hebben binnen en buiten de 
gemeente, veraf en dichtbij. 
  



Wat we al doen 
- Tot de gebruikelijke taken van de diaconie behoren het collecteren tijdens de 
kerkdiensten; het klaarmaken van de avondmaalstafel en de bediening tijdens de 
viering; het werven van financiële middelen; en het beheer van goederen, zodanig 
dat de opbrengst ten goede komt aan wie op ondersteuning aangewezen zijn. Het 
college van diakenen streeft er de laatste jaren naar steeds iets meer uit te geven 
dan dat er binnenkomt, zodat de reserves langzaam een beetje krimpen. 
- De diaconie stelt jaarlijks aan het einde van het jaar het collecterooster voor het 
komende jaar op en legt dat ter goedkeuring voor aan de kerkenraad. 
 
Wat we willen gaan doen  
- Punt van aandacht is het feit dat het college van diakenen met minder menskracht 
moet werken. Van de jeugddiaken wordt veel gevraagd in het jeugdwerk. Hij/zij kan 
daardoor binnen het college minder taken op zich nemen. Een mogelijkheid is dat 
een niet-ambtsdrager het college ondersteunt in de vergaderingen en de uitvoering 
van verschillende werkzaamheden.  
- De diaconie werkt de komende tijd plannen uit om gemeenteleden actiever te be-
trekken bij het omzien naar elkaar. Een bloemenzondag zou daarin een mogelijkheid 
kunnen zijn. Maar in eerste instantie willen we 2 zondagen per jaar de kerkgangers 
vragen een geadresseerde kaart mee te nemen uit de kerk en die de week daarop 
persoonlijk te bezorgen bij een gemeentelid die wat extra aandacht wel kan gebrui-
ken. De kerkenraad / de ouderlingen leveren de namen en adressen aan van betref-
fende gemeenteleden. 
- In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning trekt de landelijke over-
heid zich in meerdere opzichten terug als het gaat om zorg voor kwetsbare burgers. 
Taken worden overgeheveld naar de burgerlijke gemeenten. De diaconie probeert 
oog te hebben voor wie daarbij tussen wal en schip dreigen te raken en helpt de 
kerkelijke gemeente na te denken over wat haar mogelijkheden zijn om de beoogde 
maatschappelijke ondersteuning mee gestalte te geven. 
   
Jeugd en Jongerenwerk 
 
Doelstelling: We hebben in Jistrum nog een groep jongeren die betrokken is bij kerk 
en kerkelijke activiteiten. Velen komen op zondag niet in de kerk, maar doen wel 
mee in club, tienerdiensten of gespreksgroepen. Wij willen ons er voor inzetten dat 
God en geloven ook in het leven van deze jongeren een plek krijgen en mogen 
houden, en dat ook zij hun levensweg met Jezus zullen gaan. 
 
Wat we al doen  
- De Protestantse Gemeente Jistrum heeft in 2011 gekozen om te investeren in 
jeugd- en jongerenwerk middels het aanstellen van een jongerenwerker voor 6 uur 
per week. Overweging daarbij was: er is nu nog een mooie groep jongeren die 
betrokken is bij de kerk middels clubwerk en anderszins. Laten we proberen hen 
betrokken te houden. 
- Tussen 2011 en 2015 is intensief ingezet op gespreksgroepen voor 18+ en 25+. 
Die groepen draaien goed; jongeren komen graag en trouw. Eén van de vruchten 
van dat beleid was dat  zomer 2015 5 jonge mensen belijdenis deden van het geloof. 



- In de seizoenen 2013–2014 en 2014-2015 werd ingezet op jongerendiensten en 
tienerdiensten, eens per maand om 10.30 uur met begeleiding van een band. Met 
name de jongeren-diensten beantwoordden niet aan de verwachtingen. Jongeren 
kwamen op den duur nauwelijks meer; en van oudere gemeenteleden vroeg deze 
andere invulling van de dienst toch wel een flink offer.  
 
Wat we willen gaan doen: 
- Daarom is met ingang van het seizoen 2015–2016 gekozen voor 4 gezinsdiensten 
per jaar. Daarnaast zal gekeken worden of er anders soortige vieringen mogelijk / 
wenselijk zijn specifiek voor jongeren tussen de 18-30 jaar. 
- Een belangrijke insteek voor het jeugd- en jongerenwerk de komende tijd zal zijn 
om de verschillende generaties met elkaar in gesprek / in contact te laten komen 
over wat kerk en geloven in hun leven betekent. De praktijk wijst uit: als ouders niet 
betrokken zijn en als thuis niet over het geloof gesproken wordt, wordt het heel las-
tig jongeren te betrekken en betrokken te houden. We willen daarom de komende 
tijd nadenken over en plannen uitwerken voor “Geloofsoverdracht tussen de verschil-
lende generaties”. 
 
