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1. Inleiding
In de afgelopen jaren heeft de evangelisch-lutherse gemeente Leeuwarden op basis van het
beleidsplan 2011-2013 een actief beleid gevoerd in het kader van het in stand houden en bevorderen
van het luthers gedachtegoed in Friesland.
Voor de komende periode van drie jaar dient een nieuw beleidsplan de richting te geven aan de visie
op de lutherse kerk in Friesland, de veranderende situatie in het gemeenteleven, het omgaan met
een geringer ledental en de positie van de lutheranen en de lutherse traditie in het noorden van het
land.
In het voorliggend beleidsplan wordt eerst teruggekeken naar de evaluatie en opbrengst van de
handelingen en acties van de voorgaande jaren.
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Mede op basis daarvan en op grond van de visie en missie voor de toekomstige periode is het
beleidsplan voor de komende jaren opgesteld. De benodigde handelingen en acties staan in een
overzicht met tijdpad vermeld. In de bijlage is een begroting toegevoegd.
Kerkenraad Evangelisch-Lutherse gemeente Leeuwarden-Harlingen
september 2014

2. Synopsis evaluatie voorgaand beleidsplan
De speerpunten in het vorig beleidsplan hadden betrekking op het in stand houden en bevorderen
van het luthers gedachtegoed in Friesland alsmede van de lutherse organisatie en het kerkgebouw,
het bevorderen van de oecumenische geest en interreligieuze verdraagzaamheid en optimalisatie
van communicatie.
Concluderend kan worden gezegd dat de doelstelling van het in stand houden van het luthers
gedachtegoed, zich uitend in het houden van wekelijkse diensten, de bijeenkomsten van de
gespreksgroepen, het kerkkoor, de vrouwenvereniging, etc.
In de acties tot bevordering en verspreiding van het luthers gedachtegoed zijn stappen gezet, maar is
het resultaat is moeilijk meetbaar.
De ELG heeft deelgenomen aan diverse interkerkelijke gremia, van classicale vergaderingen tot
vergaderingen binnen de kleine oecumene (evangelisch-luthers, doopsgezind, vrijzinnig hervormd,
remonstrant).
Er is veel aandacht besteed aan het onderhoud van het kerkgebouw en er zijn initiatieven ontplooid
in de richting van fondsen-/subsidiewerving.
De zorg voor de gemeenteleden (in pastoraat, gezamenlijkheid, bezoekersgroepen enz.) is ruim naar
verwachting gerealiseerd.
De kerk heeft zich actief opgesteld in het ontplooien van activiteiten ter bevordering van het
gemeenteleven en het leggen van contacten met anderen (buiten de kerk om), door bestaande
evenementen (boekenmarkt, Hervormingsdag, muziekmiddag, deelname aan Tsjerkepaad) te laten
voortbestaan en nieuwe initiatieven (woensdagmiddaggebed Broodje Bach, cursus Leren van Luther)
te ontwikkelen.
De verhuur van de kerk aan andere geloofsgemeenschappen heeft een tweeledig doel gediend:
hiermee kan de nadruk gelegd worden op de visie van een lutherse kerk als religieus centrum, en
daarnaast zijn de inkomsten van belang om in te zetten bij verdere acties om de lutherse traditie te
borgen. De contacten met de Taizégroep, de Russisch orthodoxen en de Oud-Katholieken die
ruimten in de Lutherse kerk hebben gehuurd waren zeer verfrissend.
De situatie waarin de lutherse kerk in Friesland zich nu bevindt wordt gekenschetst door een in
aantal langzaam afnemend ledental, een vergrijzende groep mensen en een geloofsgemeenschap
die, hoewel actief, kennelijk als zodanig niet of onvoldoende uitnodigend is voor de komende
generatie om de traditie voort te zetten. In het nieuwe beleidsplan zal dan ook ingezet moeten
worden op enerzijds het behoud van de huidige situatie voor de kerngroep van leden die trouw de
kerk bezoeken, anderzijds het anticiperen op een nieuwe en veranderde kerkvorm over een aantal
jaren.

