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1. Inleiding 
 
Het vorige beleidsplan stamt uit 2012. Daarin was het beleid van onze Protestantse Gemeente 
in wording te Appelscha tot en met 2016 vastgelegd. De kerkenraad heeft het op zich genomen 
om dit beleidsplan te actualiseren. Met het actualiseren van het beleidsplan zet de kerkenraad 
een lijn uit waarlangs we als gemeente de komende jaren gaan werken aan de opbouw van 
onze gemeente.  
 
Vanuit het vorige beleidsplan werkt de kerkenraad het beleid voor onze gemeente verder uit 
voor de jaren 2017 tot en met 2020. Daarvoor hebben de nodige voorbereidende activiteiten 
plaatsgevonden. In verschillende kerkenraadsvergaderingen heeft de kerkenraad besproken 
hoe we missionair gemeente met elkaar kunnen en willen zijn in Appelscha. Naast de informatie 
die de kerkenraad heeft ingewonnen, betrekken we ook de ontwikkelingen en gebeurtenissen 
van de afgelopen jaren in de plannen voor de toekomst van onze gemeente.  
 
Voordat we verder gaan eerst een kort overzicht wat er verder in dit beleidsplan geschreven 
staat. Het volgende hoofdstuk gaat over het profiel en de samenstelling van onze gemeente. In 
hoofdstuk 3 staat beschreven waar we nu als gemeente staan. Om vervolgens in het vierde en 
laatste hoofdstuk aan te geven waar de aandacht de komende vier jaar naar uit  zal gaan. 

 
 

2. Wat voor gemeente zijn wij 
 
Als Protestantse Gemeente Appelscha worden wij geïnspireerd door Gods woord in de Bijbel. 
We leven vanuit Zijn liefde die zichtbaar wordt in het leven van Jezus Christus zijn enige 
geboren Zoon. We worden daarin voortgedreven en bemoedigd door de Heilige Geest. Vanuit 
deze bronnen willen wij samen als gemeente van Christus optrekken en dienstbaar zijn aan 
elkaar en aan de wereld. 

 
2.1. Profiel 
 
Wij willen missionaire gemeente zijn. Dat wil zeggen dat wij de boodschap van God niet voor 
ons zelf willen houden, maar willen delen met iedereen die het horen wil. We doen dit niet 
alleen door te vertellen wat ons raakt en wat ons drijft, maar ook uit te stralen bij alles wat we 
doen en laten. Vanuit de intentie om geloof en dagelijks leven te verbinden worden onze 
prioriteiten en keuzes bepaald.  
 
Het profiel van onze gemeente kan worden gekenschetst als pluriform, met het accent op het 
liturgisch-conciliair profiel. Dit willen we blijven handhaven. Dat betekent dat de viering centraal 
staat en de kerk gezien wordt als een zoekgemeenschap. Vieren – leren – dienen – delen  zijn 
nadrukkelijk met elkaar verbonden. Binnen onze gemeente is ruimte voor communicatie en 
dialoog die zowel de eigen individuele invulling van geloven als een gezamenlijk benadering 
versterkt en laat groeien. 
 
Enkele aanvullende kenmerken van onze gemeente zijn:  
 Pastoraat is een opdracht vanuit het evangelie en betekent: zorg voor en omzien naar 

elkaar. 
 Openstaan voor onze omgeving: missionair en diaconaal. 
 Viering en ontmoeting in een uitnodigende multifunctionele ruimte, dat een gevoel geeft van 

thuishoren bij God en bij elkaar. 
Uitwerking van het profiel is te lezen in hoofdstuk 4 ‘Waar willen we als gemeente naar toe?’ 

 



Beleidsplan 2017 – 2020 Protestantse Gemeente Appelscha 

 
 
Concept d.d. 01-09-17 voor bespreking in de kerkenraadsvergadering d.d. 05-09-177  4 

 

2.2. Daling ledental 

 
De krimp en de vergrijzing gaan nog steeds door. Zo is in onderstaande figuur te zien dat het 
aantal leden in  ongeveer tien jaar tijd van 1073 naar 700 is gedaald.  

