02. Bijlage bij de profielschets
A. Enkele aspecten van de (recente) plaatselijke (kerk)geschiedenis.
Surhuisterveen is het grootste dorp van de gemeente Achtkarspelen en telt bijna 6000 inwoners.
Het dorp biedt werkgelegenheid in industrie en dienstverlening. Er zijn 4 kerkgenootschappen en een
groot deel van de inwoners is lid van een kerkgenootschap.
Boelenslaan is een dorp met ruim 1100 inwoners. De meeste inwoners werkten vroeger in de
metaalindustrie. Door de teruglopende economie is dit beduidend teruggelopen. Boelenslaan had een
eigen kerkgenootschap maar deze is later samengegaan met de Hervormde Gemeente
Surhuisterveen- Boelenslaan.
De Gereformeerde kerk Surhuisterveen en de Hervormde Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan zijn
op 16 januari 2011 samen verder gegaan als de Protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan.
Het proces van samengaan omvatte een lange periode (vanaf 1980) maar dat is de zorgvuldigheid
zeer ten goede gekomen zodat er een gemeente van ‘Samen’ is verdergegaan.
De gemeente heeft 2 kerkgebouwen:
De Flambou met daarbij behorend de Lantearne, voor activiteiten met maximaal 900 bezoekers,
De Doarpstsjerke met daarbij behorend de Bining, voor activiteiten met maximaal 120 bezoekers.
De nieuw gevormde gemeente in 2011 had 2 predikanten, een jeugd- en jongerenwerker en hulp van
een ouderenpastor. Toen de ouderenpastor stopte en in 2018 ook een van de twee predikanten naar
elders ging, is besloten om deze predikantsvacature te laten vervallen en daarvoor een pastoraal
werker aan te stellen voor 24 uren per week.
De werkzaamheden werden tot 1 maart 2020 ingevuld door de fulltime predikant, de fulltime jeugden jongerenwerker en de parttime ouderen pastor.
Het kerkelijk (mee) leven in onze gemeente verloopt goed. Er is veel omzien naar elkaar. Er is een
werkverdeling gemaakt in pastoraat. 0-40 jaar voor de jongerenwerker, 41-70 voor de predikant en
71+ voor de ouderenpastor. Er is nu voor gekozen om deze leeftijdsindeling los te laten en een
predikant te beroepen die er voor de hele gemeente is, voor jong en oud. Samen met de jeugd-en
jongerenwerker en de ouderenpastor vormt hij/zij een team.
De PG Surhuisterveen-Boelenslaan is een gemeente met een actief- en niet actief deel. Het tal
gemeenteleden dat naast de kerkdiensten ook deelneemt aan de andere kerkelijke activiteiten
bedraagt gemiddeld 450 personen.
In deze groep zijn er heel veel vrijwilligers voor verbouwingen, taarten bakken, weekbrieven en
kerkbladen rondbrengen, bazaar, jeugdwerk etc. maar er zijn veel minder gemeenteleden beschikbaar
voor ambtelijke functies. We hebben geen voorzitter en een van onze aftredende diakenen heeft een
deel van de scriba-functies op zich genomen. Vacatures in de overige functies zijn er en nemen toe.
Die laatste ontwikkeling is zorgelijk.
Wat de reden is dat de functies niet worden ingevuld, is lastig te benoemen. De kerkenraad is van een
grote samenstelling naar 18-20 personen gegaan en dat werkt een stuk plezieriger. Wat dat betreft
zijn de huidige leden prima ambassadeurs voor deze functie. Als werkvorm is indertijd gekozen voor
een kerkenraad met werkgroepen.
De dienst in De Flambou op zondagochtend kan worden aangemerkt als ‘hoofddienst’. Een groot deel
van deze diensten verloopt ‘traditioneel’ van karakter met orgel begeleiding. Daarnaast zijn er
ochtenddiensten, middagdiensten (vaak in de Doarpstsjerke) en avonddiensten met een thema al dan
niet gericht op jeugd- en jongeren met vaak andere begeleiding. (Zie ook C1/ situatieschets eredienst
1A.) Daarnaast zijn er ook nog een aantal ‘traditionele’ diensten waarbij een gastpredikant wordt
uitgenodigd.
Binnen onze gemeente mogen kinderen aan het avondmaal deelnemen en mogen ook doopleden hun
kindje laten dopen/opdragen.