Beleidsplan ELG Leeuwarden-Harlingen 2014-2017

3

3. Uitgangspunten visie en missie
De kerkenraad en de gemeente zijn zich ervan bewust dat het ledenaantal aan krimp en vergrijzing
onderhevig is. De behoefte aan het in stand houden van het luthers geluid echter, alsmede aan de
erediensten en de gemeenschap van de lutheranen in het noorden, is en blijft sterk aanwezig.
Het is echter tevens evident, dat wanneer de lutherse kerk als zodanig een blijvende rol in de Friese
samenleving wil spelen, het nu van belang is een transitie in te zetten die de bestaande kerkvorm
zich laat ontwikkelen in een nieuwe: één die past bij de navolgende generatie, die de scepter spoedig
zal moeten overnemen.
Dat betekent ook dat het wezen en werken van de kerk als lutherse geloofsgemeenschap en luthers
instituut nader bekeken moet worden en dat in de beleidsvoornemens voor de toekomst ingezet
moet worden op (nieuwe en andere) mogelijkheden om aan de wens van het in stand houden van
een luthers centrum te voldoen.
Momenteel vormen de erediensten een belangrijk onderdeel van de lutherse geloofsbeleving in
Friesland. De huidige erediensten worden door een vaste kerngroep van gemeenteleden frequent
bezocht, een aantal gemeenteleden komt sporadisch en er zijn nu en dan gasten in de dienst, die in
sommige gevallen vaker komen.
Er zijn diverse acties ondernomen om te bepalen in hoeverre een jongere generatie bij de
erediensten betrokken kan worden en in hoeverre andersoortige, structurele participatie bereikt kan
worden. Momenteel moet de conclusie getrokken worden dat de behoefte van de generatie 40ers
en 50ers aan het bezoeken van zondagdiensten geen structurele is, en het ook niet zal worden.
Genoemde generatie wil (sporadisch) kunnen beslissen naar een dienst te gaan. Er wordt in de
navolgende generatie minder waarde gehecht aan de lutherse traditie en liturgie pur sang; men staat
ook open voor andere vormen van eredienst, hoewel het houden van alternatieve diensten zeer
waarschijnlijk niet onmiddellijk zal leiden tot verhoogd kerkbezoek. De generatie van de jeugd (20ers
en 30ers) maakt wellicht nog andere keuzes (nog niet onderzocht).
Het is dan ook noodzakelijk om na het emeritaat van de huidige predikant (augustus 2014) te zoeken
naar een mogelijke opvolger dan wel kerkelijk werker, indien financieel mogelijk. In de erediensten
wordt het komende jaar door gastpredikanten voorgegaan.
Vooral met betrekking tot de pastorale zorg is het wenselijk dat een predikant en/of kerkelijk werker
voor de komende jaren ingezet wordt (naast inzet van leden van de kerkenraad en/of
bezoekersgroep). Met name de oudere generatie heeft behoefte aan geestelijke zorg en bijstand
door een predikant. Naarmate het aantal oudere gemeenteleden afneemt, zal ook de vraag naar
pastorale zorg minder worden: de navolgende generatie wendt zich, zo lijkt het vooralsnog,
minder snel tot een predikant en eerder tot steun in vrienden- en familiekring, gezondheidszorg en
persoonlijke netwerken.
Gedurende de afgelopen jaren zijn mooie initiatieven genomen op het gebied van verspreiding van
en kennismaking met het luthers gedachtegoed. De cursus ‘Leren van Luther’ is daar een goed
voorbeeld van en heeft geleid tot een kennismaking met de lutherse leer in diverse steden waarbij
veel belangstellenden waren. De cursus wordt voortgezet. Ook initiatieven als het
woensdagmiddaggebed ‘Broodje Bach’, waarbij niet zozeer lering een aspect is, maar het door het
open stellen van de kerk bieden van een plaats voor verinnerlijking, inspiratie en meditatie
gerealiseerd werd, zijn heel bijzonder. In de komende tijd zal bekeken worden of een dergelijk
initiatief nog haalbaar en betaalbaar is.
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In de ontmoeting en communicatie is het van belang dat bestaande vormen van contact behouden
blijven (zoals de gespreksgroepen, de vrouwenvereniging, het kerkkoor, etc., en een papieren versie
van het kerkblad “De Friese Lutheraan”, alsmede de ontmoetingen van de lutheranen van het
noorden des lands, de kleine oecumene, etc.), maar dat daarnaast ook ingezet wordt op andere
uitingsvormen hiervan. Te denken valt daarbij aan lunch- of dinerbijeenkomsten, een fraaier
opgestelde website, een digitale – vaker ge-update – Friese Lutheraan, een facebook-pagina, etc.
In het samenzijn en de oecumene is het raadzaam om bijeenkomsten (anders dan vergaderingen) die
nu per kerk of geloofsgemeenschap gehouden worden, ook de gezamenlijkheid te zoeken. Een
belangrijke aanzet daartoe kan gegeven worden door de voorbereidingswerkgroep voor de Culturele
Hoofdstad 2018.

