Aanvulling op Beleidsplan 20172021 Hervormde Gemeente
Spannum –Edens.
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Aanvulling.
In 2017 heeft de kerkenraad Spannum-Edens het beleidsplan Hervormde
Gemeente Spannum- Edens vastgesteld.
Geen optimistisch beleidsplan, maar een gemeente in nood.
In 2019 kan worden geconstateerd dat de situatie in de gemeente thans een
aantal forse wijzigingen heeft ondergaan en dat om die reden het gewenst is een
aanvulling op het beleidsplan te maken, teneinde van de gewijzigde situatie in de
gemeente melding te maken.
We zijn thans een vacante gemeente nu in oktober 2018 ds. Bakker besloten
heeft met vervroegd emeritaat te gaan.
Dat betekende dat we ons als combinatie van gemeenten Spannum- Edens en
Kubaard nader moesten beraden over het wel of niet continueren van de huidige
samenwerking.
We hebben besloten dat de combinatie van gemeenten op 31 december 2018
ophoudt te bestaan.
De gemeente Kubaard wenst samen met de gemeente Wommels- Hidaard verder
te gaan.
In onze gemeente Spannum –Edens is men van opvatting, dat gezien het aantal
belijdende leden en doopleden in onze dorpen een predikant voor 50 % voldoende
moet zijn.
De classis heeft aangegeven met deze gedachte te kunnen instemmen en heeft
op 30 januari 2019 een solvabiliteitsverklaring afgegeven voor het benoemen van
een predikant voor 50%.
De gemeente heeft vervolgens onderzocht of samenwerking met een gemeente
in de omgeving een optie kan zijn en dat heeft ertoe geleid dat wij na goed
overleg met de Anna Tsjerke uit Winsum hebben besloten gezamenlijk een
predikant te benoemen voor ca 83,3% .
De gemeenten blijven beide zelfstandig maar willen gezamenlijk een predikant
benoemen.
De beroepingscommissies van beide gemeenten zijn reeds aan hun werk
begonnen.
Het vacant zijn heeft er ook geleid dat wij een nadere beschouwing hebben
gewijd aan het aantal kerkdiensten dat wij in de vacante periode in de kerken
Spannum en Edens zullen houden.
We hebben besloten dat in vacante periode tweemaal per maand een dienst in
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Spannum wordt gehouden en eenmaal per maand een dienst in Edens
De kerkenraad Spannum – Edens heeft een aantal jaren met veel vacatures te
maken gehad, die om diverse redenen niet konden worden opgevuld.
Begin 2019 hebben we echter drie leden van onze gemeente bereid gevonden
oom een functie in de kerkenraad te aanvaarden. We zijn erg blij met deze
nieuwe leden in de kerkenraad en we zien de nabije toekomst weer zonnig
tegemoet.
Een aantal leden die uit ongenoegen over de plaatsgevonden hebbende incidenten
besloten hadden om de kerk Spannum – Edens (tijdelijk ) te verlaten hebben
besloten thans de kerkdiensten in onze dorpen weer te bezoeken en ook dat
stemt tot vreugde.
We hebben een moeilijke periode afgesloten en we hebben nieuwe energie, nieuw
elan en nieuwe kerkenraadsleden gevonden om deze moeilijke periode af te
sluiten
We gaan vol goede moed de dorpskerk in ons dorp weer de functie te geven, die
we belangrijk vinden.
In de kerk wordt Gods woord verkondigd, wordt gepredikt en kunnen we bij
onszelf een moment van bezinning oproepen en de relatie met God onderhouden.
Kiezen voor een rustig moment in ons huidige drukke leven is voor een ieder van
groot belang en daarin willen we als kerk een functie vervullen want dat zal altijd
nodig blijven.