In maart 2020 heeft de kerkenraad de principe uitspraak gedaan dat onze gemeente wanneer twee
mensen van hetzelfde geslacht een verzoek indienen om hun relatie in een dienst te laten inzegenen
hieraan tegemoet wil komen. In oktober 2020 is deze uitspraak definitief gemaakt.
B. De samenstelling van de gemeente doop-, belijdende- en gastleden, randleden,
opbouw in leeftijd en te bearbeiden pastorale eenheden.
Dooplid
Belijdend lid
Overige leden
Totaal
Gastlid

777
1050
405
2232
1

Totaal aantal pastorale eenheden:
Totaal aantal bezoekadressen:

Cijfers Januari 2020

Opbouw in leeftijd:
0-40
41-70
71 en ouder
Totaal

Cijfers 27 maart 2020

1330
1157, waarvan ruim 400 in de 71+groep.

708
919
567
2194

C. De organisatie en invulling van het kerkelijk werk, waarbij aandacht wordt geschonken
aan bijvoorbeeld:
1. Eredienst
Binnen de werkgroep eredienst wordt gesproken over de eredienst. Er wordt 3x per jaar vergaderd en
op dit moment is de bezetting van deze groep niet volledig.

Zie voor meer info de situatieschets en de soorten erediensten van de werkgroep eredienst, 1A.

2. Catechese, vorming- en toerusting
Dit vindt plaats binnen het jongerenwerk tot 40 jaar. Daar zijn diverse catechese en gespreksgroepen.
De groep 71+ heeft voor de bewoners van de Zonneweide maandelijks een Bijbeluurtje dat wordt
georganiseerd door de ouderenpastor.
3.Pastoraat
De werkgroep pastoraat bestaat uit alle pastorale ouderlingen en de predikant. Drie keer per seizoen
komen alle ouderlingen bijeen. De bijeenkomsten zijn in september/oktober, januari/februari en mei.
Tenminste eenmaal worden de contactpersonen hiervoor ook uitgenodigd. Vanuit deze groep worden
andere pastorale bijeenkomsten georganiseerd.

Kerkenwerk is vastgelegd in een ABC voor pastoraat, zie bijlage 3A
4. Diaconaat

Voor de werkzaamheden van het college van diakenen, zie als bijlage het beleidsplan, 4A
5. Kerkenraad
Ons kerkenwerk is georganiseerd in een kerkenraad met werkgroepen.

Zie hiervoor de plaatselijke regeling en het beleidsplan zie de bijlage 5A en 5B.
6. Jeugdwerk
Onze gemeente heeft een bloeiend jeugdwerk dat over de eigen kerkgrenzen heengaat.

Zie hiervoor hun beleidsplan, bijlage 6A.

7. Vorming en toerusting.
De voorgangers verzorgen de Vorming en Toerusting. Per seizoen wordt onder de kerkenraad en
gemeenteleden geïnventariseerd wat de behoefte is en aan de hand daarvan wordt er een aanbod
gepresenteerd waaruit gekozen kan worden. Het aanbod verschijnt op de website en in Kruispunt en
wordt met de overige Feanster kerken gedeeld.
8. Ouderenwerk
Er is een ouderenpastor voor de gemeenteleden 71+ die, met name pastoraal, actief is voor 24 uur
per week. Daarnaast is zij aanwezig bij de verjaardagochtenden, 4x per jaar, het maandelijkse
Bijbeluurtje voor de bewoners aan de Zonneweide en gaat zij een paar keer per jaar voor in een
kerkdienst in het zorgcentrum het Suyderhuys. Verder gaat de ouderenpastor voor in de
begrafenisdiensten van gemeenteleden 71+
9. Missionaire activiteiten
De jeugd- en jongerenwerker heeft in het kader van zijn gevolgde opleiding missionaire specialisatie
‘Messychurch’ opgezet in Surhuisterveen. De bijeenkomsten vinden plaats in een schoolgebouw en
worden door zo’n 50-60 bezoekers, veelal niet kerkelijk, bezocht.
10. Maatschappelijke betrokkenheid
Binnen het college van diakenen is er de werkgroep ‘Omzien naar elkaar’ en dat gaat over de eigen
kerkgrenzen heen.
11. Financiële- en beheerszaken
Deze worden geregeld binnen het College van kerkrentmeesters, zie hiervoor hun beleidsplan waarin
ook aandacht voor de missionaire inzet van de gebouwen. Zie bijlage 10A
12. Interkerkelijke samenwerking
De Protestantse gemeente werkt samen met de Doopsgezinde Gemeente, de Christelijk
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Baptistengemeente in de Samenwerkende Kerken
Surhuisterveen, SKS. (O.a. 4 mei viering, kerstnachtdienst, jeugdwerk, diaconieën).
Ook participeert de Protestantse Gemeente met een aantal andere kerken uit de omgeving in de
evangelisatiecampagne rond Hemelvaart in de werkgroep ‘Strandheemfestival’.
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