4. Visie en missie
Aan de basis van de visie ligt de vraag hoe de evangelisch-lutherse gemeente in de komende tijd
‘kerk’ wil zijn. In een tijd waarin de gang naar een kerk voor de zondagse erediensten afnemend is,
maar de behoefte aan zingeving niet minder lijkt te zijn dan voorheen, lijkt de tijd gekomen om de rol
van de kerk in het algemeen en hier de lutherse kerk in het bijzonder onder de loep te nemen en zo
nodig te herzien.
Los van de vraag hoe de afstemming op de behoefte aan zingeving van groepen mensen of
individuen is (punt 2) en de mogelijke kansen die hieruit voortvloeien met het oog op de toekomst
(punt 3), is het noodzakelijk om te bepalen wat de lutherse kerk wel en niet is.
In de visie op de kerkgemeenschap (punt 1) van de ELG Leeuwarden gaan wij uit van de volgende
kernwaarden.

1. Visie op kerkgemeenschap (Lutherse identiteit)

De lutherse kerk is een kerk:
1. waar iedereen welkom is, ongeacht ras, leeftijd, cultuur en achtergrond, en in liefde en vrede
met respect ontvangen wordt
2. die verbinding zoekt en onderhoudt met gemeenteleden, omgeving, maatschappij, andere
kerken en geloofsgemeenschappen en overige doelgroepen
3. die vorm geeft aan de waarden en tradities van het luthers geloof, deze viert en belijdt,
uitdraagt en borgt, leert en verbreidt
4. die verantwoordelijkheid neemt in de vertaalslag van christelijke leer naar christen zijn, zowel in
de contacten met en zorg voor mensen, als ook in het handelen op diverse andere terreinen
5. die zich richt op de toekomst en inspeelt op maatschappelijke en sociale trends en veranderingen
die van invloed zijn op het bestaand en nieuw kerkelijk leven
6. die open staat voor modernisering en toekomstig andere kerkvormen en communicatievormen
dan momenteel de gewoonte zijn
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2. Visie op de kerk in haar omgeving (samenhang gemeente, gebouw en omgeving)
Als gemeente aansluiting vinden bij de buurt is geen vanzelfsprekendheid. Mensen in de buurt zijn
veelal woonachtig boven winkels of in de grote appartementencomplexen aan de rand van het
centrum (jaren ‘80 bouw). Het kan om studenten gaan, jonge nieuwkomers op de arbeidsmarkt, of
(in mindere mate) ouderen. Uit CBS statistieken komt dit beeld van de buurtbewoner naar voren:
jong en/of alleenstaand, met een relatief laag inkomen.

De gemiddelde Lutheraan laat zich daarentegen omschrijven als ‘middenklasse-plus’.
Om in sociaal-cultureel opzicht te lijken op de huidige gemeenteleden, hoeven buurtbewoners niet
noodzakelijkerwijs in sociaal-economische zin een overlap te vertonen.
Men hoeft met andere woorden niet hetzelfde inkomen te hebben om een vergelijkbare mentaliteit
te delen. Het zou kunnen dat een student op kamers in het centrum van Leeuwarden zich van huis
uit uitstekend thuis voelt in de “sitz im leben” van een doorsnee Lutheraan. De uitdaging voor de ELG
is met name bij dit type buurtbewoner aansluiting te zoeken.
Ook een deel van het winkelend publiek en de mensen die werkzaam zijn in de kantoren in de
omgeving van de kerk kunnen zich thuis voelen tussen de Lutheranen. Met de komst van een grote
parkeergarage tegenover de kerk en de toenemende stroom mensen die het kerkgebouw zal
passeren, is sprake van een interessant perspectief als het gaat om de toekomst van deze gemeente.
Daarbij zal worden meegewogen dat de Lutherse kerk een streekkerk is. Aan de zuidzijde van
Leeuwarden zijn enorme nieuwbouwwijken gelegen, waar nauwelijks een kerkelijk aanbod is. De
mensen die hier woonachtig zijn richten zich voor hun dagelijkse behoeften op het centrum van
Leeuwarden. In een stad als Leeuwarden hoeft de ELG zich om die reden als streekkerk geenszins te
beperken tot de directe omgeving van de kerk.

3. De kerk en haar toekomst (missie)
De missie die de lutherse gemeente heeft, heeft betrekking op de handelingen en acties die nodig
zijn om het kerk zijn – als in de visie vermeld – vorm te geven. Meer dan voorheen wil de gemeente
daarbij inzetten op een missionaire insteek in haar beleid (zie hoofdstuk 5, beleidsdoelen).
De ELG is zich bewust van de behoefte aan zingeving in de omgeving en de (on)mogelijkheden
bepaalde doelgroepen aan te trekken. Eveneens heeft er een weloverwogen bezinning
plaatsgevonden over de wijze waarop een brug naar de toekomst kan worden geslagen. Inmiddels
zijn wij toe aan de laatste stap in dit proces: Het met vallen en opstaan bouwen aan de toekomst van
de Lutheranen in Friesland. Om de beleidsvoornemens te realiseren zal de gemeente zich als geheel
inzetten om een kerkelijk werker aan te stellen die hierbij als trekker en als ‘cement tussen de
voegen’ kan dienen.
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5. Beleidsdoelen
Voor de komende jaren zijn onderstaande beleidsvoornemens geformuleerd:

1.