Kerkenraad Hervormde gemeente Spannum – Edens.
maart 2019.
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Inleiding.
Het beleidsplan 2017 -2021 van de Hervormde Gemeente
Spannum- Edens bestaat uit de volgende onderdelen.
Beschouwing Hervormde Gemeente Spannum-Edens en de door de
kerkenraad gekozen beleidsrichting.
Onderdeel Pastoraat
Onderdeel Diaconie
Onderdeel Kerkrenmeesters
In de onderdelen wordt beschreven welke taken de ouderlingen, diakenen
en ouderlingen-kerkrentmeester hebben en hoe die door de betreffende
ambtsdragers worden uitgevoerd.
In de Beschouwing Hervormde Gemeente Spannum-Edens trachten we
als kerkenraad de plaatselijke omstandigheden zo goed mogelijk te
schetsen.
Deze plaatselijke situatie bepaalt ook welke mogelijkheden er zijn voor
het beleid van de kerkenraad.
We trachten ons beleid zo goed mogelijk af te stemmen op de
mogelijkheden, die wij als kerkenraad hebben in de huidige situatie.
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Beschouwing Hervormde gemeente Spannum –Edens.
De problemen, betreffende de niet ingehouden huur voor bewoning
van de pastorie en het onterechte ontslag van de leden van de stichting
Vermogensbeheer Hervormde Gemeente van Spannum hebben van de
Gemeente Spannum–Edens een sterk verdeelde gemeente gemaakt.
De niet ingehouden huurkwestie met aangespannen juridische
procedures, heeft geleid tot een verdeelde kerkenraad en een aantal
kerkrentmeesters hebben als gevolg daarvan hun functies ter beschikking
gesteld.
In een buitengewone visitatie heeft de visitatiecommissie onder leiding
van ds van der Pol met het vooringenomen standpunt, dat de stichting
Vermogensbeheer Hervormde Gemeente van Spannum moest worden
opgeheven, de gemeente onnoemelijk veel schade berokkend.
De kerkenraad werd overruled, door de visitatiecommissie, die met valse
en verzonnen argumenten de kerkenraad onder druk zette, om de
stichtingsbestuursleden stiekem te ontslaan en de stichting op te heffen.
De stichtingsbestuursleden hebben zich verzet, middels ingediende
bezwaren bij de colleges van bezwaren en geschillen en tijdens deze
procedure is voorgesteld om middels een mediation proces de gemeente
weer op koers te krijgen.
In deze mediation onder leiding van mr.drs J.C. Schaap, waaraan
kerkenraad en de ontslagen stichting bestuurders hebben deelgenomen is
getracht de verhoudingen zo goed mogelijk te normaliseren.
Dat is organisatorisch gelukt maar de onderlinge verhoudingen zijn helaas
niet of nauwelijks verbeterd.
Ongeveer veertig procent van de leden bezoekt niet meer de kerkdiensten
en wil geen vrijwillige bijdrage meer geven voor de instandhouding van
de plaatselijke gemeente of wil slechts volstaan met een minimale
bijdrage.
Deze leden geven aan niet actief lid meer te willen zijn van onze
gemeente, omdat men zich niet kan verenigingen met de standpunten,
die de kerkenraad, in meerderheid heeft ingenomen ten aanzien van de
bovengenoemde aangelegenheden.
Aangegeven wordt dat zolang als de huidige predikant in onze gemeente
staat men de kerk niet meer zal bezoeken.
Tezamen met het ook in Spannum-Edens plaatsvindende
secularisatieproces betekent dat een forse teruggang in het actieve
ledenbestand.
Voortijdig uit de kerkenraad vertrokken kerkrentmeesters en
stichtingsbestuursleden voelen zich niet gerehabiliteerd en kunnen en
willen de stap naar normalisatie van de verhoudingen niet zetten.
De na de mediation nieuw benoemde kerkenraadsleden, die na
mediation bereid zijn gevonden de vacante functies in de kerkenraad te
bekleden, hebben tezamen met de reeds zittende kerkenraadsleden
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getracht de gemeente weer in de richting van een actieve saamhorige
gemeente te leiden en dat is niet gelukt.
Uiteindelijke hebben nog drie kerkenraadsleden de kerkenraad verlaten.
De pogingen van de kerkenraad om middels gemeenteavonden en
persoonlijke gesprekken met leden, die nu niet meer actief zijn in onze
gemeente, om ook de onderlinge verhoudingen te normaliseren hebben
geen resultaat opgeleverd en dus blijven we een verdeelde gemeente en
afgewacht moet worden in hoeverre we op de wat langere termijn, weer
een harmonieus gemeenteleven kunnen bewerkstelligen.
Op 1 januari 2017 bestaat de kerkenraad uit zes leden, waarvan 1
predikant, 1 ouderling, 1 diaken en 3 ouderlingen-kerkrentmeester.
In 2016 heeft de kerkenraad getracht de vacatures te vervullen, waaraan
veel werk is besteed, maar het is niet gelukt, ondanks indringende en
veelvuldige verzoeken om de vacatures vervuld te krijgen.
De huidige kerkenraadsleden hebben gezamenlijk besloten de gemeente
de komende tijd draaiende te houden en zij zullen trachten ondanks een
grote onderbezetting het functioneren van de gemeente zo goed mogelijk
te laten verlopen.
Ieder lid van de gemeente, die van opvatting is dat Gemeente
Spannum- Edens moet blijven bestaan wordt uitgenodigd om één van de
vacatures te vervullen.
De komende 5-6 jaar zal ds. Bakker tot het moment dat hij met emeritaat
gaat de predikant zijn van de combinatie van gemeenten Spannum-Edens
en Kubaard en de kerkenraad wil in harmonie met de predikant werken.
Daarna zal nader moeten worden bekeken op welke wijze wij in onze
gemeente verder zullen gaan.
Een part-time predikant of samenwerking met andere gemeenten in
groter verband zijn de huidige mogelijkheden die in beeld zijn.
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Pastoraat
1.1 Visie
Pastoraat is het cement van de gemeente. Het gaat om de ontmoeting
met de ander, het vergezellen van een mens in zijn/haar eigen
omstandigheden, in het perspectief van het grote verhaal van God met
mensen, waarvan we horen in Gods Woord. Zoals God in Christus naar
mensen omzag, zo zien wij naar elkaar om. Zoals Jezus Christus zich
ontfermt over al wie zijn hulp nodig heeft, zo zoeken ook wij hen op, die
hulp nodig hebben.
1.2 De Praktijk
De pastorale taken, het omzien naar elkaar, persoonlijk bezoek, vallen in
eerste instantie onder de predikant en de ouderlingen.
De predikant en de ouderlingen verzorgen in gezamenlijk overleg het
pastorale werk in de gemeente.
Vertaald naar beleid voor de komende jaren wordt er aandacht gegeven
