Profielschets Protestantse Gemeente De Lege Geaen
1. Wat vooraf ging
Onze gemeente is met ingang van 1 februari 2020 vacant.
Reden: onze predikant ging met emeritaat. Daarom zijn wij als
gemeente in mei 2019 het traject ‘Waarderende Gemeente Opbouw’
gestart.
Een kleine projectgroep kreeg als taak om met een externe
procesbegeleider de bezinning over de toekomst van onze kerk en het
gemeente-zijn zo te begeleiden, dat er gedurende dit traject zo breed
mogelijk kon worden meegedacht. Het doel: een goed beeld van wat wij
als gemeente belangrijk vinden voor de toekomst, opgeschreven in een
profielschets van de gemeente en van de predikant.
Onze werkwijze was het traject zo open mogelijk te doen met ruimte voor
ieders zienswijze. We zochten naar vormen waarbij energie bij de
gemeenteleden vrijkwam. We wilden steeds zoveel mogelijk
gemeenteleden betrekken en mee laten denken, toekomstgericht en
onderzoekend naar het antwoord op de vraag: wie zijn wij als
Protestantse Gemeente De Lege Geaen en waar willen we naartoe.

2. Waar wonen wij, waar zijn wij gemeente en waar gaan wij naar
de kerk
De PKN- gemeente ‘De Lege Geaen’ beslaat een gebied in het ‘lage
midden’ van Friesland, vanaf de stad Sneek naar het noorden toe tot aan
het dorp Raerd. De bewoners van dit gebied hebben verbinding met elkaar
vanuit de historie; het is het lage midden, gevoelig voor de invloed van
het water van het Sneekermeer en haar omgeving. In de huidige tijd
wordt de streek gevormd door de verschillende dorpskernen, die elk hun
eigen sfeer en karakter hebben. De bewoners werken in bedrijven in de
streek of zijn werkzaam in nabijgelegen grotere kernen, zoals Sneek en
Leeuwarden.
In elk dorp is een dorpshuis of een dorps-cultuurhuis, de plaats waar de
verschillende verenigingen bijeen komen en waar presentaties,
vergaderingen en feesten gehouden kunnen worden. Ook bezitten de
dorpen meerdere sportvelden en een sporthal. Ook hebben wij een
apotheekhoudend huisarts in de streek.
Zie voor meer informatie de website van de gemeente Súdwest-Fryslân en
het gemeentelijke informatieboekje.

Scholen
In onze streek vindt u een bijzonder neutrale basisschool,
voortgekomen uit twee protestants-christelijke scholen en één
openbare school uit drie van onze dorpen. Vanuit de wens
basisonderwijs in De Lege Geaen te behouden zijn de scholen in 2019
gefuseerd en is er in de loop van 2020 een geheel nieuw schoolgebouw in
gebruik genomen.
Het voortgezet onderwijs kan gevolgd worden in Sneek, in Grou of in
Leeuwarden.
Pastorie
De gemeente bezit een pastorie. Deze is momenteel verhuurd en daarom
niet beschikbaar.
3. Kerkelijke gemeente
De leden van de kerkelijke gemeente komen uit de vijf dorpen Gau,
Goaiïngea, Offenwier, Sibrandabuorren en Tersoal. Daarnaast komen
leden uit de dorpen Raerd, Dearsum, Poppenwier en Jirnsum, enkele
buurtschappen gelegen tussen deze dorpen en hebben we ook een aantal
“buitenleden”. Momenteel telt onze gemeente 571 leden, waarvan 223
belijdende leden, 275 doopleden en 73 geboorteleden.
De samenhang tussen de gemeenteleden komt voort uit de Nederlands
Hervormde gemeentes en de Gereformeerde kerken in de streek. Sinds 1
augustus 2015 zijn wij gefuseerd tot de PKN -gemeente ‘De Lege Geaen’.
Wij bezitten 2 kerkgebouwen in de gemeente: de Nicolaaskerk in Gauw en
de Westereinkerk in Tersoal. Ook worden in de andere 4 kerkgebouwen in
de andere dorpen afwisselend diensten gehouden. We zijn vanuit de
geschiedenis gewend om van dorp naar dorp te gaan.
Onze organisatie
De kerkenraad bestaat uit 21 ambtsdragers
- 8 ouderlingen, waarvan 2 jeugdouderlingen, 4 algemene ouderlingen,
een ouderling als afgevaardigde naar het CCBB en een ouderling-scriba;
- 8 diakenen, inclusief een jeugddiaken;
- 5 leden van het college van kerkrentmeesters;
- de ZWO-groep werkt samen en naast de diaconale raad.
Elke sectie/dorp heeft een ouderling, diaken en wijkassistenten. De
ambtsdragers ontmoeten elkaar in hun eigen groep in een 6- tal

