Gemeenteprofiel van de Gereformeerde kerk
vrijgemaakt

Ureterp
_____________________________________________

…..Bij U Heer, is de levensbron;
Uw licht doet klaarder dan de zon,
Ons ’t heugelijk licht aanschouwen.
Weest die u kennen, mild en goed,
En toon d’ oprechten van gemoed,
Uw recht, waar z’op vertrouwen….
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Voorwoord.
Op de site van de kerk www.delevensbronureterp.nl is te lezen dat de naamgeving van de kerk
‘De Levensbron’ is gegeven in 2008 na een grondige renovatie van het kerkgebouw. De bedenker,
een lid van de gemeente, werd geïnspireerd door de woorden uit psalm 36: 6-10: ‘HEER, hoog als de
hemel is uw liefde, tot de wolken reikt uw trouw, uw gerechtigheid is als de machtige bergen, uw
rechtvaardigheid als de wijde oceaan: u, HEER, bent de redder van mens en dier. Hoe kostbaar is uw
liefde, God! In de schaduwen van uw vleugels schuilen de mensen, zij laven zich aan overvloed van uw
huis, u lest hun dorst met een stroom van vreugden, want bij u is de bron van het leven, door uw licht
zien wij licht’. U leest dit berijmd op de voorzijde van deze gemeenteprofiel.
De naam ‘De Levensbron’ staat als logo op het kerkgebouw met daar nabij een fontein in een vijver,
symbolisch als een stroom van lieflijkheden die ontvangen worden bij allen die willen schuilen onder
de vleugelen van God waarover dezelfde psalm zingt.
Medio september 2016 werd er een beroepingscommissie benoemd door de kerkenraad van de
gemeente. In het voorgaande jaar
is er een vacature ontstaan door
het vertrek van een ds. A.A.J. de
Boer. Ureterp is sedert jaren een
tweepredikanten gemeente. Onze
huidige nog aanwezige predikant
ds. A. Krijgsheld is in de zomer van
2014 bevestigd. Er is een gestage
terugloop van het ledenaantal.
Daarom is er bij de kerkenraad en
gemeente het gesprek gaande
over de vraag wat er nodig en wat
er haalbaar is om een predikant
dan wel een kerkelijk werker te
beroepen. Verschillende opties zijn benoemd en aangedragen. Daarbij is ook gedacht aan deel
predikant schap eventueel i.c.m. een (pastoraal)kerkelijk werker.
Aan de beroepingscommissie is een brede opdracht gegeven om te onderzoeken wat er haalbaar en
geschikt is. De uitdaging is vooral wat er beschikbaar is om aan de wensen van de gemeente en de
kerkenraad te kunnen voldoen. De commissie is aan het werk gegaan en heeft zich allereerst tot taak
gesteld om een gemeenteprofiel en een profiel van een predikant op te stellen.
Daarbij maakte ze gebruik van de Handreiking beroepingswerk GKv van het Steunpunt Kerkenwerk,
Juli 2016. Vervolgens heeft de commissie een competentie profiel gemaakt met behulp van het
basisdocument Beroepsprofiel van de predikant opgesteld door het Cgmv vakorganisatie, uitgave
Zwolle 2014.
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1. Inleiding
In dit Gemeenteprofiel wordt allereerst een beeld geschetst van de burgerlijke omgeving van
Ureterp, de mobiliteit en kort zijn geschiedenis. En ook hoe de kerkelijke kaart er uit ziet en welke
scholen er zijn.
In het volgende hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van de kerkelijke geschiedenis. In een
bijlage wordt een uitgebreidere historische geschiedenisomschrijving (als bijlage I) gegeven.
Vervolgens word de gemeente ‘in kaart’ gebracht. Dit is veelal een opsomming van cijfers. Maar
achter die cijfers zitten allemaal mensen om wie het gaat in de gemeente.
Er volgt daarna een hoofdstuk over de kerkelijke organisatie en samenwerking. Daarin komt aan bod
de eredienst, pastoraat en diaconaat, vorming & toerusting en organisatie en wat de rollen en taken
van de kerkenraad en de verschillende commissies zijn.
Een laatste hoofdstuk geeft een inkijk in veel activiteiten die in de gemeente plaatsvinden:
Een gemeenteschets. Er is een beschrijving gegeven van een traject welke de kerkenraad heeft
gevolgd in aanloop in het voorzien van de ontstane vacature. Daarin is geprobeerd om onder
woorden te brengen wat de geestelijke ligging van de gemeente is. Achtergronden daarvan worden
uitvoeriger beschreven in een bijlage II.
Het laatste deel: Om toe te werken naar de opdracht van de beroepingscommissie heeft de
commissie uit voorgaande een aantal conclusies getrokken en een soort analyse gemaakt.
Vooral kunt u lezen welke aandachtspunten door gemeenteleden zelf zijn aangedragen, wat de
kenmerken zijn van onze gemeente en ook wat de gemeenteleden graag willen voor de toekomst.
M.n. in dit hoofdstuk kunt u onze gemeente van binnenuit leren kennen. In de gemeente gebeuren
veel mooie en goede dingen. De gemeenteleden willen op elkaar betrokken zijn en samen naar
Christus en naar elkaar toegroeien. Een profielschets opgesteld door de kerkenraad (aan het eind van
dit document) zal als leidraad, samen met dit gemeenteprofiel dienen om een beroep uit te brengen
aan een (kandidaat) predikant of kerkelijk werker.
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2. Ureterp en zijn (demografische) omgeving en geschiedenis.
Het dorp Ureterp ligt in de gemeente Opsterland (Friesland) die Beetsterzwaag als hoofdplaats heeft.
Het is een landelijk gebied wat zich uitstrekt over 4525 hectare. Het omliggende gebied van het dorp
kenmerkt zich met veel weilanden en boerderijen. Gemiddeld wonen er 150 personen per km2. De
meeste mensen wonen echter in de bebouwde kom van het dorp. Veel inwoners van Ureterp werken
in het nabij gelegen Drachten.
Opsterland heeft een inwoners aantal van
29.896.
0-19
7442
20-29 2728
30-39 3019
40-49 4755
50-64 6564
65-79 4050
80-++ 1338
Totaal: 29.896
65 jaar en ouder is 18 % v.d. bevolking
Verhouding mannen en vrouwen is 50 %
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Er is een gunstige verbinding naar alle windstreken via de A-7 (Groningen-Heerenveen) en N31
(Leeuwarden-Emmen/Hoogeveen). Veel leerlingen van gereformeerde huize gaan naar het
voortgezet onderwijs in Drachten en of Groningen aan het Gomarus College (vmbo, havo en vwo) en
het ROC Menso Alting eveneens in Groningen . Met Groningen is er een goede busverbinding. De
dichtstbijzijnde treinverbindingen zijn in Groningen en Heerenveen beiden op een afstand van
ongeveer 30 km respectievelijk ten oosten en ten westen van Ureterp. Van een voorgenomen
treintraject tussen Heerenveen en Groningen, die ook langs Drachten/Ureterp was gesitueerd, is
definitief afgezien. De langgerekte vorm van Ureterp is een gevolg van de ligging van een zandrug
wat loopt vanuit het westen naar het oosten, van Selmien naar Siegerswoude / Frieschepalen.
Mogelijk is het dorp duizend jaar geleden ontstaan tussen de riviertjes het Koningsdiep en de Drait
bij Drachten. Ureterp wordt voor het eerst genoemd op de kapellenlijst van 1315 als Urathorp.
De naam is verklaarbaar in
samenhang met die van Utrathorp,
het huidige Olterterp. Er bestaat hier
namelijk een tegenstelling tussen de
Oudfriese woorden ura, dat ‘boven’
betekent, en uter, dat ‘buiten’ of
‘lager’ aanduidt. In dit geval dus een
tegenstelling tussen het
stroomopwaarts, van het
Koningsdiep, gelegen Ureterp en het
stroomafwaarts gelegen Olterterp.
Het achtervoegsel terp is in deze
twee toponiemen etymologisch
afgeleid van het Oudfriese woord
thorp, wat dorp betekent, en dus
niet naar de terpen.
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In 1641 werd besloten om een vaart te graven vanaf Drachten in verband met veenafgraving. De
vaart werd gegraven in oostelijke naar het huidige Frieschepalen. De vaart kenmerkte zich met de
vele zijvaarten (wijken) aan weerzijden die vaak naar de bewoners werden genoemd die zich langs de
vaart vestigden. Door de aanleg kwam er veel bewoning aan de vaart en zo verschoof het centrum
van het dorp aan de Weibuorren (hoofdstraat) naar de Vaart. Ruim een eeuw later was al het
hoogveen in de omgeving van Ureterp afgegraven. In 1964 is de Vaart gedempt en is er een verharde
weg aangelegd en kreeg de naam De Feart. Voor de afwatering van de wijken werd er een nieuw
kanaal gegraven wat integreerde in een landruilverkaveling van de boerenlanderijen die zich langs de
Vaart hadden gevestigd.
Aantal inwoners van Ureterp 6695
0-14 1339 20 %
15-24 803 12 %
25-44 1472 22 %
45-64 1941 29 %
65-++ 1138 17 %
Inwoners van westerse en niet-westerse
allochtonen is 4 %
Door de economische malaise na 2008 is
het dorp niet spectaculair gegroeid.
De laatste ontwikkelingen zijn dat er
weer meer nieuwbouw op komst is.
Door de relatieve hoge woningprijs gaan
meer dan gemiddeld starters en jonge
gezinnen buiten Ureterp wonen.
Ureterp telt 2.535 huishoudens:
Waarvan met kinderen:
42%
Eenpersoonshuishoudens:
25%
Gehuwd:
45%
Gescheiden:
5%