Het in stand houden en bevorderen van de onderling samenhang en saamhorigheid
binnen de gemeente middels pastoraat.
De gemeente hecht grote waarde aan het omzien naar elkaar, het bieden van een
luisterend oor aan hen die hierom verlegen zitten. Hiertoe zal men zich de komende jaren
blijven inspannen. Pastorale activiteiten zullen eveneens worden aangeboden aan
personen die niet direct behoren tot de groep vaste kerkgangers en reeds betrokken
gemeenteleden.
Crisispastoraat
Bij crisis kan de (nog te beroepen) predikant worden ingeschakeld of kan een beroep
worden gedaan op predikanten met emeritaat. Vanwege hun rol als gastvoorganger
bestaan deze contacten en kan men op afroep inspringen bij acute nood (ziekte,
sterfgeval etc).
Regulier pastoraat (huisbezoeken)
Voor regulier huisbezoek bij verjaardagen van gemeenteleden, bij ziekenbezoek waarbij
geen sprake is van acute nood en met het oog op het bevorderen van het contact met
en betrokkenheid van randkerkelijken zal een kerkelijk werker worden aangetrokken.
Hier ligt ook een taak voor de kerkenraadsleden en voor de zg. bezoekersgroep.

2.

Het in stand houden en bevorderen van de lutherse traditie en het luthers
gedachtegoed in Friesland, als zelfstandige gemeente
Zoals eerder vermeld is de behoefte aan een traditionele lutherse kerk met wekelijkse
erediensten, een herkenbare en geaccepteerde liturgie en een onafhankelijke positie van
de lutherse gemeente ten opzichte van de overige PKN-gemeenten, bij een belangrijke
kerngroep binnen het ledenbestand sterk aanwezig. Dit geeft voldoende aanleiding om
ook de komende jaren de frequentie van erediensten, bijeenkomsten, etc. en het volgen
van het luthers liturgisch protocol te laten voortgaan.
Daarnaast neemt de lutherse gemeente de verantwoordelijkheid op zich om het
gedachtegoed te delen en te verspreiden en is zij kerk als in de visie bedoeld is. Voorts zal
de aandacht uitgaan naar randvoorwaardelijke aspecten die dit beleidsvoornemen in de
uitvoering zullen ondersteunen.
Inloopviering
In aansluiting op bovenstaand beleidspunt schuwt de gemeente noodzakelijke
vernieuwing niet. De locatie van het kerkgebouw (wordt van extra betekenis door de
opening van de nieuwe parkeergarage er tegenover), het krachtige eigen profiel van de
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Lutherse kerk en de korte lijnen binnen de organisatie, bieden kansen om het
onafhankelijk voortbestaan van de Lutherse traditie in Friesland te waarborgen.
Wanneer alle beleidsvoornemens vorm krijgen, zal er op gezette tijden een toenemende
stroom nieuwe mensen in en rond de kerk aanwezig zijn. Een aantal van hen zal
nieuwsgierig zijn naar het Luthers gedachtegoed. Een aantal van hen zal direct passen
binnen de gemeente en haar manier van vieren, maar het zal niet altijd vanzelfsprekend
zijn dat iedereen zich (direct) thuis zal voelen in bijvoorbeeld de zondagse eredienst. Om
deze nieuwe doelgroep tegemoet te komen zal NAAST en na de huidige viering eens in de
twee weken een zogenaamde gasten/open dienst in het leven worden geroepen. Hierbij
wordt recht gedaan aan de Lutherse traditie, met een viering met een eigentijds
karakter. In deze 30-40 minuten durende “inloopviering” wordt een verkorte Lutherse
orde van dienst aan gehouden. In plaats van het orgel zal de piano gebruikt kunnen
worden. Een stijlvolle combo (bijvoorbeeld gitaar, piano, fluit) zou ook mogelijk zijn. De
muziekstijl ligt niet vast en er is derhalve ruimte om te experimenteren en te
ondervinden wat bij de doelgroep past. Er zal worden gesproken met de bestaande
organisten of zij na de reguliere viering op zondag (van 10-11u) ingezet willen worden bij
de inloopviering (gedacht wordt aan 12-12.45 uur, eventueel later op de middag).
Lutherpad (eigenlijk een soort “kerkenpad” buiten zomerseizoen)
Na een uitermate succesvol verlopen openstelling van de kerk op zaterdagen
(Tsjerkepaad/kerkenpad zomer 2014) wil de ELG Leeuwarden een planning maken met
vrijwilligers die de kerk ook na half september om de zaterdag willen openstellen.
Bij voorkeur is de kerk in deze hoedanigheid geopend op de zaterdag voorafgaand aan de
eveneens tweewekelijkse zondagse open viering (zie bovenstaande punt).
Geïnteresseerden in de Lutherse traditie krijgen zo keuzevrijheid in de wijze waarop men
met de Lutherse gemeenschap kennismaakt. Wanneer blijkt dat de planning met
vrijwilligers eenvoudig blijkt rond te krijgen, zal er gekeken worden naar een mogelijke
opschaling van de activiteiten naar een wekelijkse zaterdags openstelling.