aan:
-Gemeenteleden vanaf 70 jaar krijgen een bloemetje. Ouder dan 70: 75
jaar, 80 jaar, 85 jaar, 90 jaar en ouder dan 90 jaar krijgen
gemeenteleden jaarlijks een bloemetje.
-Gemeenteleden die 25 jaar getrouwd, 40 jaar getrouwd, 45 jaar
getrouwd, 50 jaar getrouwd, 55 jaar en 60 jaar getrouwd zijn krijgen een
bloemetje.
-Jaarlijks met Pasen en Kerst, krijgen gemeenteleden bij 70 jaar en ouder
(en zieken), een attentie.
1.3 Kernwaarde: respect en omzien naar elkaar
Wij vormen een kerkelijke gemeenschap, waarin we aandacht voor elkaar
hebben, elkaar bijstaan en bemoedigen. Vanuit onze overtuiging van
liefde voor elkaar, streven we naar respect voor elkaar en aanvaarding
van elkaars geloof. Geloof is de bindende factor in onze gemeente.
1.4 Respect voor de medemens
Als gemeenschap maken wij deel uit van de wereld om ons heen, dichtbij
en verder weg.
Wij kijken soms met lede ogen naar de gebeurtenissen in deze wereld.
Gods onvoorwaardelijke liefde maakt dat wij ons in trouw aan God,
onszelf en anderen gastvrij op willen stellen en vreugde en leed willen
delen met hen die daarvoor open staan. Daarbij beseffen we dat we niet
de hele wereld kunnen verbeteren, maar proberen op kleine schaal ons
steentje bij te dragen.
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1.5 Zorg
Een aantal ontwikkelingen in de samenleving heeft effect op ons
gemeente-zijn.
Ten eerste neemt de vergrijzing toe. In samenhang met de verdergaande
ontkerkelijking betekent dit voor de kerk in zijn algemeenheid en ook
voor onze gemeente een daling van het ledental. Kerkelijke gemeenten
worden te klein en om te overleven zoeken ze samenwerking met andere
gemeenten.
Een tweede ontwikkeling in de samenleving is het vinden van vrijwilligers
om het vele werk te verzetten. Verreweg het grootste deel van het
kerkelijk werk gebeurt door vrijwilligers. Het is in deze tijd steeds
moeilijker om mensen enthousiast te maken zich gedurende een langere
periode belangeloos in te zetten. Dat zien we bij verenigingen en
instellingen en dus ook in de kerk.
Een derde ontwikkeling hangt hiermee samen. Mensen geven hun
betrokkenheid/tijd nog wel voor kortlopende projecten.
1.6 Geloof
De zondagse eredienst blijft het hart van de gemeente, het is een bindend
element voor het gemeente-zijn. Daarbij zal een steeds kleiner groepje
mensen regelmatig de diensten bezoeken, anderen zullen incidenteel
komen, omdat ze er behoefte aan hebben, omdat een dierbare
overledene herdacht wordt, een kind gedoopt wordt of een zegen over
een huwelijk wordt gevraagd.
Geloofsverdieping is sterk verbonden met kerk-zijn. Het blijft wel zoeken
naar formuleringen en vormen die aansluiten bij de veranderende
behoefte door de tijd heen, zonder overboord te gooien wat werkt. Niet
iedereen heeft tenslotte altijd dezelfde behoefte. En ook de tijdsgeest kan
invloed uitoefenen, o.a. andere interpretatie Bijbel. We denken meer
vanuit de boodschap dan vanuit de letterlijke woorden uit de bijbel. We
willen een gemeente zijn waarin actief gezocht blijft worden om aan
geloofsverdieping een invulling te geven.
1.7 Waar willen we de komende jaren naar toe?
Wij willen een kerkgemeenschap worden met een duidelijk en helder
gezicht naar buiten, die door de plaatselijke gemeenschap wordt herkend
als een aantrekkelijke gemeenschap om mee om te gaan en bij te horen.
Omgekeerd willen we ook een gemeenschap worden die een bijdrage
levert aan de plaatselijke gemeenschap. Dat beeld naar buiten is
gebaseerd op onze kernwaarden, waarbij onze kracht om om te zien naar
elkaar een belangrijk element vormt. Als we vooral een aantrekkelijke
gemeenschap willen zijn die uitnodigt om nader kennis mee te maken
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betekent dat dat we moeten vertrouwen op eigen kracht en een zekere
mate van bescheidenheid moeten uitstralen, maar tegelijkertijd zorgen
dat we duidelijk aanwezig zijn.
1.8 Welke richting moet worden ingeslagen?
Door ons open te stellen voor kerken en geloofsgemeenschappen om ons
heen, kunnen wij ons eigen geloof en de manier waarop we die belijden,
versterken. Wij beseffen ons dat we als kerk niet op onszelf staan en op
onszelf zijn aangewezen, maar wij zijn een onderdeel van een groter
kerkelijk geheel, wereldwijd, landelijk maar ook lokaal/regionaal. Wij
willen een gemeente zijn die een rol wil spelen in het regionale samenspel
van kerken.
Van belang is dat we blijven zoeken naar wat ons bindt. Zo ontstaat er
energie om meer wegen van samenwerking in te gaan en die zoektocht
vol te houden.
In het proces van samenwerking met naburige kerkelijke gemeenten is
het van belang om van elkaars kwaliteiten gebruik te maken. Dat vraagt
om vooral door te gaan met waar we zelf sterk in zijn, maar aansluiting te
zoeken bij anderen waar het ons op eigen kracht niet lukt.
De uitdaging is om de sterke en zwakke punten aan elkaar kenbaar te
maken, zodat we daadwerkelijk elkaar de helpende hand kunnen
toesteken. Dat neemt niet weg dat bij samenwerking in de regio de
‘eigen’ dorpsgemeente in een spannende verhouding staat met het
‘samen’. Omdat we graag het eigene willen behouden en toch ook niet
zonder het ‘samen’ kan. Een gouden regel hierbij is: ‘eigen blijven waar
het kan en samen doen waar het moet’.
1.9 Kerk als handreiking
Slaag erin de vreugde te bewaren! Indien wij erin slagen binnen onze
dorpen het plezier van het mens-zijn en de vreugde van het geloof te
bewaren, dan houden wij recht op bestaan binnen de dorpen. En als we er
dan ook nog in slagen onze eigen vreugde in geloven en leven, en in de
verbinding ertussen, te behouden, dan zullen we als kerk kunnen
voortzetten naar de volgende generaties. Er is zeker toekomst voor onze
kerkelijke gemeente als we verder bouwen aan een vitale dorpskerk die
zich richt op de samenleving en die de creativiteit van haar
gemeenteleden stimuleert en spontane initiatieven toejuicht. Dit
beleidsplan is een handreiking om vanuit onze kracht en het geloof in
onze God te vertrouwen in het vinden van nieuwe wegen.
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Spannum-Edens 2017
ANBI:
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Het college van diakenen
RSIN 824121946