College van Kerkrentmeesters 
 
Doelstelling en taak van het college van beheer:  Verzorging van de stoffelijke 
belangen van de gemeente voor zover die niet diaconaal van aard zijn. 
  
Wat we al doen  
- Het college van kerkrentmeesters heeft in Jistrum de zorg voor   
 -  de monumentale Dorpskerk aan de Schoolstraat 2,   
 -  het eveneens monumentale orgel dat zich daar bevindt,    
 -  de begraafplaats rond de dorpskerk  
 -  en verenigingsgebouw “Markant” aan de Marwei 2.  
In 2007/2008 werd de Dorpskerk ingrijpend gerestaureerd. Toen ook werd het 
monumentale orgel (uit 1710/1720) vanuit de voormalig Gereformeerde kerk 
overgeplaatst naar de Dorpskerk. De voormalig Gereformeerde kerk werd in de jaren 
daarvoor opgeknapt en verbouwd tot verenigingsgebouw Markant. Reden tot 
dankbaarheid was het dat dat allemaal mogelijk was en zo goed verlopen is. 
- De protestantse gemeente Jistrum heeft zo de luxe dat ze beschikt over een 
monumentale kerk en een up-to-date verenigingsgebouw. Voor kerkelijke doeleinden 
hoeft echter maar weinig gebruik gemaakt te worden van het gebouw. Vraag is of 
dat op den duur rendabel is. Kan het gebouw op andere manieren gebruikt worden ? 
Of zijn er andere voorzieningen in het dorp waar de kerk gebruik van zou kunnen 
maken ? 
- De actie Kerkbalans is een blijvend punt van aandacht  voor het college. Bij een 
dalend ledental en dalende inkomsten zullen alle zeilen bijgezet moeten worden om 
de vrijwillige bijdragen en collecten op peil te houden. Bij de actie Kerkbalans zal 
daarom gekeken worden in hoeverre verschillende (leeftijds)groepen op verschillen-
de wijze benaderd kunnen worden. Een goed begin daarmee is gemaakt door de 
afgelopen jaren jongeren vanaf 18 jaar die voor het eerst met Kerkbalans benaderd 
worden persoonlijk te bezoeken. 
  



Wat we willen gaan doen  
- Tot nog toe komt het onderhoud van de Dorpskerk volledig ten laste van de 
Protestantse gemeente (uitgezonderd de toren, die eigendom is van de burgerlijke 
gemeente Tytsjerksteradiel; en uitgezonderd dat deel van de kosten voor onderhoud 
dat door subsidies van overheidswege gedekt wordt). Onderzocht kan worden in hoe 
verre in Jistrum draagvlak is voor iets als een “Stichting Vrienden van de Dorpskerk”, 
waarvan dorpsgenoten ook buiten de kring van de kerkelijke gemeente donateur 
zouden kunnen worden.  
- Tot 2009 vormde de Protestantse (en daarvoor de Hervormde) gemeente van Jis-
trum een combinatie met de Protestantse (en daarvoor Hervormde) gemeente van 
Eastermar. Als combinatie hadden de Hervormde gemeenten van Eastermar en Jis-
trum  lange jaren gezamenlijk een fulltime predikant. In 2009 werd de combinatie 
met Eastermar verbroken, omdat Eastermar zelfstandig verder wilde als protestantse 
gemeente met 1 volledige predikantsplaats. De toenmalige predikant is toen verbon-
den gebleven aan de prot. gemeente van Jistrum voor 50% van de werktijd. Door 
teruglopend ledental en opbrengst van met name de vrijwillige bijdragen is het voor 
Jistrum op termijn niet mogelijk een 50% predikantsplaats in stand te houden. Over 
2013 en 2014 was er een tekort op de begroting van ca. € 20.000 resp. € 30.000 
-  Per oktober 2015 is Jistrum vacant geworden. Vanaf dat moment is er volop ruim-
te om na te denken over hoe de gemeente voor de toekomst het ambtswerk in wil 
vullen. Wellicht kan er in combinatie met een andere gemeente een predikant wor-
den beroepen, wellicht ook kan en wil een predikant die elders in deeltijd werkt ook 
voor een deel van zijn of haar werktijd aan Jistrum verbonden worden, zonder dat 
gemeenten daarvoor een combinatie aangaan. 
  Samenwerking met een andere gemeente is evenwel niet alleen het overwegen 
waard vanwege het delen van een predikant. Overwogen zal ook worden wat verder 
de voor- en nadelen daarvan kunnen zijn.  
Het College van Kerkrentmeesters en de kerkenraad zullen zich bij het ontwikkelen 
van deze plannen laten bijstaan door externe adviseurs (gemeente-adviseur en / of 
iemand van het Regionaal. College v. Beheerszaken). 
 
 
 
 
 