3.

Het in stand houden, bevorderen en nieuw vorm geven van contacten en
contactgroepen intern en extern vanuit de visie van verbinding en samenhang
De bestaande contactgroepen en gespreksgroepen laten voortbestaan en naar nieuwe
groepen zoeken (intern: binnen gemeente door gelegenheidsgroepen op te richten (bv
projectkoor, eetgroep, thema-groep, etc. en extern door dit soort bijeenkomsten en
evenementen ook met andere geloofsgemeenschappen te organiseren).
Zoeken naar centrale maatschappelijke thema’s die vanuit kerk- en geloofsbeleving
opgepakt kunnen worden.
Scholen
Er bestaand goede contacten tussen de gemeente en de nabij gelegen basisschool. Rond de
periode van kerst en Pasen weet men elkaar inmiddels te vinden. Aan het succesvolle
passiespel (Pasen 2014) waar 130 leerlingen van de betreffende basisschool betrokken
waren, kunnen ook andere scholen deelnemen. Het soort ‘vieringen’ gericht op kinderen tot
12 jaar zullen wij de komende jaren uitbreiden. Te denken valt aan een jaaropening of viering
ter afsluiting van het schooljaar. Dit kan in samenwerking met de basisschool verderop in de
straat, maar evengoed met andere (meerdere) basisscholen en zo mogelijk op structurele
basis. Naast het aanbod op de leerlingen zullen de behoeften onder het docententeam
onderzocht worden. Is het misschien zinvol voor hen bijeenkomsten te organiseren of
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vergaderingen te faciliteren bijvoorbeeld in het teken van bezinning of de ontwikkelen van
de (christelijke) schoolidentiteit?
Broodje Bach (kapelfunctie winkelend publiek en kantoorpersoneel )
Sinds twee jaar wordt het “Broodje Bach” gehouden als middaggebed op de woensdag.
Nu de parkeergarage in gebruik wordt genomen (november 2014) wil de ELG de kerk blijven
openstellen als binnenstadskapel. De combinatie van klassieke muziek en een (meer dan
voorheen) laagdrempelige bezinningsvorm zal op koopavonden een nieuwe doelgroep weten
te trekken. De kerk zal daartoe in het vervolg op donderdagen vanaf lunchtijd (12 uur) haar
deuren openen (Broodje Bach), rond 16u begint dan de kookgroep (Bistro Bach) en vanaf
18.30-21 uur kan de kerk opnieuw open voor winkelend publiek (koopavond!).
Bistro Bach (de eetgroep)
In de directe omgeving van de kerk leven veel alleenstaanden. Ook veel gemeenteleden op
leeftijd zijn inmiddels trouwens ‘alleengaand’. De ELG wil deze mensen tegemoetkomen met
een eetgroep onder leiding van de betaalde kracht (kerkelijk of missionair werker) waarbij na
het samen koken en eten ter afsluiting in de naastgelegen kerk Luther’s avondgebed kan
worden voorgelezen. Deelnemers krijgen naast de gezamenlijke maaltijd de ruimte een
kaarsje te branden of gewoon van de stilte te genieten.
Naast de gemeenteleden en buurtbewoners kunnen ook (Lutherse uitwisselings) studenten,
expats, en toeristen uit Lutherse landen incidenteel deel uit maken van de eetgroep. Het zal
om een gering aantal gaan, maar ook zij zijn welkom zich aan te sluiten bij de Lutherse
activiteiten. Indien wenselijk kan het afsluitende avondgebed eveneens in een andere taal
dan de Nederlandse worden voorgelezen (Engel, Duits). De activiteit van de eetgroep zal aan
de doelgroep kenbaar worden gemaakt via contacten in de buurt, hotels, campings,
verhuurders van woonruimte aan expats, studentenverenigingen of callcentra waar jongeren
werkzaam (er staat er één vlakbij de kerk).
Tot slot valt te denken aan de doelgroep gelovige 50-plussers. Een aantal PKN-leden heeft
vanwege fusieproblematiek afgehaakt in overige (wijk)gemeenten. De Lutherse eetgroep kan
voor hen als lotgenotencontact dienen. Er bestaat reeds een kleine ingang bij deze groep.
Verbreding naar andere groepen is uit missionair oogpunt na te streven.