Beleidsplan deel diaconie van de Hervormde Gemeente SpannumEdens 2017 – 2021
Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de diaconie. Dit beleidsplan is onderdeel
van het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Spannum-Edens.
Dit beleidsplan omvat de periode 2017 – 2021, jaarlijks zal het plan
worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld. Hiermee moet het
beleidsplan een levend document zijn.
Diaconie en de kerkorde
Ook in de kerkorde van de PKN wordt gesproken over het werk van de
diaconie.
Ordonantie 3, artikel 11 over het dienstwerk van de diakenen:
Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is
aan de diakenen toevertrouwd:
 De ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
 De dienst aan de Tafel van de Heer;
 Het mede voorbereiden van de voorbeden;
 Het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
 Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar
diaconale roeping;
 Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen
die dat behoeven;
 Het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op
het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;
 Het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met
betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de
overheid en de samenleving op haarverantwoordelijkheid
dienaangaande;
 Het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het
diaconaat
 En zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de
meerdere vergaderingen.
Ordonantie 8, artikel 3 over de diaconale arbeid:
1. De gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en
gerechtigheid door
- het betrachten van onderling dienstbetoon,
- het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig
hebben,
- het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk
welzijn,
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- het signaleren van knelsituaties in de samenleving en
- het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping.
2. Deze roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en
haar omgeving als de diaconale opdracht elders in de wereld.
3. De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte
in het leven van de leden van de gemeente, die worden opgewekt tot
onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van
barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die
door en onder leiding van de diakenen wordt verricht.
4. De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met
behulp van en onder leiding van de diakenen en, in samenwerking met de
daartoe aangewezen organen van de kerk, met inachtneming van het
bepaalde in ordinantie 14.
Uitgangspunt voor beleid
Vanzelfsprekend sluit het College van Diakenen aan bij het opgestelde
beleidsplan van de Hervormde gemeente Spannum-Edens, dat de kern
van ons gemeente-zijn is, ons geloof in de bevrijdende God van Israël
door Jezus Christus. Wij willen, levend vanuit Gods Woord als bron, een
open en vitale gemeenschap zijn. In ons belijden, zoals dit verwoord is in
de Kerkorde, zijn wij verbonden met het voorgeslacht.
In viering en samenkomst ervaren wij Gods eindeloze liefde en vinden wij
inspiratie tot een leven met toekomst. Dat leven met toekomst uit zich
onder meer in omzien naar elkaar. Dit geldt zowel voor onze eigen
gemeente als voor de wereld om ons heen.
Samengevat zet het geloof ons in beweging in de dienst voor God; de
dienst aan elkaar en de gemeente; de dienst aan de samenleving in
ruimere zin (de wereld om ons heen; Gods schepping -> mens, plant en
dier.)
Wat verstaan wij onder diaconaat
Kernbegrippen van diaconaat zijn barmhartigheid, gerechtigheid en
wederkerigheid.
De werken van barmhartigheid zoals ze genoemd worden n.a.v. de
evangelietekst Mattheus 25: 31- 46, zijn afgeleid uit de toenmalige joodse
traditie van zorg. Dat zijn ‘daden van barmhartigheid’, het omzien naar
elkaar.
In de huidige opvattingen over diaconaat spelen deze begrippen
barmhartigheid en gerechtigheid een centrale rol. Wederkerigheid als
kernwoord geeft aan zowel barmhartigheid als gerechtigheid een
bepaalde kwaliteit. Daarnaast is er een verschuiving in taken en rollen
van diakenen die aansluit bij de opvatting dat diakenen niet in de eerste
plaats de ambtsdragers zijn die hulpverlenen en brood en wijn uitdelen,
maar de bemiddelaars en gezanten zijn van de gemeente in veel bredere
zin. Zij representeren de samenleving in de kerk en omgekeerd het
evangelie in de samenleving. Als wij hulpverlening of ‘helpen waar geen
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helper is’ zien als de kern van barmhartigheid dan betekent
wederkerigheid dat de hulpvrager mee bepaalt wat er gebeurt.
Wederkerigheid betekent respect voor en acceptatie van elkaars positie,
keuze en oplossingen.
Diaconaat is echter niet alleen hulpverlening. Het is ook de inspanning om
tot een rechtvaardige, vreedzame en duurzame samenleving te komen.
Visie
De diaken wordt vanuit de kerk benoemd om in navolging van Jezus om
te zien naar allen, die in armoede en niet in staat om voor zichzelf te
zorgen leven. Van een diaken wordt verwacht dat wij zijn werk
voortzetten en wel:






Te helpen daar waar geen andere hulp voorhanden is;
Op te komen voor de belangen van mensen, die hier zelf niet toe in
staat zijn;
Zorg en aandacht verdergaand dan de mensen waarvan de zorg aan
ons vanuit familieverband of relatie toevertrouwd is;
Open te staan voor anderen en een ruim hart te hebben;
Naast de mensen te gaan staan en niet erboven.

Maar de diaken doet het niet alleen; het is een taak voor heel de
gemeente waarin de diaken het voortouw neemt. Voor onze activiteiten
moeten wij de hulp inroepen van de leden van onze kerk. In de kerkorde
staat niet voor niets: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de
kerk en in de wereld door te delen wat haar aan gaven geschonken is, te
helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God
waar onrecht geschiedt”.
Kerntaken van het diaconaat
Het diaconale werk is veelzijdig. Diakenen geven leiding aan het
diaconaat in de gemeente. De diaconie hoeft niet alles zelf te doen, maar
kunnen waar mogelijk gemeenteleden inschakelen. Zij kunnen zelf keuzes
maken wat zij belangrijk vinden, ten principale gelden de taken die de
kerkorde toewijst voor alle diakenen. Samengevat zijn deze taken onder
te verdelen in:
 Voorbereiding en deelname aan de Eredienst,
 De gemeente toerusten,
 Helpen en doorverwijzen,
 Maatschappelijk welzijn en sociale vraagstukken,
 Inzamelen en besteden diaconale gelden.
Door alle onderdelen van de liturgie loopt de rode draad van het
diaconaat. Dit komt extra tot uitdrukking in de viering van het Heilig
Avondmaal, dat wij vieren. De inbreng van de diakenen heeft als doel de
gemeente te laten beseffen dat iedereen moet opkomen voor een
barmhartige en rechtvaardige samenleving: dichtbij en ver weg. Wij
15

brengen dit in praktijk, onder meer door het toelichten van collectes en
collectedoelen in de kerkdienst. Middels vooraankondigingen maken wij
ook gebruik van ons kerkblad ‘De Kerkklok’, naast het afkondigen
voorafgaand in de kerkdiensten. Er zijn twee doelcollecten waar om de
maand voor wordt gecollecteerd.
Inzamelen en besteden diaconale gelden
De diaconie wil alert zijn op eventuele gevolgen van de problematiek van
de sociale wetgeving voor mensen binnen de dorpen Spannum en Edens.
Ook de mogelijke gevolgen van de individualisering van de maatschappij
blijven de aandacht houden. In nauwe samenwerking met de predikant,
ouderlingen en kerkrentmeesters bekijken wij ook nu al waar de diaconie
daadwerkelijk kan bijdragen, in welke vorm dan ook. Een voorbeeld
hiervan is het verzorgen van de Kerstgroet. Daarnaast ontvangen
gemeenteleden waar nodig (bij ziek zijn of andere speciale reden) een
bloemetje na de kerkdienst.
De diaconie heeft een eigen begroting en een financieel verslag, werft
gelden en verricht betalingen. Diakenen dragen er zorg voor dat diaconaal
geld op een diaconaal verantwoorde wijze wordt beheerd en besteed. Het
College van Diakenen legt jaarlijks verantwoording af aan de kerkenraad
en aan de kerkelijke gemeente door het opstellen van een jaarrekening.
De diaconie van Spannum- Edens ontvangen opbrengsten uit pacht van
een klein stukje land, maar hoofdzakelijk uit de collectes in de
kerkdiensten en eventueel uit vrijwillige bijdragen.
Er heeft zich ook nu weer een koper gemeld, maar de diaconie heeft
besloten het perceel niet te verkopen maar voor 26 jaar in erfpacht uit te
geven.
Alle ‘geoormerkte’ collectes zijn te bestempelen als doelcollectes en
worden direct naar het betreffende doel doorgestort. Alle ‘nietgeoormerkte’ diaconale collectes krijgen aan het eind van het jaar een
bestemming, welke in de diaconievergadering wordt vastgesteld.
Criteria bij de beoordeling van aanvragen diaconale ondersteuning
Hieronder vermelden wij de zeven criteria waaraan activiteiten moeten
voldoen om in aanmerking te komen voor diaconale gelden.
1. De activiteiten hebben een diaconale doelstelling. De activiteiten
hebben een expliciete diaconale doelstelling ten behoeve van
mensen in knelsituaties.
2. De activiteiten kenmerken zich door diaconale uitgangspunten.
3. De activiteiten zijn te verbinden aan de identiteit van de kerkelijke
gemeente.
Er zijn vele maatschappelijke organisaties die een beroep doen op
fondsen, bedrijven, particulieren en ook diaconieën voor
ondersteuning. Om visies goed op elkaar aan te laten sluiten en het
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4.
5.
6.