Waarvan zonder kinderen:
Gemidd. huishoudengrootte:
Ongehuwd:
Weduwe/weduwnaar:

32%
2,6
44%
6%

Scholen:
Er zijn drie basis scholen in Ureterp, een openbare en twee christelijke scholen. Aantal Leerlingen:
Christelijke school,
De Opdracht 299
Gereformeerde school,
Eben Haezer 180
Openbare school,
De Twirre
91
Er zijn 3 kerkelijke gemeenten in Ureterp:
1. Hervormde gemeente Opsterland Noord onder de naam ‘It Keningsfjild’. Het betreft een
combinatie van kerken uit de PKN familie uit Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en
Ureterp.
2. Protestantse Kerk Nederland (PKN), De Ontmoetingskerk. (+/- 900 leden)
3. Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) De Levensbron.
Tussen de Hervormde gemeente en de PKN is wel een vorm van samenwerking maar is er geen
eenwording zoals elders in het land het geval is binnen de PKN.
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3. Kerkgeschiedenis:
Hier wordt een samenvatting gegeven van de kerkgeschiedenis van Ureterp. Een uitvoerig verslag
kunt u als bijlage achterin dit document vinden:
Rond het jaar 1300 waren er al christenen in ons dorp. De nog steeds aanwezige kerk van de
hervormde gemeente was toen een rooms-katholieke kerk. Ten tijde van de Reformatie is dit een
protestante kerk geworden. In 1840 zijn een aantal leden van hen meegegaan met de Afscheiding.
Toen men de tijd rijp achtte bouwden deze afgescheidenen een eigen kerkgebouw aan de Vaart in
Ureterp. In feite staat de gereformeerde kerk vrijgemaakt nog steeds op dezelfde plek, zij het dat het
een paar keer een grondige verandering heeft ondergaan. De kerk heeft door de jaren heen een
behoorlijke bloei gekend. Maar er waren ook dieptepunten. De vrijmaking heeft diepe sporen
achtergelaten, hoewel er op persoonlijk vlak veel verbetering is opgebouwd.
Het hele bestaan van de gereformeerde kerk vanaf 1860 heeft in het teken gestaan van Gods
verbond met zijn kinderen. Het geestelijke erfgoed vanaf de reformatie over Uitverkiezing, Verbond
en Doop is door de eeuwen heen onderwerp van overeenkomst en verschil geweest. In Ureterp is
daar veelal lankmoedig mee omgegaan. Men dreef het niet op de spits, maar er was een grote
solidariteit met de gereformeerde leer zoals die door ‘de school’ in Kampen geleerd werd. Ondanks
dat liepen de meningen rond deze onderwerpen zodanig uiteen dat na de beslissingen in 1942 van de
synode de vrijmaking in 1946 toch gebeurde.
Na de vrijmaking groeide de gemeente gestaag door in aantal. Maar ook hierin is aan het begin van
deze eeuw een kentering in gekomen. Jaarlijks loopt het aantal iets terug. We komen voor nieuwe
vragen te staan. Hoe gaan wij als kerk van Christus verder. Daarover wordt veel gesproken. Niet alle
gedachten daarover staan in dezelfde richting. Er is op geestelijk / theologisch terrein veel
ontwikkeling. In vergelijking met vroeger zijn de lijnen naar andere christenen veel korter. Er is veel
te halen. Dat deze ontwikkelingen veel gevoelens met zich meebrengen mag duidelijk zijn, gezien de
geschiedenis van Ureterp. Wel is er een grote compassie met het evangelie van Jezus Christus, onze
Heer. Iets om dankbaar voor te zijn.

Ledengroei gereformeerde kerk vanaf 1840
Ledenaantal 2016
Belijdende leden :
man: 220
vrouw: 246
Doopleden:
man: 157
vrouw: 109
totaal: 732
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4. Samenstelling van de gemeente:
wijk Noord; verdeeld in 6 wijken
o
o
o

Aantal leden:
234 belijdende leden, 150 doopleden, 14 geen lid
Aantal adressen: 130
Samenstelling:
111 bel. man, 124 bel. vrouw, 94 doop jongen, 56 doop meisje
Leeftijd
0-9
10 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
80 – 89
90 – 99
100 - 120

o

(opm. wijk noord en zuid zullen op termijn samenvallen)

Doop
58
65
25
0
0
2
0
0
0
0
0

Belijdenis
0
1
20
47
47
32
47
27
13
0
0

Overige
4
6
1
1
0
0
2
0
0
0
0

Totaal
62
72
46
48
47
34
49
27
13
0
0

singles en gezinnen:
singles
weduwe/weduwnaar
gezinnen:

o

Geografische spreiding:

13
18
99

1 persoon in het verpleeghuis Bertilla te Drachten
1 adres in Drachtstercompagnie
1 adres in Drachten

wijk Zuid; verdeeld in 6 wijken
o
o
o

Aantal leden:
231 belijdende leden, 117 doopleden, 1 gastlid, 5 geen lid
Aantal adressen: 133
Samenstelling:
109 bel. man, 122 bel. vrouw, 64 doop jongen, 53 doop meisje
Leeftijd
0-9
10 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
80 – 89
90 – 99
100 - 120

o

Doop
45
53
17
2
0
0
0
0
0
0
0

Belijdenis
0
4
31
37
36
40
37
23
20
3
0

Overige
4
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Singles en gezinnen:
singles
weduwe/weduwnaar
gezinnen:

o

Totaal
49
57
49
40
36
40
37
23
20
3
0

Geografische spreiding:

19
26
132

2 personen in het verpleeghuis Bertilla te Drachten
2 personen in Waskemeer
1 gezin in Haulerwijk
1 persoon in Haulerwijk
1 gezin in Oosterwolde