4.

Het ontwikkelen van op toekomst gerichte vormen van (lutherse) kerk zijn in de
samenleving (a.) en het onderzoeken van samenwerkingstrajecten (b.)
De lutherse kerk zal nog een aantal jaren zo voortbestaan als het nu gaat. Daarna echter
zal in een overgangssituatie gekeken moeten worden naar samenwerkingsverbanden of
naar een wijze van gezamenlijke vieringen en diensten. In de komende jaren zal de
navolgende generatie zich hierop moeten oriënteren.
a. toekomst gerichte vormen kerk-zijn (city-pastoraat en doelgroep-panels)
CITY-PASTORAAT
Menu Wittenberg (diaconale soep)
op de vraag ‘wat doet de kerk voor goeds behalve erover preken?’ wil de ELG een
eigentijds antwoord geven: menu Wittenberg. In de periode van advent en de week voor
Pasen zullen vrijwilligers van binnen en buiten de kerk met een stand voor de kerk soep
uitdelen. Binnen de winkeliersvereniging, deelnemers aan de eetgroep en in het
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kunstenaars complex Blokhuispoort zullen vrijwilligers worden gezocht. Wellicht zijn er
jongeren die willen meewerken in het kader van een maatschappelijke stage.
In overleg met organisaties die met daklozen werken (Leger des Heils, Zienn etc) zal het
tijdstip van onze inzet worden afgesproken en bekend worden gemaakt onder de
doelgroep. Met de gemeente Leeuwarden zal gekeken worden of een vergunning
noodzakelijk is.
Project Wartburg (kapelfunctie bij calamiteiten)
Enige tijd geleden was er een grote brand in het Leeuwarder centrum. In de toekomst wil
de ELG haar relevantie tonen door op dezelfde avond, of de dag erop haar deuren te
openen voor mensen op zoek naar een schuilplek, een plaats van rust en bezinning. In
het kader van project Wartburg kan ook worden gedacht aan het nemen van het initiatief
om een stille tocht te laten beginnen of eindigen bij de kerk (eventueel met afsluitende
viering) op momenten dat zich landelijk of lokaal schokkende gebeurtenissen voordoen.
Hiertoe zal de ELG peilen welke gemeenteleden en betaalde kracht wanneer beschikbaar
zijn en zorg dragen voor bekendheid van de openstelling via lokale radio en televisie
alsmede social media. Tot slot kan in het kader van het project worden gedacht aan
initiatief name bij het organiseren van vergaderingen of het aanbieden van
vergaderruimte aan buurtcomités (bestaande uit bewoners of winkeliers) m.b.t.
bijvoorbeeld stadsvernieuwingsprojecten in de buurt.

INITIEREN DOELGROEP PANELS
Om het Luthers gedachtegoed in de toekomst te waarborgen is het goed niet alleen
activiteiten vóór, maar ook activiteiten dóór de doelgroep te laten ontwikkelen. Een
gezamenlijk proces tussen kerk en omgeving van oriëntatie op en realisatie van
toekomstige Lutherse initiatieven in de buurt.
Panel 1
Kunnen wij in dat kader een twee of drietal jonge ouders vinden die met de gemeente
willen nagaan welke behoefte aan bezinning er bestaat in de enorme Leeuwarder
nieuwbouwwijken. Het gaat om de wijken Zuiderburen, Zuidlanden, Techum. De
doelgroep is vrij homogeen, het gaat veelal om tweeverdieners met jonge kinderen (één
derde van de bewoners van de nieuwbouwwijken is jonger dan 14 jaar). Kan een kerk
met een herkenbaar Luthers profiel een gezond tegenwicht bieden aan het huidige
eenzijdige kerkelijk aanbod? Bovendien, aan welke activiteiten hecht deze doelgroep
belang? In dit kader zal in eerste instantie worden gekeken welke rol de synode kan
spelen bij het inwinnen van expertise onder Lutherse gemeenten (met ervaring met
Vinexwijken) elders in het land.
Panel 2
Vlakbij de kerk bevinden zich veel ‘kunstenaars’ in het complex Blokhuispoort (de
voormalige gevangenis). Kunnen wij onder deze kunstenaars een drietal personen vinden
die met de ELG willen brainstormen over vieringen in een alternatieve setting? Het gaat
hierbij niet om de eerde genoemde open/gasten diensten, maar om incidentele meer
experimentele vieringen. Uiteraard heeft niet het panel, maar de kerkenraad altijd het
laatste woord.
Panel 3
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Er bestaat uitstekend contact met de winkeliersvereniging. Van tijd tot tijd zijn er
gezamenlijke initiatieven. Zijn er nieuwe initiatieven mogelijk waarbij ondernemers en
ELG elkaar kunnen vinden?