7.

creëren van draagvlak voor ondersteuning vanuit de kerkelijke
gemeente kan een diaconie ervoor kiezen prioriteit te geven aan
identiteitsgebonden organisaties.
De activiteiten zijn beleidsmatig doordacht.
De activiteiten worden verricht op basis van een visie, die aanhaakt
bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
De activiteiten hebben een open uitnodigend karakter.
De activiteiten kunnen zich weliswaar richten op een specifieke
doelgroep, bijvoorbeeld familieleden van (ex)psychisch zieken,
maar het geheel heeft een uitnodigend open karakter zodat er geen
sprake is van uitsluiting op grond van afkomst, religie, etc.
Omgekeerd: de activiteiten hebben bijvoorbeeld een positief effect
op de leefbaarheid.
De activiteiten worden plaatselijk of regionaal uitgevoerd.
Een diaconie is primair verantwoordelijk voor de ondersteuning van
plaatselijk/regionaal diaconaal werk.

De begrippen vieren, leren, getuigen en dienen nader uitgewerkt:
1. Vieren
Onder vieren verstaan wij al die momenten dat leden en belangstellenden
van de Gemeente bijeen zijn en hun geloof beleven en belijden. Zij geven
daar vorm aan door middel van lied, gebed, Bijbellezing en overdenking.





Wij streven naar minimaal 2 kerkdiensten per maand in Spannum
en iedere laatste zondag van de maand in Edens.
Kindernevendienst tijdens een aantal kerkdienst in Spannum.
Een aantal keren per jaar zondagsschool in Spannum.
Op kerkelijke hoogtijd- feestdagen een kerkdienst in Spannum.
Tweede paasdag- en kerstdag in Edens een kerkdienst.

2. Leren
Onder leren verstaan we al die activiteiten in de Gemeente die bijdragen
tot een verbreding van de kennis van het christelijke geloof en die een
verdieping geven aan de persoonlijke en gemeenschappelijke ervaring
van geloof in het leven van alledag.





Catechese voor de jongeren (13-15 jaar)
Gespreksgroepen
Kindernevendienst tijdens de sommige kerkdiensten
Zondagsschool

3. Getuigen en Dienen
Onder getuigen en dienen verstaan wij al die activiteiten, waarmee de
Gemeente in de wereld haar opdracht zichtbaar wil maken.
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De gemeente kent gastvrijheid en staat open voor een ieder die steun wil
ontvangen.
Door de bereidheid zich in te zetten in woord en daad en met behulp van
het beschikbaar stellen van geld helpt zij daar waar in de wereld nood is.