8

De Levensbron

5. Kerkelijke organisatie en samenwerking.
Kerkenraad
De kerkenraad houdt zich bezig met de organisatorische en bestuurlijke zaken van de gemeente.
De gemeente is opgedeeld in 12 wijken met gemiddeld 20 tot 25 adressen. Elke wijk heeft een
wijkouderling, een wijkdiaken en een wijkzuster. De wijkouderling en de wijkdiaken leggen samen
één keer per jaar het officiële huisbezoek af. Daarnaast leggen zowel de ouderling als diaken
individueel bezoeken af in de wijk. De wijkdiaken en de wijkzuster hebben regelmatig afstemming
over de hulpbehoefte in de wijk. Naast de wijkouderlingen zijn er ook twee jeugdouderlingen en een
ouderling voor wijk 7, welke is opgedeeld in twee sub wijken (i.v.m. het verzorgingstehuis De Lijte
e.a.). Deze ouderlingen zijn vrijgesteld van ander kerkenraadswerk. De twee jeugdouderlingen
nemen wel deel aan het pastorale overleg met de rest van de kerkenraad.
De predikant is tevens de preses van de kerkenraad. De kerntaak van de kerkenraadsleden is het
geestelijk leiding geven aan de gemeente door prediking, onderricht en pastoraat. Het moderamen
vormt het dagelijks bestuur en heeft de bevoegdheid van de kerkenraad voor de uitvoering van haar
werk en bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor. Het moderamen ontvangt de
contactpersonen van de verschillende commissies in de gemeente.
Diaconie
Er is recent een aanpassing gemaakt voor de diaconie. Formeel maakt zij geen onderdeel meer uit
van de kerkenraad. Daarom vindt momenteel een herbezinning plaats over de taken van de diaconie.
De diaconie wil meer naar buiten treden in het dorp (denk aan werk van Stichting Present in
samenwerking met de PKN). Ook streeft zij er naar om de wijken meer te activeren, door afstemming
met de wijkzuster en meer actie vanuit de wijk.
Naast de taak binnen de gemeente zien de diakenen het ook als taak om mee te werken aan
bovenlokale activiteiten op diaconaal gebied, zowel in Nederland als daarbuiten. Daarmee zorgen de
diakenen voor het cement tussen de bouwstenen waaruit de gemeente van Christus is opgebouwd.
De diakenen doen dit o.a. door middel van huisbezoeken en ondersteuning van mensen in nood.
Commissie van Beheer (CvB)
In de gemeente is een Commissie van Beheer ingesteld die de onroerende zaken inventariseren en
geldmiddelen van de gemeente beheert. In de CvB zitten o.a. ook een contactpersoon voor
kosterszaken en een voor onderhoudszaken. Er is een betaalde parttime koster werkzaam voor
bepaalde uren. Tevens is er een vaste groep vrijwilligers die kosterwerkzaamheden uitvoert. Een
andere groep vrijwilligers doen bij toerbeurt de bediening en verzorging in de avonduren tijdens
vergaderingen.
Eredienstcommissie
De Liturgiecommissie is een adviesorgaan van de predikant(en). De commissie geeft gevraagd en
ongevraagd advies aan de predikanten met betrekking tot de liturgie en vormgeving van de
eredienst. Hoewel de gemeente beschikt over een professioneel orgel wordt er regelmatig gebruikt
gemaakt van een recent aangeschafte piano (vleugel) en treden regelmatig een deel van de
plaatselijke brassband of solisten daaruit op in de eredienst. Er is daardoor regelmatig variatie. In de
erediensten worden liederen uit verschillende bundels gezongen.
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Er wordt rekening gehouden dat de psalmen niet veronachtzaamd worden. Maar er is ook een
opwekkingslied op zijn tijd. Deze commissie organiseert ook de jaarlijkse startzondag.
Commissie Zending en Hulpverlening
De kerk van Ureterp ondersteunt classicaal het werk van de deputaten betrokken bij het
zendingswerk in de omgeving van Pretoria en Kaapstad in Zuid-Afrika en werken daarbij nauw samen
met de classes Appingedam, Grootegast en Warffum.
Hier kan ook genoemd worden dat er groot aantal leden van de kerk in nauwe samenwerking met
leden van de PKN in Ureterp hulp verlenen aan broeders en zuster in Roemenië. Deze hulp is al
sedert de omwenteling vanuit het communistische verleden aan de gang. Jaarlijks reizen groepen of
individueel leden naar Roemenië met hulpgoederen of doen daar vrijwilligerswerk.
Activiteiten Commissie (Gemeenteopbouw) en Toerustingscommissie
Er is geen speciale Commissie Gemeente Opbouw. Het totale pakket van activiteiten dat in de
kerkelijke gemeente nodig is, voor het Bijbels functioneren van de gemeente, is voornamelijk onder
verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Wel is er een Activiteiten Commissie. Zij organiseert bezigheden met een gezelligheidskarater die op
een ongedwongen manier samenbindend werkt. Ook organiseren zij vlak voor oud/nieuw de verkoop
van olliebollen en de verkoop van bijbels dagboekjes t.b.v. kerkbouw. Daarnaast is er een
Toerustingscommissie voor het organiseren van bv. een gemeente-dag en thema-avonden.
Mediateam
Het mediateam is verantwoordelijk voor alle materialen en de middelen met betrekking tot de
geluids- en beamerinstallatie en alle taken die daar logischer wijze uit voortvloeien. Het mediateam
verzorgt de presentaties voor de beamers en het bedienen van de geluidsinstallatie en camera
tijdens de erediensten. Ook verzorgen zij datzelfde werk voor bijvoorbeeld de drie keer jaarlijks te
houden regionale Jeugdmeeting in ons kerkgebouw.
De website van de kerk, www.delevensbronureterp.nl wordt door een broeder uit de gemeente
onderhouden en bijgehouden.
Bijbelstudieverenigingen en onderlinge geestelijke opbouw
In de gemeente functioneren een groot aantal Bijbelstudieverenigingen voor mannen, vrouwen,
gemengde groepen en groepen jongeren. Deze Bijbelstudieverenigingen of huiskringen hebben tot
doel de onderlinge opbouw, het samen doen van Bijbelstudie en het groeien in kennis van en liefde
tot God.
Ds. Krijgsheld verzorgt maandelijks een opbouwend artikel in ons kerkblad onder de titel: Bronwater.
Catechisatiecommissie
Er is geen catechisatiecommissie. Er zijn veel jongeren in de gemeente die ingedeeld zijn in 11
groepen van catechisatielessen . Acht daarvan worden geleidt door de predikant en drie door een
gemeentelid en een collega predikant van elders. Gedurende het winterseizoen wordt er wekelijks
drie kwartier aan elke groep catechisatie gegeven. Er wordt door de predikant gebruik gemaakt van
de methode Follow-up. Er zijn zorgen over de frequentie waarop jongeren trouw komen op de
catechisatielessen. Dit is een extra aandachtveld.
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Oudercommissie, Verenigingscommissie en Jeugdmeetingcommissie
De gemeente is blij met de aanwezigheid van veel jongeren. In de gemeente nemen zij een
belangrijke plaats in. Het wordt vaak beleeft als een hele opgave om het werk voor de jeugd te
structureren. De Oudercommissie heeft een taak m.b.t. de jongeren van 12 tot en met 16 jaar en
richt zich m.n. op het actieve winterseizoen. Een doelstelling is om de kinderen te leren omgaan met
vergaderen. Daarbij ligt de focus op het omgaan met Gods Woord en hoe wij allen hebben te leven