b. samenwerking
In de tussentijd zal de promotie van de Lutherse traditie ook binnen
samenwerkingsverbanden worden voortgezet. Dit zal via bestaande overleg structuren
geschieden (kleine oecumene) en de jaarlijkse Lutherse viering in de grote kerk van
drachten (PKN). Daarnaast zal worden onderzocht of het Lutherse middag- of
avondgebed (bekend als afsluiting van Broodje Bach) kan rouleren over locaties van
nauw verwante kerkgenootschappen (Doopsgezinden, Remonstranten etc). Eveneens zal
de betaalde kracht (kerkelijk of missionair werker) jaarlijks een grotere oecumenische
activiteit plannen. Te denken valt hierbij aan stadspelgrimages, vredeswandeling etc. Ter
inspiratie zal gekeken worden naar internationale oecumenische bewegingen (liturgie
vernieuwende en nieuw-monastieke bewegingen zoals Iona en Northumbria).
Waar het beroepen van een nieuwe predikant of kerkelijk werker financieel op
hindernissen stuit kan zeer wel samenwerking gezocht worden met een PKN-gemeente
in de buurt (binnen de Classis Leeuwarden) die in dezelfde situatie verkeert: samen een
predikant delen!

5.

Het ontwikkelen en inzetten van (moderne) communicatie
Het kerkblad De Friese Lutheraan is in zijn huidige vorm een goed communicatiemiddel
voor de meelevende gemeenteleden. De uitvoering en inhoud zijn daarvoor gemaakt.
Tegelijk heeft deze vorm haar beperkingen. Het is onmogelijk om in te spelen op de
actualiteit. Zeker in een tijd waarin snelheid en actualiteit in de communicatie hoog in het
vaandel staan zal naar andere vormen naast het bestaande kerkblad moeten worden
gekeken.
In de snelle tijd van multimedia en berichtgeving zal ook de lutherse kerk stappen moeten
zetten. Daarbij is een overgang wenselijk: een maandelijkse uitgave op A4-formaat van
een Friese Lutheraan (die als PDF op de website staat) wordt in de papieren versie
verstuurd naar degenen die dat wensen. De website wordt vernieuwd, er komt een link
naar een facebook-pagina en de website wordt ten minste 2x per week bijgehouden. Dat
vereist inzet van een beheerder die zowel de website als facebook voor zijn/haar rekening
neemt en er ook interessante of leuke artikelen op plaatst, foto’s, enzovoort.
Er wordt in samenspraak met de kleine oecumene en andere kerken een communicatielijn
ontwikkeld (bijvoorbeeld door middel van apps, of eventueel een algemene facebookpagina of een gezamenlijke website). Doel daarvan is elkaar bereiken, de maatschappij
bereiken, zichtbaar zijn voor de buitenwereld en te beantwoorden aan de roep om snelle
en niet gedateerde informatie die voor velen relevant kan zijn.
Ten aanzien van alle Lutherse activiteiten is het onontbeerlijk contacten bij lokale en
provinciale media aan te wenden (de basis is hiervoor aanwezig), daarnaast zullen sociale
media (Facebook, Twitter, Instagram) snel en op de juiste wijze moeten worden ingezet
om aandacht te vestigen op de activiteiten. Het is naïef te veronderstellen dat alleen het
openzetten van de kerkdeuren voldoende aandacht zal vestigen op onze inspanningen.
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protocol publiciteit
Veel van onze initiatieven kunnen van groot belang zijn voor de buurt. Ze dragen eveneens
een zekere nieuwswaarde in zich (met name als er sprake is van inzet van de kerk bij
calamiteiten), maar dragen niet automatisch bij aan bekendheid van het Luthers
gedachtegoed buiten de directe omgeving van de kerk. Bescheidenheid is een groot goed,
toch is openheid noodzakelijk wil de kerk haar relevantie tonen. Om dit te bewerkstelligen is
publiciteit in lokale en provinciale media wenselijk. Het is goed hiertoe een protocol te
ontwikkelen. Hoe dragen wij zorg voor het op snelle en juiste wijze genereren van publiciteit,
wie is centraal aanspreekpunt, wie neemt foto’s, wie kan persberichten schrijven en
verzenden etc.
6.