De kerk openstellen voor culturele evenementen

Bestuurlijke taken
 De voorzitter van de diaconie zorgt voor de algehele coördinatie.
 De penningmeester zorgt voor de begroting van de diaconie,
bewaakt de uitgavenstroom en zorgt voor verantwoording middels
de jaarrekening.
 Een lid van de diaconie stelt het collecterooster op.
 De diaconie is vertegenwoordigd in de kerkenraad Spannum- Edens.
Beleidsvoornemens
De komende vier jaren (2016-2020) gaat het College van diakenen
(verder) werken aan de volgende punten:
 Meer aandacht schenken aan doelgroepen, waar nu te weinig
aandacht voor is, zoals eenzame mensen, mantelzorgers, sociaal
zwakkere mensen.
 Actiepunt: Zichtbaarder zijn als diaconie in de kerkelijke gemeente
Spannum-Edens.
 Gebruik van moderne communicatiemiddelen (bijdrage website,
communicatie via e-mail).
 Onderzoeken mogelijkheid om jeugd te betrekken bij de diaconie.
 Bij iedere vergadering van de kerkenraad komt het diaconaal
bewustzijn op de agenda van de diaconie en wordt er besproken
hoe er naar aanleiding van de onderstaande punten gewerkt kan
worden aan het behalen van de doelstelling.
 Er wordt gestreefd om eens per jaar contact te hebben met een
predikant om zijn rol in het diaconale bewustzijn te bespreken.
 Er wordt gestreefd naar een optimale communicatie naar de
gemeente over diaconale activiteiten, collecten, ervaringen etc.
 De diaconie verzorgd een deel van een nieuwbrief die eens in het
kwartaal verspreid wordt om de gemeente te informeren over
het diaconale werk binnen en buiten de gemeente.
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Beleidsplan Ouderling(en)kerkrentmeester.
Specifieke beleidsuitgangspunten van de colleges van kerkrentmeesters
uit zowel Spannum als Edens en werkplan van de colleges.
De PKN gemeente Spannum/Edens heeft samen met de PKN gemeente
Kubaard een fulltime predikant.
De aanwas van nieuwe leden van de gemeente is vrijwel tot stilstand
gekomen. Het aantal belijdende leden bedraagt op 1 januari 2016 voor
Spannum 63 en doopleden 76. Voor Edens is het belijdende aantal leden
9 en doopleden 8.
De opbrengst aan vrijwillige bijdragen van de leden zullen daarom in de
nabije toekomst naar verwachting verder dalen.
Het college van kerkrentmeesters van Spannum en het college van
kerkrentmeesters van Edens draagt zorg voor een goed beheer van de
materiële en financiële middelen van gemeente Spannum en Edens.
Conform het Plaatselijke reglement hebben zowel Spannum als Edens een
regionaal college van kerkrentmeesters, die zorg dragen voor het
bovengenoemde beheer in Spannum dan wel Edens en de twee
ouderlingen-kerkrentmeester uit Spannum en de ouderlingkerkrentmeester uit Edens dragen gezamenlijk de overkoepelende
verantwoordelijkheid voor het beheer van regionale colleges van
kerkrentmeesters.
Het college van kerkrentmeesters van Spannum draagt zorg voor de
betaling van de kosten van de predikantsplaats. Het college van
kerkrentmeesters van Edens zo wel als het college van Kubaard leveren
een bijdrage aan de kosten van de predikantplaats.
In Spannum is een kerkelijke stichting Vermogensbeheer Hervormde
Gemeente van Spannum aanwezig, die als enige begunstigde het college
van kerkrentmeesters van Spannum heeft.
Het beleid is erop gericht dat het bestuur van de stichting
Vermogensbeheer en het college van kerkrentmeesters een complete
personele unie is.
Het college van kerkrentmeesters van Spannum beheert de plaatselijke
kerk, kerkhof, pastoriewoning en de kosterswoning.
Het college van kerkrentmeesters van Edens beheert de plaatselijke kerk
kerkhof en de kosterswoning.
College van kerkrentmeesters Spannum.
Op 1 januari 2017 bestaat het college van kerkrentmeesters uit de
volgende leden:
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Adde Klaas de Boer, voorzitter en ouderling-kerkrentmeester:
Administratie en diversen.
Doede de Vries, secretaris en kerkrentmeester: Onderhoud van de
bouwwerken.
Jelle Bouma, penningmeester en ouderling- kerkrentmeester: Onderhoud
groenvoorzieningen.
De boekhouding, opmaken jaarrekening en begroting is uitbesteed aan
het KKA in Drachten.
De salarisadministratie wordt uitgevoerd door De L.R.P.
Pastorie te Spannum.
De pastorie in Spannum is in 2010 geheel gerestaureerd.
Het onderhoud van de pastorietuin wordt uitgevoerd onder beheer van
het college van kerkrentmeesters.
Kerk en toren Spannum.
De toren is van de Stichting monumentale gebouwen Littenseradiel.
Het kerkbestuur gebruikt de toren in de eredienst.
Gebruik van de toren is gratis, indien de kerkenraad zorg draagt voor het
dagelijks onderhoud.
De toren is kort geleden ook gerestaureerd inclusief de klokken.
De PKN kerk kan de klokken gebruiken op een wijze zoals zij dat wenst.
De kerk is in 2014 geheel gerestaureerd.
In beginsel is er twee keer per maand een kerkdienst in de kerk te
Spannum.
Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag, Tweede Kerstdag is er dienst in
Edens.
Op Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag
rouleren de diensten over de kerken Spannum, Edens en Kubaard.
Bid- en dankstond wordt niet meer op een avond gehouden. De zondag
erna wordt aandacht aan bid- en dankstond besteed.
Kosterswoning Spannum.
De kosterswoning wordt verhuurd. In de kosterswoning is een ruimte die
gebruikt wordt als archief en er is een ruimte die gebruikt wordt als
opslagruimte.
Er is geen vergaderruimte meer in de kosterswoning.
Voor vergaderen maakt de kerkenraad, het college van kerkrentmeesters
en het bestuur van de stichting vermogensbeheer gebruik van de
vergaderruimtes in het dorpshuis.
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Stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente van Spannum.
Het beleidsuitgangspunt is dat het bestuur van de Stichting
Vermogensbeheer Hervormde gemeente van Spannum indien mogelijk
bestaat uit de leden van het College van Kerkrentmeesters.
Bestuur per 1 januari 2017:
Adde Klaas de Boer, voorzitter en pachtberekeningen.
Jelle Bouma, secretaris en pachtberekeningen.
Doede de Vries , penningmeester.
De boekhouding, jaarrekening en begroting wordt verzorgd door Reinder
Bakker.
Als vast adviseur treedt op de heer Woltersom van het KKG.
Het beleid van de Stichting Vermogensbeheer wordt geheel tot stand
gebracht door het college van kerkrentmeesters dat tevens het bestuur
van de stichting is. Beheersdaden dienen te worden goedgekeurd conform
de statuten door de kerkenraad.
Er is een “Protocol overeengekomen tussen Stichtingsbestuur, Het college
van kerkrentmeesters en de kerkenraad Spannum –Edens betreffende
uitgifte van landbouwgronden door de Stichting Vermogensbeheer
Hervormde Gemeente van Spannum”, waarin de procedures zijn
vastgelegd betreffende de bestuursleden van de stichting, het college van
kerkrentmeesters en overige kerkenraadsleden, die zelf daadwerkelijk ook
(erf)pachter willen worden van gronden die in erfpacht worden uitgegeven
door de stichting.
In het document “Voorwaarden voor meer standaardisering van
erfpachtcontracten “ zijn nadere regels vastgelegd betreffende het in
erfpacht geven van landbouwgrond.
Kerkhof te Spannum.
Het kerkhof wordt geëxploiteerd door het college van kerkrentmeesters.
Het onderhoud is uitbesteed.
De jaarlijkse grafrechten van de graven en ontvangen gelden uit de
afkoop van het grafonderhoud voor 30 jaar zijn zodanig dat de kerk
Spannum-Edens geen financiële bijdrage levert aan de exploitatie van het
kerkhof.
Dit is een uitgangspunt van het beleid en bepalend voor de tarieven.
Vrijwilligers Te Spannum.
Voor de volgende werkzaamheden maken de kerkrentmeesters gebruik
van vrijwilligers die bereid zijn de volgende omschreven werkzaamheden
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uit te voeren:
Onderhoud pastorietuin
Grafonderhoud en grafrechten
Kosterswerkzaamheden