voor Christus, tot eer van Hem. Daar is de begeleiding op gericht. Er wordt voorstudie gevraagd en
opdrachten meegegeven vanuit schetsen uit het boek Track. Ook wordt er aandacht besteed om
voor te gaan in dankgebed en het maken van notulen. In een later stadium wordt gevraagd om een
inleiding op een onderwerp te maken en het bedenken van vragen over dat onderwerp. Later neemt
de jongere zelf de leiding van een jeugdclub (vaak onder supervisie van een gemeentelid) .
Er is een Jeugdsoos ‘t Sweltsje’ (De Zwaluw) onder dak van het kerkgebouw, waar veel gebruik van
wordt gemaakt. E.e.a. wordt door een soosbestuur georganiseerd.
Er worden uiteraard ook nog spannende dingen georganiseerd, zoals een spokentocht, een dropping
of sportieve activiteiten. Voor de kinderen van de lagere school zijn er ook activiteiten in nauwe
samenwerking met de school georganiseerd. Een hoogtepunt is altijd het kinderkerstfeest rond kerst.
De Verenigingscommissie coördineert en regelt activiteiten voor de 16+ jongeren. Zij doen dit in
samenwerking met jeugdleiders van jeugdverenigingen, in samenspraak met de jeugdouderling.
Doordat de verenigingscommissie de praktische en organisatorische zaken regelt, kunnen de
jeugdouderlingen zich voornamelijk bezighouden met het jeugdpastoraat.
Vanuit de jongeren is er ook een Jeugdcommissie die o.a. periodiek een Jeugdmeeting organiseert. Er
wordt een spreker uitgenodigd en thematisch een onderwerp belicht. Er treed een jongerenband op
die hedendaagse opwekkingsliederen speelt. Samen met de aanwezigen willen ze dat doen om Gods
naam te eren en groot te maken.
Senioren contactcommissie
Elke maand wordt er een gezellige middag gehouden in het kerkgebouw voor de senioren in de
gemeente. Soms wordt er een spreker uitgenodigd, soms spelletjes gedaan of een film bekeken. Eén
keer per jaar maken zij een uitje met een touringcar.
Inrichting van de eredienst
Elke zondag komen de leden van de gemeente bij elkaar in De Levensbron. Heel verschillende
mensen. Behalve de buitenkant wat betreft hun leeftijd, zijn ze ook innerlijk vaak heel verschillend.
Toch is er iets gemeenschappelijks: allemaal willen ze God ontmoeten in een eredienst óm Hem.
En elkaar ontmoeten om een nieuwe week te beginnen. Een kernwoord voor de erediensten is
‘verbondenheid’. Zes dagen in de week heeft iedereen zijn eigen leven. Daarin zijn grote verschillen.
Maar als we ín ‘De Levensbron’ samen komen bíj De Bron dan vormen we een eenheid voor God.
Daarom zijn de erediensten zo ingericht dat alle gemeenteleden en gasten iets van dit wonder mee
mogen beleven. Er is niet gekozen voor aparte diensten voor kinderen, jongeren en gasten, maar
voor één dienst voor de hele gemeente waarin iedereen welkom is. Wel kan in zo’n dienst soms
speciale aandacht zijn voor een bepaalde doelgroep met b.v. een verstandelijke beperking.
Het is belangrijk dat er ook aandacht is voor de kinderen in de eredienst. Predikanten kunnen een
kindermoment inlassen aan het begin van de preek.
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Maar het blijft een dienst voor de hele gemeente. Verder is er een opbouw gemaakt in bijbelklassen
tijdens de dienst. Basisschoolkinderen tot en met groep 3 gaan één keer per 14 dagen naar de
crèche. Er wordt voor hen een Bijbelverhaal voorgelezen en een werkje gemaakt. Na het houden van
de collecte komen de kinderen weer in de kerkzaal om samen de dienst te eindigen. Er zijn één keer
in de zes weken themadiensten gekoppeld aan het gemeenteproject speciaal gericht op de kinderen.
Voor de kinderen van de schoolgroepen 4 tot en met 8 gaat de predikant naar de school om met hen
een catechismuspreek op te zetten. Er is een welkom-commissie die gemeenteleden en m.n. gasten
verwelkomt voorafgaande aan de kerkdienst. Er zijn bijbels en gezangenboeken voor gasten
beschikbaar, ook in de Engelse taal.
Pastoraat in de wijken
Zowel de predikant als de ouderlingen en de diakenen hebben een belangrijke taak in het pastoraat
in de gemeente. De wijkouderling en wijkdiaken brengen gezamenlijk het jaarlijkse officiële
huisbezoek. Zij leren daarin de gemeenteleden kennen en kunnen inschatten of extra aandacht nodig
is. Ook leggen ze individueel bezoeken af in de wijk. Ter stimulering van het omzien naar elkaar is in
dat kader een netwerk van wijkzusters in het leven geroepen. Er is periodiek afstemming tussen de
predikant, ouderling en diaken over lopende zaken (hulpbehoefte) betreffende de wijk.
Samenwerking met zusterkerken en oecumene
De kerk van Ureterp fungeert classicaal met de zusterkerken van Drachten-Nijega, Drachten-Oost,
Drachten Zuid-West, Drogeham, Frieschepalen, Noardburgum, Surhuisterveen en Twijzel. Sedert
enkele jaren is er een kerkelijke relatie met de Christelijke Gereformeerde kerk te Drachten.
Predikanten uit de CGK mogen ook in Ureterp voorgaan. Er is een nauwe samenwerking ontstaan
tussen de GKv te Frieschepalen en de Voortgezette Gereformeerde Kerk in die plaats die niet in het
SOW (PKN) proces is meegegaan. Er vindt kanselruil plaats in Frieschepalen en sinds kort mag ook
onze gemeente daarin participeren.
De kerkenraad van onze gemeente heeft verkennende contacten met de PKN in Ureterp. Er zijn
activiteiten vanuit onze gemeente met die van de PKN. Dit betreffen een gezamenlijke kersttocht
door het dorp en een Kinderbijbelweek voor de kinderen van de basisschool.
Op particulier initiatief wordt in Ureterp al enkele jaren een groot evenement het Festival 316
gehouden, hét christelijk festival van Noord Nederland wat enkele duizenden bezoekers trekt.
Daarnaast organiseren en doen ook leden van de gemeente mee aan interkerkelijke Bijbelstudie en
diverse trainingen binnen de organisatie Unite in Christ. Toerustingen worden gehouden in de kring
van ‘Huis van de Vader’.
Missionaire activiteiten
Sedert tientallen jaren is er een evangelisatiecommissie. In het verleden zijn er diverse projecten
geweest. O.a. campingactiviteiten in het kader van E&R: sportactiviteiten, kinderwerk en het
evangelie vertellen aan de campinggasten. Deze weken werden vaak afgesloten met zang en een
spreker. Toch liep de animo terug om mee te doen aan projecten en activiteiten. Om dat weer nieuw
leven in te blazen heeft er enkele jaren geleden een twee jaarlijkse cursus ‘ Volg Mij’ gedraaid onder
leiding van medewerkers van het toenmalige Dteg (deputaten toerusting evangeliserende
gemeente). Dit werd ondersteunt door een aantal thema-kerkdiensten die geleid werden door ds.
Jasper Klapwijk. Een jaar later opnieuw door thema-kerkdiensten en een voorlichtingsavond o.l.v. dr.
C. Haak. Dit traject werd afgesloten met een gastendienst.
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Voor al deze activiteiten was veel belangstelling en deelnemers. Toch heeft het traject niet geleid tot
het continueren van effectieve missionaire activiteiten vanuit de gemeente.