vergaderingen per seizoen. De kerkenraad vergadert 8 keer per
seizoen, dat loopt van september t/m juni.
De kerkenraad bestuurt, overlegt, neemt beslissingen,
communiceert, organiseert en verbindt.
Het lukt anno 2020 nog steeds om alle functies ingevuld te
krijgen.
Eredienst
We komen als gemeente altijd op zondagmorgen om 9.30 uur samen voor
de kerkdienst in één van de kerken, die onze streek rijk is. Voor de
opbouw van de kerkdiensten wordt de liturgie van de protestantse kerk
gevolgd.
Er is daarnaast veel ruimte voor eigentijdse invulling zoals een TOP2000
dienst, Thomasvieringen, Taizéviering, kind-op-schoot diensten en
diensten in de openlucht.
In de zomer worden gezamenlijk georganiseerde kerkdiensten gehouden
op het RCN- vakantiepark ‘de Potten’ in Offenwier.
Onze gemeente is een open, naar buiten toe gerichte groep mensen
afkomstig uit alle dorpen. Qua theologische ligging zitten we in het
midden; midden-orthodox met uitstapjes naar andere vormen van vieren
en kerk-zijn. Voor de toekomst willen wij de jeugd en jonge gezinnen
meer aandacht geven.
Kinder- en jeugdwerk
In onze gemeente organiseert het ‘bernewurk’ twee keer per maand een
activiteit voor de kinderen. Dit betekent meestal dat de kinderen tijdens
de dienst naar hun eigen ruimte gaan en daar luisteren naar een verhaal
in kindertaal en een bijbehorend spel of knutselopdracht uitvoeren. Steeds
vaker gebeurt het dat de lezing al in de kerk plaatsvindt m.b.v. een
verhaal op de beamer. Ook worden er steeds vaker (kinder)liederen via de
beamer getoond, zodat de kerkdienst toegroeit naar een gezinsdienst.
Verder is er altijd een gezellige start van het jaar voor de kinderen, vaak
in combinatie met de startdienst voor de gemeente als geheel en denkt
deze commissie mee in de voorbereiding van bijzondere diensten, zoals
met de Christelijke feestdagen en de overstapdienst, bedoeld voor
kinderen van groep 8 die overstappen naar het voortgezet onderwijs én
jeugdwerk. Ook zijn ze betrokken bij de invulling van de projecten tijdens
diensten in de periode van Advent en de veertigdagentijd.
Naast de ‘Bernewurkgroep’ is de ‘Kind-op-schootcommissie’ actief. Zij
verzorgen voor de allerkleinsten per jaar twee korte bijeenkomsten waarin
de kinderen een bijbel verhaal met verschillende zintuigen ervaren.

Voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar organiseert het Jeugdwurk elke
maand een activiteit. Voorbeelden daarvan: een Fietsing Dinner,
Kerstchallenge, een Paasactiviteit, pannenkoeken bakken voor
een doelgroep van stichting Present en deelname aan Sirkelslag.
Namens deze groep wordt een kaart gestuurd aan jongeren die
ziek zijn of een verdrietige gebeurtenis meemaken. Ook is er in
examentijd een rozenactie waarbij aan alle kandidaten een roos wordt
uitgereikt.
Voor de oudere jeugd worden er in overleg bijeenkomsten georganiseerd.
Voor de kinderen en de jeugd in onze gemeente zoeken we een predikant,
die ruimdenkend is en een verbinder. Hij/zij zorgt in samenwerking met
ons dat kinderen, jonge gezinnen en jongeren zich thuis voelen in onze
gemeente, zodat er ruimte is om samen nieuwe wegen te ontdekken
waarop we iedereen bij mooie activiteiten in onze gemeente kunnen
betrekken. Ontmoeting speelt hierbij letterlijk en figuurlijk een belangrijke
rol.
PIO -> Programma voor Inspiratie en Ontmoeting
De PIO, het programma voor Inspiratie en Ontmoeting, organiseert voor
de hele gemeente activiteiten, zoals een filmavond, een boekbespreking,
een zondags-reis en maandelijkse wandelingen.
Pastoraat
Het pastoraat in onze gemeente bedient alle inwoners van De Lege Geaen,
leden en niet leden en richt zich met name op de ouderen en zieken, maar
uit het waarderend onderzoek komt heel duidelijk naar voren, dat onze
toekomstige dominee een grote rol heeft in ontmoeten en verbinden van
de gemeente, dus een grotere doelgroep.
Diaconaat en ZWO groep
De diakenen in onze gemeente zijn de oren en ogen voor de gemeente
met betrekking tot de noden van gemeenteleden. Zij bepalen de diaconale
doelen en er wordt daarnaast gewerkt met een diaconaal (hoofd)project
met de looptijd van 2 jaar. Taak van diakenen is het voorbereiden en
verzorgen van het Heilig Avondmaal in de dienst.
Eén van de diakens is benoemd tot jeugddiaken en is afgevaardigde naar
de jeugdraad.
Activiteiten van de diaconie zijn het verzorgen van de bloemen bij lief en
leed, Paas- en Kerstvieringen voor de oudere gemeenteleden en
inzamelingen van kerstpakketten voor de voedselbank.
De ZWO is onderdeel van de diaconie. ZWO staat voor Zending,
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