 
 

 
 
 
 

3. Waar staat onze gemeente nu 
 
3.1. Terugblik 
 
In het vorige beleidsplan zijn de volgende speerpunten benoemd:    
 
Samen vieren in geloof 
 Het zoeken naar een balans in de variatie van de vulling van de erediensten gaat voort. Nu 

we weer een predikant hebben kan ook die zijn inbreng doen.  
 Sinds een aantal jaren wordt de activiteiten voor Vorming en Toerusting samen met de 

gemeenten van Oosterwolde, Donkerbroek en Frieslands End opgezet. Deelnemers geven 
aan dat het prettig is om met mensen uit omliggende gemeenten in gesprek te gaan over 
geloof.  

 
Omzien naar elkaar 
 Er is gewerkt aan herstel van vertrouwen en aan verzoening tot elkaar. De stabiliteit in de 

gemeente keert langzamerhand terug.  
 De diaconie heeft al een aantal activiteiten waarin diaconale aandacht centraal staat, zoals 

de ouderenmiddag en de actie voor de voedselbank.  
 Om de jeugd betrokken te blijven houden bij de gemeente is het noodzakelijk dat de groep 

een speciale en duidelijke plaats in onze  gemeente heeft. Niet alleen tijdens de dienst of op 
de speciale pagina’s in Kerkklanken, maar ook in de vorm van een eigen plek in het gebouw. 

 
Laten zien waar we voor staan 
Naast de vertrouwde manieren om te laten zien waar we voor staan is in 2016 een Website in 
gebruik genomen. Hierop is veel informatie te vinden over onze gemeente. 
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3.2. Ontwikkelingen de afgelopen periode 
Ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden de afgelopen 4 jaren zijn: 
 Helaas heeft onze jeugdwerker om gezondheidsredenen haar werkzaamheden neer moeten 

leggen.  
 In december 2013 is de fusie tussen de hervormde en de gereformeerde gemeente een feit 

geworden. Het kerkgebouw aan de Vaart Zuidzijde is aangepast om het een passend huis 
voor de nieuwe gemeente te laten zijn. De nieuwe naam van de gebouwen is “De Schutse”. 
Gevolg hiervan is dat we afscheid hebben genomen van één koster. 

 In november 2015 hebben we een nieuwe predikant mogen begroeten. Hij werkt voor 85 %. 
 In september 2016 hebben we afscheid genomen van onze kerkelijk werker.  
 In 2016 zijn het kerkgebouw en de pastorie aan de Van Emstweg verkocht. 
 
 

4. Waar willen we als gemeente naartoe? 
 
De kerkenraad heeft uitgesproken graag een missionaire gemeente te willen zijn. Het model ‘de 
gemeente voor het dorp’ is het meest passend bij hoe we dit willen realiseren. Het was Jezus 
die zei: “waar twee of  drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden” (Matteüs 
18:20). Van uit deze gedachte zien we klein zijn en kleiner worden niet als een bedreiging, maar 
als onze kracht. We kennen elkaar, zijn als gemeenschap herkenbaar in Appelscha en zijn kerk 
in ons dorp. 
De volgende kenmerken zijn daarbij voor onze gemeente genoemd: 
 dat we sociaal, positief willen zijn en dat we laten zien waarvoor we staan; 
 op een uitnodigende manier over de goede boodschap van Jezus Christus kunnen praten; 
 omzien naar elkaar en als een warme gemeenschap worden gezien; 
 doorgeven en uitbreiden van het gemeenschapsgevoel; 
 betekenisvol zijn voor en in Appelscha; 
 groene kerk zijn, duurzaamheid prioriteit geven. 
 