Zichtlocatie
De kerkenraad zal zo snel mogelijk na aanstelling van de kerkelijk c.q. missionair werker een
brainstormsessie organiseren met het oog op de mogelijkheden die de locatie van het
kerkgebouw te bieden heeft. Hoe kunnen wij deze locatie op passende wijze optimaal
benutten in het kader van verspreiding van de Lutherse traditie?
Nu de parkeergarage haar deuren zal openen (november 2014) ontstaan kansen waarop wij
kunnen anticiperen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het ophangen van een Lutherse
plaquette in de parkeergarage, het benutten van de (tijdelijk te plaatsen) palen bij de
voorgevel van de kerk waaraan afbeeldingen kunnen worden hangen. Deze afbeeldingen
kunnen gebruikt worden om te wijzen op Paas en kerstvieringen, maar wellicht zijn er meer
en andere mogelijkheden om aandacht te vestigen op (activiteiten in) het Lutherse
kerkgebouw.
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6. Handelings en actieplan
Om voorgaande beleidsvoornemens in de praktijk te brengen worden onderstaande acties
ondernomen.

1

1a

1b
1c
1d
1e
1f

1g

Het in stand houden en bevorderen van de lutherse
traditie en het luthers gedachtegoed in Friesland, als
zelfstandige gemeente
Aanstellen van een nieuwe predikant

Aanstellen van een kerkelijk werker
Houden van reguliere erediensten
Houden van reguliere erediensten in andere kerken
Houden van reguliere erediensten in combinatie met
andere geloofsgemeenschappen
Bezoeken / bijwonen van de vergadermomenten en
bijeenkomsten met andere geloofsgemeenschappen en
kerken
Organiseren van evenementen om het gedachtegoed te
verspreiden

1h

Aandacht voor het gebouw aan de Oosterstraat

2

2a
2b
2c
2d

Het in stand houden, bevorderen en nieuw vorm geven
van contacten en contactgroepen intern en extern vanuit
de visie van verbinding en samenhang
Gespreksgroepen aanhouden
Voortgang Kerkkoor Maarten Luther
Voortgang Martha Maria
Organiseren van thema-diensten

2e

Bijeenroepen ‘jongeren’-groep

2f
2g

Contactbijeenkomsten met andere kerken
Ontwikkelgroepen Culturele Hoofdstad
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Opmerkingen

Onderzoeken welke
mogelijkheden en/of
verplichtingen hierin zijn
idem
Wekelijks
Drachten, etc.
Kleine Oecumene
Raad van kerken, kleine
oecumene, classis
Leren van Luther
Hervormingsdag
Broodje Bach
Gezamenlijke kerkdiensten
Lutherse bijeenkomsten
Restauratie orgel, onderhoud,
verhuur, enz. Uiterlijkheid is
belangrijk een verwaarloosd
gebouw schrikt af

Opmerkingen

Bijv. naar aanleiding van Pasen,
rondom een bijbels thema o.i.d.
Eet groep, themagroep,
netwerkgroep
Idem
Onderlinge verbinding
bevorderen
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3

3a
3b
3c
3d
3e

3f
3g

Het ontwikkelen van op toekomst gerichte vormen van
(lutherse) kerk zijn in de samenleving en het onderzoeken
van samenwerkingstrajecten
Initiëren van thema-diensten
Groep 30ers, 40ers en 50ers plan laten maken over de
zingeving in de komende jaren
Afstemming binnen kleine oecumene en het bezoeken van
elkaars diensten
Afstemmen binnen overige gemeenten en het bezoeken
van elkaars diensten
Onderzoeken en vastleggen welke elementen van de
lutherse traditie niet verloren mogen gaan en een wijze
vinden deze te borgen
Initiëren van projecten t.g.v. gebeurtenissen

4
4a

Het ontwikkelen en inzetten van moderne communicatie
Ontwikkelen en onderhouden nieuwe website

4b
4c

Ontwikkelen en bijhouden facebook – pagina
Vernieuwing Friese Lutheraan: redactioneel en qua inhoud

4d

Zoeken naar communicatiemogelijkheden met externen via
social media
Opstellen van netwerkgroepen

4e
4f
4g

7.

Opmerkingen

Hierbij gebruik maken van 40ers
en 50ers
i.s.m. de kerkenraad op de
achtergrond

Gericht op mogelijke
samenwerkingstrajecten
Bv gezamenlijke cantatediensten

Opmerkingen
Uitzetten bij jongere in de kerk
tegen kleine vergoeding
idem
Papieren versie naar
gemeenteleden die dat
aangeven, nieuws op website

Tijdpad

Ter aanvulling aan het concept beleidsplan en na goedkeuring van de doelstellingen en actieplannen
wordt door de kerkenraad een tijdpad vastgesteld.
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