Gemeenteschets.
Inleiding
De kerkenraad van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt van Ureterp heeft in het winterseizoen van
2015/2016 een aantal gemeenteavonden georganiseerd met het oog op de vacature die is ontstaan
door het vertrek van Ds. A.A.J. de Boer. De vraag is ‘hoe gaan we verder?’
Een ad-hoc commissie hebben opties opgesteld:
1) doorgaan met het beroepen van een eigen predikant zoals we gewend waren;
2) een jonge beginnende predikant beroepen;
3) een kerkelijk werker aanstellen voor een bepaalde periode en uren;
4) een parttime predikant of predikant delen met een andere gemeente
(deze optie na een jaar evalueren).
Uitvoering van het traject om te komen tot de invulling van de ontstane vacature:
Op een gemeenteavond werd daarover in groepen gesproken. Uit de bespreking van deze groepen
zouden nog andere suggesties gedaan kunnen worden die meegenomen worden in de
besluitvorming van de kerkenraad.
Uit de gemeenteavond kwamen diverse opmerkingen en aanbevelingen. Een aantal in het oog
springende opmerkingen die genoemd zijn:
- Omdat het ledental terug loopt is het misschien handig om niet weer een tweede (volledige)
predikant te beroepen i.v.m. de financiële haalbaarheid. Anderen vinden dit van
ondergeschikt belang.
- Een jonge predikant beroepen, met profiel gericht op jongeren; iemand die veel affiniteit en
toegankelijk is voor jongeren; hij is financieel voordeliger.
- Een kerkelijk werker benoemen. Dit vergt wel meer tijd om een goed takenprofiel te
formuleren en daar de juiste persoon bij te zoeken. Hij of zij inzetten bij onderwerpen als:
kerkverlating, beleid maken, pastoraat, preek voorbereiden met jong en oud,
jeugdouderlingen en commissies ondersteunen. Profielschets is belangrijk. Keuze kan ook op
een vrouw vallen omdat die anders tegen zaken aankijk.
- Een parttime predikant beroepen. Sommige aanbevelingen zijn om alleen voor eigen
gemeente een parttime predikant te benoemen, anderen bevelen aan om dit in combinatie
met een buurgemeente te doen. Financieel een goed alternatief, mogelijk kan één van de
pastorieën verkocht worden. Voor anderen weegt dit niet op tegen de continuïteit van een
twee-predikanten gemeente: het gevoel van ‘ eigen predikant’. Een predikant moet bij de
gemeente passen; een profielschets is belangrijk.
- Alternatieve vormen bedenken. Een beleidswerker aanstellen voor een jaar om de gemeente
in kaart te brengen. Werken aan gemeenteopbouw. Een parttime predikant beroepen i.c.m.
een parttime kerkelijk werker. Gebruik maken van een prio (predikant in opleiding) of
stagiair. Een goed profiel van de ‘nieuweling’ maken. Aanbevolen wordt om goed na te
denken over de vraag wat de gemeente nodig heeft. Wat kunnen gemeenteleden zelf doen
in b.v. catechisatie onderwijs geven.
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Er werd een tussentijdse oplossing gezocht voor een jaar in een samenwerkingsverband met de
zusterkerk van Drachten-Nijega die voorzien is van twee predikanten. In dit verband werd een
werkverdeling gemaakt wat betreft het aantal preken maken (en houden in beide gemeenten) en
pastorale arbeid. Na een jaar zou er een evaluatie plaatsvinden. Medio half 2016 werd een
combinatie-beroep uitgebracht aan ds. J. Tempelman van Drachten-Noord. Dit beroep werd door de
gemeente afgestemd.
De bezinning op de ontstane vacature ging echter door en vond vooral plaats op de kerkenraad die
daarbij het Praktijkcentrum te Zwolle inschakelde. Dit resulteerde erin om opnieuw twee
gemeentevergaderingen te beleggen. Een eerste vergadering werd gehouden eind 2015. Onze
predikant, ds. Krijgsheld schetste allereerst een korte historische schets over bewaren en bewegen.
Behalve dat we ons kerkgebouw, waar we trots op zijn, conserveren, bewaren we het ons
toevertrouwde Woord van God en onze gereformeerde belijdenissen. Daarom zijn we een biddende
gemeente, die twee keer per zondag samenkomt, waar we voor elkaar mogen zorgen, in
gemeenschap met een uitzicht die het waard is om door te vertellen aan anderen. Tegelijk zijn we
ook een gemeente in beweging. Onze beweging hoort aan te sluiten bij hetgeen we willen bewaren.
We willen de eenheid als inhoud van ons geloof in de opbouw van onze gemeente bewaren en in
praktijk brengen (Efeziërs 4 en Galaten 5; Zondag 26 en 33 HC).
Een broeder uit de gemeente geeft een schets over de ontwikkeling van de verschillende generaties.
De vooroorlogse generatie, de protestgeneratie, de verloren generatie en de grenzeloze generatie. Al
deze generaties nemen hun levensgeschiedenis, van de periode waarin zij gevormd zijn, mee naar de
toekomst. Elke generatie heeft een gedeelde levensgeschiedenis en zijn opgegroeid in een tijdsgeest
die in díe tijd heerste. Die tijdgeest beïnvloed de opvoeding die je je kinderen meegeeft. Maar ook
het vermogen of onvermogen om je aan te passen op de tijdgeest van de generatie die na je komt.
Een generatiewisseling houd ook in dat zich nieuwe generaties ouderen, leiders en jongeren vormen.
Uit de bespreking die erop volgde kwam duidelijk naar voren wat we willen bewaren, dat is: Gods
Woord; de kinderdoop: als kind hoor je al bij Gods verbond; kerkgeschiedenis: hoe zijn we
gereformeerd geworden? Houvast aan Zijn verbond; eensgezindheid en twee erediensten op zondag.
Waarin willen we bewegen: meer variatie in muzikale omlijsting in de diensten; talenten van
gemeenteleden meer gebruiken; activiteiten missionair maken; gemeente meer toerusten.
Opgemerkt wordt dat er steeds meer gemeenteleden die in plaats van binnen eigen gemeente mee
doen aan het verenigingsleven een cursus volgt bij andere kerkgenootschappen waarbij het eigen
kerkbegrip en kerkbesef onder druk komt te staan. Opgemerkt wordt dat het ook fijn zou zijn om
binnen de kerkgemeenschap cursussen aan te bieden en die samen te doen met anders-of niet
kerkelijken.
Een tweede gemeentevergadering werd gehouden in begin 2016 met als onderwerp ‘evangelisch of
gereformeerd’. Tijdens deze vergadering werd een duidelijk signaal afgegeven dat een groot deel
van de gemeente wil blijven bij de gereformeerde leer. Er worden ook positieve invloeden vanuit
evangelische stromingen benoemd en erkend. Bijvoorbeeld het spreken over persoonlijk geloof. Ook
wordt toegestemd dat er goede evangelische liederen zijn die geschikt zijn om in de eredienst te
zingen. Opnieuw kwam naar voren de wens om meer toerusting voor onszelf en voor anderen (b.v.
een evangelisatiecursus).
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De vraag: ‘hoe gaan we verder?’ werd in een vergadering medio april 2016 verder uitgewerkt. De
kerkenraad wil dat doen vanuit een heldere visie:
De kerk is van de Here Jezus. Hij vergadert, beschermt en onderhoudt zijn gemeente. Wij zijn
daar levende leden van, we zijn dat samen en ieder persoonlijk in verbondenheid met
Christus. We willen dat ook uitstralen met onze gaven voor het heil van andere leden van de
gemeente. Dat willen we als gemeente van Ureterp ook in praktijk brengen door een
gemeente te zijn:
1. met een duidelijke gereformeerde identiteit
2. met warme, onderlinge contacten
3. met een open en dienstbare houding naar de samenleving.
Het eerste punt sluit nauw aan bij de opbrengst van de gemeentevergaderingen. We achten
Gods Woord en de drie formulieren van eenheid hoog en willen daar ook graag in toegerust
worden. Dit geldt voor jong en oud. Gods verbond, is Hij met ons aangegaan en wij geven
dáár antwoord op. Alleen door genade zijn wij gered.
Het tweede aspect wordt verschillend ervaren. Er is warme gemeenschap, maar er vallen ook
leden buiten de boot om welke reden dan ook. Zij hebben er evenwel net zo veel recht op
zich thuis voelen in de gemeenschap van de Levensbron. Hier ligt duidelijk een uitdaging.
Het derde punt sluit nauw aan die van onze eigen identiteit: we willen graag een nieuwe
impuls geven aan ons evangelisatiewerk.