4. Wie zijn wij als kerkelijke gemeente en waar willen wij
naartoe?
Onze kerkelijke gemeente bestaat op dit moment uit 571 leden,
waarvan 223 belijdenis hebben gedaan. De eredienst wordt door
een vaste kern van rond de 80 gemeenteleden bezocht, waarvan
gemiddeld op zondag rond de 40 gemeenteleden in de kerk zijn.
De groep betrokken gemeenteleden is veel groter. Niet iedereen komt
(regelmatig) naar de eredienst, maar is daarentegen wel actief in het
bezoeken en ook het organiseren van activiteiten zoals een boek- of
filmbespreking, wandelen, musical instuderen, koffie ochtenden en andere
speciale (doelgroep) vieringen.
4. Visie en Missie
We zijn een open en naar buiten gerichte geloofsgemeenschap in De Lege
Geaen en willen met eigentijdse vieringen, bijeenkomsten en activiteiten
aan de toekomst van de kerk in De Lege Geaen werken. Vanwege krimp
en dus ook een kleinere kern actieve gemeenteleden is het belangrijk
efficiënt georganiseerd te zijn. Het Woord van God, het ontmoeten en de
onderlinge verbinding is belangrijk voor onze geloofsgemeenschap.
Onze VISIE
Over 7 jaar zijn wij een open en naar buiten gerichte geloofsgemeenschap
met missionaire en diaconale opdrachten in De Lege Geaen waarbij 30 %
van de inwoners van de Lege Geaen actief betrokken is door middel van
een eigentijds en toekomstgericht programma (vieringen, ontmoetingen
en activiteiten) dat Legeansters verbindt met het Woord van God en met
elkaar.
Onze MISSIE
Moeilijke vraagstukken t.a.v. de gebouwen en kerkelijke organisatie zijn
achter de rug. Er is ruimte en behoefte na te denken over de inhoudelijke
vragen rondom het kerkzijn. Net als andere gemeenten hebben wij te
maken met krimp en een teruglopende kerkgang. We missen onze
jongeren en jonge gezinnen, dus hoe kunnen wij toekomstgericht en
eigentijds kerkzijn in De Lege Geaen?

Door een een positief ingestelde geloofsgemeenschap te zijn en
een plek om te ontmoeten, te leren, voor elkaar te zorgen en te
groeien in het leven zoals Jezus Christus ons dit heeft
voorgedaan.
We willen onze visie bereiken door de volgende beschreven doelen:
Open en missionaire geloofsgemeenschap:
- iedereen is welkom (voelt zich welkom) om te leren, te ontdekken en te
groeien als gelovige
- als kerk dragen wij bij aan de leefbaarheid van de dorpen in de Lege
Geaen door de samenleving goed te begrijpen en hierbij aan te sluiten
en door te helpen op de kwetsbare plekken;verbinding te zoeken.
Eigentijds:
- er is ruimte om nieuwe vormen te gebruiken in het omzien naar elkaar
en in het ontmoeten, waardoor ook jongeren en jonge gezinnen
zich aangesproken voelen.
Toekomstgericht:
- we maken duidelijke keuzes voor de toekomst
- we maken bewust ruimte voor wat jongere generaties nodig hebben in
onze geloofsgemeenschap.
Efficiënt:
- kleine, krachtige kerkenraad
- veel mogelijkheden voor gemeenteleden of betrokken inwoners van
De Lege Geaen om als vrijwilliger bij te dragen aan het gemeenteleven
- de predikant is de spin in het web.
Als gemeente hebben wij daarvoor al het volgende in huis:
- we zijn van nature open en gastvrij naar de dorpen en naar gasten;
- we zetten graag een mooi resultaat neer door middel van concrete
doe-projecten waarvoor gemeenteleden en inwoners van DLG zijn of
haar talenten in kan zetten;
- wie ervaren bereidheid van mensen binnen en buiten de gemeente om
(op projectbasis) ergens aan mee te doen;
- we krijgen energie van saamhorigheid door bijv. letterlijk met elkaar
onderweg te zijn (wandelend, fietsend, varend of met zijn allen in de
bus) en figuurlijk met elkaar onderweg zijn (elkaar kennen, een kaartje
sturen, omzien naar elkaar);
- we organiseren als gemeenteleden veel zaken zelf zoals een
kerstnachtdienst, een kind-op-schootdienst, goede doelenacties, dienst
zonder dak;

- we prefereren een persoonlijke benadering, gaan erop uit,
zetten zelf een stap vooruit en wachten niet af tot de ander
dat doet.
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