Bennie Stornebrink
Wiebren Jorritsma
Sikke Beuckens
Doeke Harkema

Bloemen in de Kerk

Immy van der Hoek.

Verder wordt het college van kerkrentmeesters steeds voor incidentele
klusjes bijgestaan door talloze vrijwilligers, die bereid zijn hulp te bieden
als daarom gevraagd wordt.
De kerk wordt bij toerbeurt schoon gemaakt door een groep leden.
Deze groep wordt aangestuurd door Tineke Stornebrink.
College van kerkrentmeesters Edens.
Het college van kerkrentmeesters in Edens bestaat per 1 januari 2017 uit
een voorzitter, een secretaris en een administrateur.
Ype Breeuwsma is voorzitter
Jos Noordmans is secretaris
Jan Noordmans is administrateur.
De boekhouding en het opmaken van de jaarrekening en de begroting
van Edens worden gecontroleerd door een externe deskundige en
besproken met een commissie van advies en bijstand, waarin alle Edenser
lidmaten zitting hebben.
In beginsel is er één maal per maand een kerkdienst in Edens.
Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag (avond eerste Pinksterdag),
Tweede Kerstdag is er dienst in Edens.
Op Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag
rouleren de diensten over de kerken in Spannum, Edens en Kubaard.
Bid- en dankstond wordt niet meer op een avond gehouden. De zondag
erna wordt aandacht aan bid- en dankstond besteed.

Kerk en toren te Edens.
De kerktoren van Edens is evenals de toren van Spannum in eigendom
van de stichting Monumentenbehoud Littenseradiel.
Eind jaren tachtig van de vorige eeuw zijn de kerk en toren gerestaureerd
en zij zijn in een goede staat van onderhoud.
In beginsel is er één maal per maand een kerkdienst in Edens.
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Kosterswoning Edens
De kosterswoning is verhuurd aan de koster. De koster betaalt huur en
ontvangt voor het schoonhouden van de kerk en overige werkzaamheden
een vrijwilligersvergoeding.
Kerkhof Edens.
De begraafplaats te Edens wordt beheert door het college van
kerkrentmeesters van Edens.
Binnen de exploitatie van Edens is een fonds begraafplaats en het beheer
is er op gericht de exploitatie van de begraafplaats kostendekkend te
laten zijn.
Het onderhoud van de begraafplaats wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Bezittingen Spannum en Edens.
Hervormde Gemeente van Spannum en Edens beheerd door
het College van kerkrentmeesters Spannum
Gronden
0,6982 ha
Pastorie te Spannum
Kerk te Spannum
Kosterij te Spannum.
Kerkhof te Spannum
Hervormde Gemeente van Spannum en Edens beheerd door
het College van kerkrentmeesters Edens
Gronden :
6,0659 ha
Kerk te Edens
Kosterij te Edens
Kerkhof te Edens
Pastoralia Hervormde Gemeente Spannum en Edens beheerd door
het College van kerkrentmeester Spannum
Gronden :
11,4225 ha
Stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente van Spannum
Gronden :
115,9254 ha
Woning te Spannum.
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Website :
Een samenvatting van de begroting en jaarrekening van het college van
kerkrentmeesters en van de stichting Vermogensbeheer wordt
gepubliceerd op de website www.kerkspannumiens.nl .
Verder is operationeel de facebook pagina
www.facebook.com/kerkspannumiens.nl
Een ieder die van de gehele begroting en jaarrekening van stichting en
kerkrentmeesters kennis wil nemen, krijgt de gehele jaarrekening en
begroting op verzoek digitaal of op papier toegezonden.
Financiën.
Het maken van een kostendekkende begroting is de taak voor de colleges
van kerkrentmeesters van Spannum, van Edens en van Kubaard. Door
het nagenoeg geheel aanwenden van de totale jaarlijkse baten van de
stichting Vermogensbeheer Hervormde gemeente van Spannum is het
mogelijk de begroting te sluiten.
De bezetting van een fulltime predikantsplaats zal voor de combinatie van
de Gemeenten Spannum-Edens en Kubaard steeds moeilijker worden
evenals het volledig bezetten van de functies in de kerkenraad.
Er zullen binnen enkele jaren maatregelen moeten worden genomen,
hetzij door verlaging van de bezetting van de predikantsplaats dan wel
toename van het aantal participanten in de kosten van de
predikantsplaats.
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