4.1. Speerpunten voor de komende vier jaren 
Op de gemeenteavond in november 2016 is opgemerkt dat we, om iets te bereiken, de 
eredienst minder traditioneel moeten maken en meer samenwerken met andere gemeenten. 
Ook samenwerken met plaatselijk belang is genoemd.  De onderstaande speerpunten sluiten 
hierbij aan: 
 
Samen vieren in geloof 
 Blijven zoeken naar een balans in de variatie van de vulling van de erediensten, die past bij 

de pluriformiteit van onze gemeente en recht doet aan de wensen van verschillende groepen 
zoals jongeren, ouderen, maar ook mensen van buiten onze gemeente aanspreekt. Hier ligt 
een steeds weer terugkerende uitdaging voor de eredienstcommissie. 
 

 Sinds een aantal jaren worden de activiteiten voor Vorming en Toerusting samen met de 
gemeenten van Oosterwolde, Donkerbroek en Frieslands End opgezet. Deelnemers geven 
aan dat het prettig is om met mensen uit omliggende gemeenten in gesprek te gaan over 
geloof. Voortzetting en zo mogelijk uitbreiding van het aanbod wordt dan ook aanbevolen. 

 
Omzien naar elkaar 
 Hieronder valt ook het samenwerken met andere gemeenten. We kunnen veel van elkaar 

leren. 
 De diaconie heeft al een aantal activiteiten waarin diaconale aandacht centraal staat, zoals 

de ouderenmiddag. Aandachtspunt is de zorg om mensen die financieel niet rond kunnen 
komen (voedselbank).  
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 Om de kinderen/ jeugd meer te betrekken bij de gemeente is het noodzakelijk dat de groep 
een speciale en duidelijke plaats in onze  gemeente heeft. Niet alleen tijdens de dienst of op 
de speciale pagina’s in Kerkklanken, maar ook in de vorm van een eigen plek in het gebouw. 

 
Laten zien waar we voor staan 
Binnen onze gemeente vinden tal van activiteiten plaats die niet alleen voor de eigen 
gemeenteleden toegankelijk zijn maar waar ook anderen aan kunnen deelnemen. Daarnaast 
zijn verschillende gemeenteleden actief voor organisaties zoals Amnesty international en de 
Wereldwinkel. Om beter te laten zien waar we voor staan is het belangrijk dat we zichtbaar zijn. 
Dit kan door actiever berichten en nieuws te publiceren in bijv. de Nieuwe Ooststellingwerver, 
maar vooral door het actueel houden en uitbreiden van onze website.  
 
Betekenisvol zijn voor en in Appelscha 
Op verschillende manieren zijn gemeenteleden actief voor en in Appelscha. Op dankdag 
organiseert de diaconie een actie voor de voedselbank. Jaarlijks hebben we een 
bloemenzondag waarbij we bloemen brengen naar inwoners van Appelscha die zorgen hebben 
of ziek zijn. Een grote groep kerkelijke vrijwilligers werkt met en voor de bewoners van 
OlmenEs. Twee  keer per jaar vindt er kerkdienst plaats met deze bewoners van OlmenEs. 
Zes keer per is er een samenkomst op Riemsoord 140. 
In 2015 is een kerstbelevingstocht gehouden die voor iedereen toegankelijk was. Dit was een 
succes. 
Het is van belang dat we dergelijke activiteiten voortzetten en daar waar nodig nieuwe 
initiatieven ontplooien en samenwerking zoeken met andere clubs, verenigingen en groepen uit 
Appelscha. Te denken valt aan samenwerking met de Stichting Begraafplaatsen die vanaf 2015 
de lichtjesavond organiseert. 
Ook samenwerken met plaatselijk belang kan de betekenis van de kerk in Appelscha in een 
breder vlak trekken waardoor meer mensen zich bij de kerk betrokken gaan voelen en het 
belang van een kerkelijke gemeente in het dorp gaan onderkennen. 
Het is van belang dat iedereen op de hoogte kan zijn van de activiteiten die door de gemeente 
worden ontplooid. Dus niet alleen onder de aandacht te brengen van eigen gemeenteleden, 
maar onder de hele bevolking van Appelscha en omgeving. Goede middelen hiervoor zijn onze 
eigen website www.pkn-appelscha.nl en de website www.regioappelscha.nl . 
 