Vervolgens legt de kerkenraad bovenstaande voor ter bespreking. Dit wordt opnieuw in groepen
besproken. Er zijn vragen geformuleerd op basis van bovenstaande visie.
1. heeft deze visie aanvulling of verbetering nodig?
2. hebben wij een duidelijke identiteit ? kunnen wij aan elkaar en aan anderen uitleggen
waarom we gereformeerd zijn? wat gaat er goed, wat kan er beter?
3. hebben wij oog en hart voor elkaar? ook voor degene die die zichzelf niet zo gemakkelijk
geven in een groep? wat gaat er goed, wat kan er beter?
4. zijn wij een open gemeenschap? dienen wij onze naaste met woord (evangelisatie) en daad
(dienstbetoon ? wat gaat er goed, wat kan er beter?
5. aan welke punten moet vooral gewerkt worden in onze gemeente?
6. terug naar de beginvraag: waarvoor hebben we een predikant (fulltime of parttime) of een
kerkelijk werker nodig?
7. noem uw eigen voorkeur voor de invulling van de vacature in wijk Zuid.

Gemiddeld zijn er bij elke vraag tussen de 50 en 80 reacties binnengekomen.
Op de volgende bladzijden wordt een samenvatting gegeven van de uitkomst uit bovengenoemde
vergadering(en) en schriftelijke reacties welke zijn binnengekomen.
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1. Heeft deze visie aanvulling of verbetering nodig?
Een overgrote meerderheid beantwoord de vraag over de identiteit als: mooie visie; helder; goed;
belangrijk; duidelijk. Iemand maakt zich zorgen over ontwikkelingen m.b.t. afwijkingen van de bijbel.
Anderen willen graag meer toerusting erover. Nog anderen vullen het aan met ‘Jezus volgen’ of
brengt dit in verband met ‘warme contacten’.
Ook zijn er die kritischer zijn: “gereformeerde identiteit sluit andere christenen uit”. Het woord
gereformeerd hoeft er niet in benoemd te worden. Een ander vindt dat het woord ‘duidelijk’ niets
toevoegt. Nog een aanbeveling: “De identiteit ‘in Jezus’ is belangrijker, dan gaan ook de volgende
vragen ‘als vanzelf’ leven door de Geest”.
Van de 48 reacties zijn er 31 die instemmend reageren op deze vraag. De rest reageert instemmend
met een korte aanvullende reactie. 2 reacties geven te kennen dat de visie minder of niet relevant is.
2. Hebben we een duidelijke identiteit? Kunnen wij aan elkaar en anderen uitleggen waarom we
gereformeerd zijn?
In de beantwoording van deze vraag komt vaak het woord ‘toerusting ‘ en het woord ‘uitleg’ voor.
Aangegeven wordt dat er te weinig kennis is om onze identiteit aan anderen uit te leggen. Iemand
geeft aan dat binnen een groep bijna niemand weet waar de gereformeerde identiteit voor staat. De
opmerking ‘moeilijk uit te leggen’ komt een groot aantal keren voor. Anderen hebben er minder of
geen moeite mee. Weer anderen vinden het niet relevant of achterhaald. Een reactie geeft aan
‘christen zijn’ belangrijker is dan ‘gereformeerd zijn’. ‘Jongeren hebben er geen affiniteit mee’ (of dit
door een jongere wordt opgemerkt is niet duidelijk). Er zijn opmerkingen die de vraag beantwoorden
met ons eraan te herinneren dat we kind van God zijn of in het verbond zijn.
Bij de beantwoording van deze vraag komen ook andere reacties naar voren die niet direct met de
identiteit te maken hebben maar met b.v. de aankleding van de eredienst, meer beleving en meer de
jongeren erin betrekken.
Van de 55 reacties zijn er 12 die aangeven dat we een duidelijke identiteit hebben. Een overgroot
deel vind het moeilijk uit te leggen, waaronder ook de vraag om meer toerusting in naar voren komt.
Er zijn 4 opmerkingen die een andere mening zijn toegedaan of een kritische opmerking plaatsen of
het niet van belang vinden.
3. Hebben wij oog en hart voor elkaar? Ook voor hen die zich niet gemakkelijk geven in een groep?
Benoemd wordt dat familiebanden die er in de gemeente zijn leidt tot eenzijdig onderling contact.
Anderzijds wordt opgemerkt dat ‘gelijkgestemden’ elkaar in groepen ontmoeten. De samenhang
ontbreekt. Enkelen merken dat er sprake is van groepsvorming. Er zijn vele reacties waarbij wordt
aangegeven dat men de moeite wel ziet: “we hebben te weinig…”; “we moeten meer…”; “er gaat al
veel goed, maar…”; “hier moeten we wel…”, maar ook: “nee, lang niet altijd…”,“dit kan veel beter…”.
Anderen voelen het als negatief dat je je geloof beleeft en doorleeft op een andere manier dan
algemeen aanvaard wordt. Zij ondervinden warmte in projecten buiten het gemeenteleven zoals in
Unite in Christ en Festival 316 en bij b.v. een Kerygma cursus, maar intern ervaren ze dat als: “je valt
buiten de boot..”.
Van de 50 reacties geeft het overgrote deel aan oog te hebben voor elkaar, maar zien duidelijk
eenzijdigheden en geven aan graag verbeteringen te willen. Opvallend is dat niet één keer het woord
‘toerusting’ in de reacties voorkomt. In de reacties komt wel meer sfeer van ontevredenheid of
ongenoegen naar voren.
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4. Zijn wij een open gemeenschap? Dienen wij onze naasten met woord en daad? (evangelisatie en
dienstbetoon).
Regelmatig komt de verlegenheid hierin naar voren. Velen ervaren dat we wel een open
gemeenschap zijn maar zien veel voorbehoud of terughoudendheid. Omdat we een eigen identiteit
hebben prikken buitenstaanders daar niet doorheen. Zij zien naar ons als mensen die verplichtingen
moeten nakomen: zondagsrust, huwelijkstrouw, abortus ect.
Vaak wordt genoemd: “we worden steeds opener…”, “gaat beter dan geweest is…”, “kan altijd
beter…”, of “moeilijk punt…”, of “lastig punt…”. Maar ook: “vrijgemaakten liggen niet goed…”, “wij
zijn helemaal niet open…”, “wij zijn inclusief, naar binnen gericht…”. Positief worden wel initiatieven
benoemd zoals het werk van Stichting Present en de Voedselbank. Samenwerking met de PKN wordt
positief benoemd. De noodzaak om de boodschap van het evangelie door te geven met woord en
daad wordt breed ervaren. Anderen vinden dat we elkaar niet moeten overvragen.
Onder de 53 reacties zijn er 2 die vinden dat onze gemeente een open gemeente is. 14 á 15 reacties
merken op dat er (veel) verbetering is. In 9 reacties wordt aangegeven dat er weinig tot geen sprake
is van een open gemeenschap of het dienen van onze naaste met woord en daad.
5. Aan welke punten moet vooral worden gewerkt in onze gemeente?
Er worden veel zaken benoemd die voor verbetering vatbaar zijn. Dit betreffen vooral zaken m.b.t.
onderwijs vanuit Gods woord, invulling van de kerkdiensten, missionair gemeente zijn, aandacht voor
kinderen en jongeren in de gemeente en onderlinge pastoraat. Verreweg de meeste aanbevelingen
worden met korte zinnen aangegeven en verder niet onderbouwd. Sommigen zijn onderstreept met:
meer naar elkaar omzien; meer Bijbelstudie, verenigingen in kringen of huiskringen. Meer toerusting:
“wat is gereformeerd… er is een fijne start mee gemaakt”.
Van de 59 reacties waren er 13 die meer aandacht vroegen om onderwijs vanuit Gods Woord. Om
een andere invulling van de eredienst (meer opwekking) waren er 2 reacties. Er waren er 6 die meer
verwachten van of toerusting willen m.b.t. missionair gemeente zijn. Dat kinderen en de jongeren
niet vergeten mogen worden vonden 13 leden. Het onderlinge pastoraat werd 23 keer als
verbeterpunt in de reacties genoemd. In dit laatste werd zowel benoemd om trouw te blijven aan
onze gereformeerde wortels, terwijl anderen vroegen om wegglijdende leden niet te vergeten.
6. Waarvoor hebben we een predikant (fulltime of parttime) of kerkelijk werker nodig?
De reacties die hierop gegeven werden zijn heel divers. Toch komen een paar aspecten duidelijk naar
voren. Aangegeven wordt dat prediking en pastorale arbeid in de gemeente heel belangrijk zijn. Dat
Gods woord voorop staat. Evenals aandacht voor jongeren, het geven van catechisatie. Ouders
ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen: “die veel online zitten…of gamen...”. Iemand die
geestelijk leiding geeft. Een Aanjager die plannen kan maken om de aanwezige gaven in de gemeente
beter te benutten. Een inzender heeft aangegeven dat het wenselijk is dat er meer evangelische
invloed in de gemeente komt met het oog op het genezende werk van de heilige Geest en ruimte
voor aanbidding. Een reactie geeft aan dat de kerkenraad niet weet wat er leeft m.b.t. geestelijke
ontwikkeling in de gemeente: “het is stil”.
Van de 54 reacties zijn er 18 die goede prediking belangrijk vinden, vaak i.c.m. pastorale arbeid 12
keer; meer toerusting is 4 keer genoemd. Er wordt 1 keer aangegeven dat een predikant
vernieuwend moet zijn. Dat een predikant of kerkelijk werker meer aandacht voor jongeren moet
hebben 4 leden ingevuld.
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Op de vraag of er een fulltime of parttime dan wel een kerkelijk werker nodig is hebben maar weinig
leden aangegeven wat hun wensen zijn. Daar zijn 3 reacties opgekomen.
7. Noem uw eigen voorkeur voor de invulling van de vacature in sectie Zuid.
Deze vraag is het meest ingevulde met antwoorden. Velen geven aan graag weer een eigen predikant
te willen. Vaak wordt aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar een jonge predikant of een
kandidaat. Ook geeft een behoorlijk aantal gemeenteleden aan wel voor een parttime predikant te
willen. Veel leden geven aan om de huidige situatie te laten zoals die op dit moment (april 2016) is,
d.w.z. de samenwerking met Drachten-Nijega te bestendigen. Velen zijn heel tevreden met het werk
wat ds. J. Tempelman in onze gemeente doet. Iets minder vaak wordt genoemd dat er een voorkeur
uitgaat naar een kerkelijk werker i.c.m. met of zonder een jongerenwerker. Een enkele keer wordt
aangegeven juist geen voorstander te zijn van een pastoraal of kerkelijk werker.
De voorstellen worden ondersteunt met motieven als: “voorstander van een jonge predikant met
het oog op jongeren…”, “ we vonden het afgelopen jaar erg fijn met ds. Tempelman…”, “een
projectleider aanstellen met duidelijk mandaat, opgestelde en opgestarte programma
continueren…”, “mijn voorkeur gaat uit naar een kerkelijk werker…”.
Er zijn 81 voorstellen gedaan. Om de samenwerking met Drachten-Nijega voort te zetten is 30 keer
aangegeven. Er is 14 keer aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar een jonge predikant of
kandidaat. Er is 9 keer aangegeven van een eigen predikant. De voorkeur van een parttime predikant
werd 14 keer genoemd en fulltime predikant 6 keer (opm: de laatste voorkeuren waren in sommige
gevallen gecombineerd met die van eigen predikant en een enkel keer in samenwerking met tevens
een kerkelijk werker). Voor een kerkelijk werker waren er 11 voorstellen (soms i.c.m. jeugdwerk). Een
voorstel was er om een projectleider voor een bepaalde periode aan te stellen. Twee keer werd
expliciet gesteld om geen kerkelijk werker te benoemen.
Buiten de gestelde vragen om zijn er een paar opmerkingen per brief bijgevoegd. Een lid van de
gemeente wilde er bij de kerkenraad op aan dringen om bij elk voorstel de gemeente te betrekken
en door middel van stemming de gemeente te laten meebeslissen. Dit zou het draagvlak ten goede
komen en positiever uitwerken. Dit was in het recente verleden niet goed gegaan.
Een andere opmerking refereerde er naar dat zustergemeenten meer onderling verschillen en dat de
tijd er voor rijp is om mee te gaan in het doorgaan met veranderingen om zo niet achterop te raken.
Dit met het oog op vermeend vertrek van leden, m.n. jongeren. Een kerkelijk werker werd van harte
aanbevolen om daarmee breed in te zetten.
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Conclusies:
Het nu volgende is een beschrijving om vorenstaande te analyseren en daaruit conclusies te
trekken. Er wordt nu geprobeerd om de (ervaren) sterke en zwakke eigenschappen van de
gemeente te benoemen. Ook is geprobeerd de wensen welke vanuit de gemeente zijn ingebracht
te verwoorden. Het beschrevene zal m.n. door de commissie worden gebruikt om een kandidaat
te vinden .

