Kerkelijk jaarverslag 2018
Dit is een samenvatting van zaken die het algemene gemeentezijn van de Gereformeerde kerk
Nijega-Opeinde-De Tike in 2018 hebben bepaald.
De gemeenteleden van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk hebben zich in 2015
unaniem uitgesproken voor de vorming van een Protestantse gemeente vanuit de beide kerken in
de drie dorpen. Hiervoor is een intentieverklaring opgesteld die in de gezamenlijke startdienst van
2016 is ondertekend. Hierna is een Samen-Op-Weg commissie gestart, beide kerken leverden elk
vier leden, en er is een externe notuliste. Deze commissie maakt zorgvuldige afwegingen, daar gaat
tijd overheen. Het afgelopen jaar heeft de SOW-commissie de eerste stukken aangeleverd en zijn er
ook al twee gezamenlijke gemeente avonden geweest om de stukken te bespreken. Sinds oktober
2018 is er een gezamenlijk kerkblad met de naam Triangel, waarvan de redactie bestaat uit leden
van beide gemeenten.
De contracten van beide tijdelijke dominees zijn met nog een jaar verlengd. In januari 2019 ging de
kerkrenraad in gesprek om te kijken wat de gemeente nodig heeft de komende jaren. Ds. Elly van
der Meulen blijft de kerkenraad ondersteunen. Haar taak is mee te denken over belangrijke
veranderingen en beslissingen waar we als gemeente mee te maken hebben. Dit zijn niet alleen
bestuurlijke maar ook geestelijke zaken. Een belangrijke vraag daarbij is: hoe wil je in de toekomst
kerk-zijn in de dorpen? Hierin raken het bestuurlijke en het geestelijke elkaar. Met een paar uren per
week zijn dit werkzaamheden die vooral gericht zijn op de kerkenraad, daardoor ziet u haar minder
vaak op de kansel en is er minder contact met gemeenteleden. We zijn als kerkenraad blij met haar
betrokkenheid en inbreng. Dat zal met name gefocust blijven rondom moderamen en kerkenraad en
deze coachen en bijstaan in het SOW-proces.
Voor het pastoraat, de geestelijke verzorging, zijn we blij dat ds. Gerard Venhuizen uit Nijensleek
onze gemeente helpt. Hierin werkt hij samen met wijkmedewerkers en wijkouderlingen. Daarnaast
hebben we als individuele gemeenteleden hierin een rol door samen om te zien naar elkaar en naar
onze omgeving.
Voor de zomer is het contract van jeugdwerker niet verlengd. De beide kerkenraden zijn op zoek
gegaan naar een nieuwe jeugdwerker. Na de zomer is Tsjikke Bloem aangesteld als jeugdwerker
voor beide kerken. Zij moet zorgen voor nieuwe impulsen voor het plaatselijke jeugdwerk en
kindernevendienst.
Er zijn in 2018 open plaatsen in de kerkenraad, we missen een wijkouderling en een ouderling
kerkrentmeester. Dit heeft gevolgen voor het goed vorm geven van de verantwoordelijkheden die
hierbij horen. Een ander gevolg is dat hierdoor de kwetsbaarheid toeneemt, zaken blijven liggen of
krijgen niet voldoende aandacht. Dit is en blijft een bron van zorg voor de zittende kerkenraadsleden,
en we vragen ook begrip van u als gemeente. Wanneer we in voorkomende gevallen hulp vragen voor
een taak, verwachten we een proactieve helpende hand.
Omdat er niet genoeg animo vanuit de gemeente was om de zondagsbrief op te stellen is in
december 2018 de laatste zondagsbrief verschenen.
Landelijk worden er vanuit de PKN grote veranderingen doorgevoerd om de kerk toekomstbestendig
te maken. Samengevat komt dit neer op minder vergaderen en meer ontmoeten Een praktisch

gevolg daarvan is de classesindeling, deze gaat veranderen naar veel grotere, en één voor de hele
provincie Fryslân.
Al onze inspanningen voor de kerk zijn niet bedoeld om koste wat kost de kerk in stand te houden
maar om met elkaar levende gemeente van Christus te zijn.
We zijn blij dat ook in dit jaar weer een aantal jongeren uit onze gemeente mee is geweest met een
jongerenzendingsreis naar Albanië. Daarnaast hebben we als gemeente meegedaan met het 40dagenproject van de PKN om als gemeente bewust in de 40-dagentijd toe te leven naar Pasen. De
organisatie en de voorbereidingen voor de Eeuwigheidszondag is in handen van enkele
gemeenteleden. In het voorjaar van 2018 vond voor de tweede keer een cursus plaats van het
Evangelisch Werkverband. Ds Jelle de Kok kwam drie avonden spreken over de Heilige Geest.
Tenslotte wil ik graag noemen dat er vele vrijwilligers actief zijn in de kerk, als kerkenraad zijn we hier
ontzettend dankbaar voor.
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