4.2. Diaconie 
De taken van de diaconie kunnen in grote lijnen in drie groepen worden gekenschetst. De 
beschrijving volgt hieronder. 
 
Binnen de kerkdienst 
De diaconie is binnen de kerkdienst verantwoordelijk voor de volgende activiteiten: 
 het inzamelen van de gaven van de gemeente 
 bloemschikking 
 avondmaalsviering 
Ook in de eredienst wordt zo veel mogelijk rekening houden met het belang van de zwakkere. 
Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de gebeden (voorbedenschrift), bij de bezorging van de 
bloemen en bij het betrekken van gemeenteleden die niet (kerkradio/internet) of moeilijk 
(meerijden) de zondagse diensten bij kunnen wonen. Bij het avondmaal wordt bij de viering van 
de tafel rekening gehouden met mensen die slecht ter been zijn of niet kunnen komen. 
Desgewenst kan het avondmaal in huiselijke kring worden gevierd. 
 
  

http://www.pkn-appelscha.nl/
http://www.regioappelscha.nl/
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Binnen de kerkelijke gemeente 
Diaconale functies binnen de kerkelijke gemeente zijn: 
 aandacht voor ouderen en zieken (seniorenmiddag) 
 deelnemen aan de wijkteams 
 vakantieweken te Doorn en Lunteren 
 directe hulpverlening 
 
Buiten de kerkelijke gemeente, Appelscha en omgeving 
De diaconie probeert in te spelen op een mogelijk veranderende hulpvraag omdat ook de 
samenleving aan verandering onderhevig is. Wij blijven actief kijken naar mogelijkheden om 
stille armoede te ontdekken en daar iets aan te doen. Een voorbeeld in dit kader is de actie voor 
de Voedselbank, na de dienst op dankdag voor gewas en arbeid. 
 
4.3. Organisatie en beheer 
 
Predikant 
Sinds november 2015 hebben we weer een eigen predikant. Jammer dat in  het eerste jaar van 
het dienstverband door ziekte bijna niet kon gewerkt, maar de predikant is hersteld en kan nu 
volledig werken. Tot september 2017 is het dienstverband opgehoogd tot 100 %. Daarna wordt 
het weer 85 %.  
 
Kosters 
Een koster is onmisbaar in onze gemeente en voor al onze activiteiten. Nu is er nog een koster, 
maar deze gaat in september 2017 met  pensioen.  
We gaan proberen om op vrijwillige basis een koster-coördinator aan te stellen die geholpen zal 
worden door een aantal kostersassistenten.  
 
Vrijwilligers 
In onze gemeente zijn vele vrijwilligers actief en gezamenlijk verzetten zij een berg werk. In 
februari 2016 is daarom voor hen een gezellige avond georganiseerd. De kerkenraad wil dit als 
blijk van waardering zo nu en dan organiseren. 
De bezoekmedewerkers van de wijkteams worden toegerust voor en ondersteund in hun werk. 
Dit gebeurt tijdens een gezamenlijke bijeenkomst voor alle wijkteams die één keer per jaar 
georganiseerd wordt.  
Een ander aspect van het vrijwilligerswerk is de moeizame opvulling van vacatures. In de 
kerkenraad is dit verschillende keren aan de orde geweest en zijn er verscheidene suggesties 
geweest om creatief te werven dan wel invulling te geven aan de inzet van mensen. Het is er 
echter niet van gekomen om dit uit te werken. Dit verdient wel de aandacht de komende jaren, 
omdat met name in de kerkenraad functies niet of nauwelijks meer te vervullen zijn. 
 