1. Wie zijn wij als gemeente van Ureterp? Sterke en zwakke eigenschappen.
Allereerst is het belangrijk om te benoemen dat de gemeente van Ureterp een gemeente van
Christus is. In Christus zijn we broeders en zusters van elkaar en zijn we allemaal leden van het
Lichaam van Christus. We zijn gereinigd door het bloed van Christus en in Hem geheiligd. Dit zet ons
als gemeente in een bijzonder licht. We mogen elkaar zien staan in Zijn Licht.
1.1. Verscheidenheid
De gemeente van Ureterp bestaat uit heel verschillende mensen. We verschillen van elkaar op veel
manieren: in leeftijd, in wat we belangrijk vinden, in onze meningen, in geloofs- en gebedsleven,
maar ook in onze keuzes, in tijd- en geldbesteding. In de gemeente zijn ook veel gaven en talenten.
De uitdaging is dat we als gemeenteleden elkaar moeten kunnen blijven vinden. In de
verscheidenheid moet ook een eenheid gezocht worden en gevonden zijn. De vraag hierbij is, hoe we
omgaan met verschillen en hoe we ruimte geven aan elkaar. We zijn een gemeente van Christus. Hij
is het Hoofd van de gemeente en samen mogen we naar Hem toegroeien. Prachtig komt dat ook uit
in de naamgeving van ons kerkgebouw met bijbehorende vijver en fontein (ps.36):