Financiën 
De afgelopen jaren is er een daling van de inkomsten ingezet. Niet alleen bij de Actie 
Kerkbalans, maar ook in de opbrengsten van de collecten. Daling van het aantal leden is een 
belangrijke oorzaak van de afnemende inkomsten. Dat betekent dat een steeds kleiner 
wordende groep de kosten moet opbrengen. Dit komt vooral op het conto van de ouderen die 
gemiddeld meer bijdragen dan de jongere leden. Ondanks dat we aan de lastenkant een 
verlichting hebben, omdat we zijn overgegaan naar één gebouw, is het zeer wenselijk om na te 
denken over en plannen te ontwikkelen voor de verbetering van de structurele inkomsten in 
onze gemeente. 
Een meerjarenprognose met toelichting daarop is te vinden in bijlage I. 
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4.4. Commissie eredienst 
De commissie eredienst draagt er zorg voor dat de erediensten voor iedereen toegankelijk zijn. 
Daartoe wordt voortdurend gezocht naar wegen en manieren om de betrokkenheid van de 
gemeenteleden bij de diensten te vergroten. Er wordt gestreefd naar een verscheidenheid  aan 
diensten waarbij de verschillende groepen kunnen vinden wat zij zoeken van jong tot oud. Voor 
de volwassenen vinden wij het belangrijk dat de verkondiging vanuit de bijbel inspeelt op de 
actualiteit, dat mensen zich er in kunnen herkennen en er door worden aangesproken. En ook 
voor de jeugd dient er aandacht te zijn in de  eredienst, waarbij een deel van de dienst op hen 
wordt afgestemd in samenspel met de kindernevendienst.  
Om recht te doen aan de pluriformiteit in onze gemeente streven we naar afwisseling in de 
diensten variërend van traditionele diensten en diensten die jeugd, jongeren en de middengroep 
meer aanspreken. Wij vinden muziek in de kerkdiensten een belangrijk element. Naast de 
wekelijkse begeleiding door het orgel/vleugel, zijn er ook koren en bands die meewerken in een 
aantal diensten per jaar. Verder vinden wij het van belang dat er ruimte is voor andere vormen 
van kerkdiensten. 
 
4.5. Jeugdraad  
De jeugd heeft  toekomst 
In het jeugdwerk is het belangrijk dat het aanbod afwisselend, boeiend en gericht op de 
verschillende leeftijdsgroepen is. Daarnaast is het belangrijk om de ouders in het geheel te 
betrekken omdat zij, zeker bij kinderen op jonge leeftijd, een belangrijke rol spelen bij de keuze 
van het wel of niet actief deelnemen aan de aangeboden activiteiten. 
We streven ernaar voor iedere leeftijdsgroep tot 25 jaar een activiteit te bieden waarin de 
relevante vragen en thema’s bij de betreffende leeftijd centraal staan. Daarbij is het 
uitgangspunt dat iedere activiteit een stimulans moet zijn voor de jongere om te kunnen groeien 
in het geloof en God te ontmoeten. Ter ondersteuning daarbij zoeken we naar aansprekende en 
eigentijdse methoden en materialen die in lijn liggen met de geloofsbeleving binnen de 
Protestantse Gemeente in Appelscha. Het beleid is er op gericht om: 

 Een interactie te krijgen tussen de leden van de kerkelijke gemeente, kerkenraad en de 
jeugd. 

 De jeugd zich thuis te laten voelen, welkom en opgenomen te weten in de gemeente. 

 Ambtsdragers (predikanten, ouderlingen en diakenen) en gemeenteleden bewust te maken 
van de aanwezigheid en inbreng van de jeugd. 

 De jeugd de mogelijkheid te bieden om een waardevolle bijdrage te leveren aan diverse 
activiteiten binnen de gemeente, zowel tijdens de eredienst, als in het dagelijkse 
gemeenteleven. We denken daarbij aan meerdere/andere typen kerkdienst om te proberen 
of die aanslaan. 

 Een dusdanige onderlinge samenwerking en sfeer te creëren, dat de kerkenraad en 
gemeente open staan en ruimte bieden aan de jeugd, zodat zij hun gedachten, meningen 
en ideeën durven te uiten, te ontwikkelen en te ontplooien. 
 

4.6. ZWO Commissie (Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking) 
De doelstelling van de commissie is de gemeente bewust te maken van zending en 
werelddiaconaat.  
 
De commissie is verbonden met de classicale werkgroep zending en werelddiaconaat Drachten. 
Vanuit deze commissie worden projecten aangereikt waaruit een keuze gemaakt kan worden 
die past bij onze gemeente. 
Dit wordt voor een tijd van 2 of 3 jaar onder de aandacht . 
Enkele voorbeelden: informatie in kerkklanken, zondagsbrief, website. 
Activiteiten: meedoen aan Tsjerkepaad, exposities, acties voor werelddiaconaat. 
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4.7. Vesperdienstcommissie  
De vesperdienstcommissie wil de gemeente van Appelscha het getijdenbidden laten ervaren. 
De diensten hebben een niet ambtelijk karakter.  
Het onberijmde psalmgebed is het hart van een vesperdienst. Lezingen met momenten van 
stilte gevolgd door een passend lied zijn vespereigen. De Lofzang van Maria, de voorbeden en 
het Onze Vader zijn een vast onderdeel van de liturgie.  
De laatste jaren wordt bij het opstellen van de vesperliturgieën rekening gehouden met de 
adviezen uit het Dienstboek van de Kerken. 
Bij de onberijmde Psalmen wordt gebruik gemaakt van het Psalter in de NBV.  
De vesperdienstcommissie verzorgt vier vespers per jaar. Er wordt een liturgie gemaakt om in 
de Paaswake te gebruiken. 
Aan de diensten werkt het vesperkoor mee. 
 

 

5. Status en beheer document.  
 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Status en beheer document. 

a. Status:  
Dit document is door de kerkenraad vastgesteld in zijn vergadering d.d. 05-09-17.  

b. Beheer:  
Dit document wordt beheerd de scriba van de kerkenraad. Het bevindt zich ook in het digitale archief 
bij de scriba.  

c. Evaluatie:  
De kerkenraad zal het document elk jaar in oktober bespreken. In het voorjaar van 2020 wordt een 
commissie ingesteld voor het opstellen van het volgende beleidsplan.  
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BIJLAGE : Meerjaren prognose  

 
In deze bijlage wordt een financiële prognose gegeven tot en met 2022. De  meerjarenbegroting  vindt u 
op pagina 9. 
Het geschetste beleid voor de komende jaren moet er toe leiden dat de financiën op orde kunnen blijven. 
De kerkenraad is zich bewust van de mogelijkheid dat een beperkt bedrag van het eigen vermogen in de 
loop van de jaren voor het in stand houden van de huidige situatie (predikant, personeel en gebouwen) 
moet worden ingezet.  
 
Financieel beleid 
Nu de gebouwen aan de Van Emstweg zijn verkocht en een passend huis aan de Vaart ZZ is 
gerealiseerd én we een nieuwe predikant hebben, moet het financieel beleid op hoofdlijnen gericht zijn op 
groot en klein onderhoud van de gebouwen, de personeelskosten en de predikantskosten. 
Ook moet rekening worden gehouden met het feit dat de gebouwen aan de Van Emstweg  niet hebben 
opgebracht wat was gehoopt. De opbrengst was € 250000,00 lager dan getaxeerd! Hierdoor is het 
vermogen ook lager dan eerder begroot. 
De verkoop van de gebouwen aan de Van Emstweg heeft ook gevolgen op de volgende terreinen:  
Personeel: een kostersplaats is komen te vervallen.  
Verzekeringen en belastingen  
Energiegebruik  
 
Groot onderhoud gebouwen 
We streven ernaar het voegwerk van de kerk nog in 2017 uit te laten voeren temeer omdat dit ook al een 
paar keer is uitgesteld. Omdat deze klus rond de € 55000,= gaat kosten proberen we subsidie te krijgen 
van diverse instanties. Waar mogelijk zal met vrijwilligers worden gewerkt.  
Daarnaast moet binnenkort het platte dak van de bijgebouwen worden aangepakt (vervangen 
dakbedekking).  
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