Bij U Heer, is de levensbron;
Uw licht doet klaarder dan de zon,
Ons ’t heugelijk licht aanschouwen.
De eenheid in Christus blijft het uitgangspunt van de gemeente. We mogen met elkaar toegroeien
naar het Hoofd Christus.
1.2. Organiseren
De gemeente is goed in organiseren. Er zijn heel veel verschillende activiteiten. Dit is de positieve
kant. Er is voor iedereen wel een activiteit waar hij of zij aan mee kan doen. Een valkuil hierbij is
over-organisatie. Er wordt zoveel georganiseerd, dat we soms door de bomen het bos niet meer zien.
Het risico is dat de ene activiteit wel eens ten koste gaat van een andere. Soms is het lastig de
activiteiten te continueren of vol te houden. De kunst is, waar mogelijk commissies en activiteiten
samen te voegen, te schrappen of samenwerking te zoeken.
1.3. Visie en beleid
In reacties van de gemeenteleden komt een aantal keren naar voren dat de kerkenraad duidelijker
zou moeten zijn in het vaststellen van beleid. Daar waaraan mensen zich kunnen conformeren. Dit
betekent niet het zoeken van een middenweg en het sluiten van compromissen.
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Daardoor ontstaat juist ontevredenheid. Er is een vraag naar het voeren van een helder beleid met
duidelijke keuzes. Vervolgens moet het beleid en de beslissingen goed worden gecommuniceerd.
Daarnaast vinden sommigen dat de gemeente erg afwachtend is geworden. De gemeente is daarin
heel afhankelijk geworden en lijkt het of alles onder controle van de kerkenraad is. De uitdaging voor
de kerkenraad is een duidelijke visie en koers neer te zetten en daar goed over te communiceren.
Binnen dat gevoerde beleid kunnen de commissies en gemeenteleden zelf enthousiast aan de gang
met hun initiatieven.
1.4. Daling ledental
Het aantal leden van de gemeente is de laatste jaren gestaag gedaald. In circa 12 á 13 paar jaar tijd is
het aantal gemeenteleden gedaald van 900 naar iets meer dan 700. Behalve dat gemeenteleden
verhuizen hebben ook leden zich onttrokken of aangesloten bij een ander kerkgenootschap zoals de
PKN en Baptisten gemeenten. In veel gevallen levert dit verdriet op voor de achterblijvers. Als
gemeente zijn we niet in staat gebleken deze mensen vast te houden: hebben we niet voldoende
ruimte gegeven of mensen zich niet voldoende thuis laten voelen? De gemeente is bezorgd over het
vertrek van zoveel leden en het geeft voor de toekomst meer onzekerheid. De daling van het ledental
heeft ook financiële consequenties. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt in de uitgaven. Een
duidelijk beleid van de kerkenraad kan helpen om de goede keuzes te maken. Ook de Financiële
commissie heeft zich gebogen over mogelijke oplossingen.
1.5. Verbondenheid en meeleven in de gemeente
Binnen de gemeente van Ureterp wordt er met elkaar meegeleefd. Dit blijkt uit allerlei bezoekjes,
post, bloemen en hulp wanneer dat nodig is. Er wordt omgezien naar elkaar. Toch is dit beeld ook
niet eenduidig. Het komt ook voor dat leden die kortere of al heel lang in Ureterp wonen er zich (nog
steeds) niet echt thuis voelen. Het lijkt een aspect te zijn van de cultuur in Ureterp dat we wel op
zoek zijn naar verbondenheid, maar dit vaak niet goed voor elkaar krijgen. De verbondenheid blijft
ook vaak oppervlakkig. In moeiten en zorgen wordt wel naar elkaar omgekeken, maar het is de vraag
of we ook omzien naar elkaar wanneer er geen bijzondere omstandigheden zijn. Het gemis aan
verbondenheid wordt gerelativeerd met de opmerking dat gemeenteleden zich ook zelf moeten
inzetten in de gemeente. Het helpt vaak als mensen zich bewust actief inzetten en actiever contact
leggen met andere gemeenteleden. De uitdaging is om elkaar meer het gevoel te geven dat we er
allemaal bij horen. We zijn broeders en zusters van elkaar in Christus.
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2. Als gemeente van Christus zoeken we naar:
Wat voor elke gemeente van Christus geldt, geldt ook voor de gemeente van Ureterp. We leven
vanuit de verlossing die Christus voor ons tot stand heeft gebracht en willen de Heilige Geest in ons
zijn werk laten doen, zodat we werkelijk als gemeente van Christus kunnen leven.
2.1. Aansprekende prediking
De gemeente vindt het belangrijk dat Gods Woord trouw wordt verkondigd. Over de manier waarop
zijn we het niet altijd eens. Wat voor de één een mooie preek is, vindt de ander soms maar saai. Er is
behoefte aan verdieping en aansprekende preken die aanzetten tot actief luisteren. De preken
moeten wakker schudden, zodat de leden erover gaan praten en het kunnen toepassen in hun
dagelijkse leven. Als kerntaken van de predikant worden gezien: prediking, pastoraat en catechese,
waarbij de predikant niet alle catechese zelf hoeft te verzorgen.
2.2. Duidelijke leiding en koers
Veel verscheidenheid vraagt om het geven van goede leiding die richting gevend is. Belangrijk is dat
de kerkenraad een duidelijke koers uitzet. Besluiten moeten helder zijn en duidelijke keuzes worden
gemaakt. Het teveel sluiten van compromissen heeft een averechts effect en levert meer verzet dan
medewerking op. Een predikant zou een continue factor kunnen zijn in het bewaken van de visie en
het beleid, maar zijn kerntaken mogen daarbij niet in het gedrang komen.
2.3. Vertrouwen in de toekomst
Er is een sfeer van onzekerheid over de toekomst in de gemeente van Ureterp en soms een blijk van
wantrouwen. Deze factoren zijn ontstaan door gesprekken en discussies over ontwikkelingen op
geestelijk / theologisch vlak. Hoe gaan we daar mee om en hoe reageren op elkaars inzichten en
overtuigingen. De vermindering van het aantal leden, de financiële positie van de gemeente en de
vacature van een predikant brengen een extra zorg. Verschillende gemeenteleden geven daarom
aan dat eerst duidelijk moet worden wat we als gemeente aan kunnen, voordat we een predikant
gaan beroepen. Om als gemeente daaraan te werken is er in de afgelopen anderhalf jaar al veel
gedaan. Er zijn gemeenteavonden geweest waarin verschillende inhoudelijke geestelijke zaken met
elkaar is doorgesproken. Hiervan heeft u in vorenstaande kunnen lezen.
2.4. Een blijde, aantrekkelijke gemeente
Het is belangrijk voor de gemeente van Ureterp om een blijde gemeente te zijn. We zijn in Christus
ontvangen, waar we blij mee zijn. Het is daarom ook tegenstrijdig dat we vaak blijven steken in
klagen of mopperen. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn en willen daarom vooral ook de positieve
dingen benoemen. In de gemeente zijn veel gaven en talenten en actieve leden. Er is een veel
potentie om enthousiast van te worden door samen de goede dingen te doen en ruimte voor elkaar
te maken, zodat iedereen zijn talenten kan inzetten en ook om leuke dingen te doen. Door met
elkaar in gesprek te gaan en te blijven de verbinding te zoeken. Door elkaar beter te leren kennen zal
ook de gesprekken meer diepgang krijgen. Dat is zegenend voor ons geloof en vertrouwen op Gods
beloften. Het kan ons sterk maken. Ondanks de soms grote verschillen raken we verwonderd hoe het
mogelijk is dat we één gemeente mogen zijn. Op die wijze ontstaat er een sfeer van een
aantrekkelijke gemeente, die in de omgeving het licht, Gods licht, uitstraalt.
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Uiteindelijk heeft de kerkenraad knopen doorgehakt en een beroepingscommissie benoemd. Daarbij
heeft de kerkenraad eveneens een korte profielschets meegegeven met de belangrijkste
doelstellingen waaraan een te beroepen predikant heeft te voldoen. Daarbij stelde de kerkenraad,
indien de commissie een predikant die niet volledig aan dat profiel voldeed nader te onderzoeken of
dit kan worden aangevuld met een kerkelijk werker.

Profielschets van een te beroepen predikant:
•
•
•
•

•

De prediking moet praktisch en pastoraal zijn, gericht op de toerusting van onze gemeente.
De predikant moet in staat zijn de leerstof goed over te brengen. Hij moet de stof praktisch
kunnen vertalen naar de jeugd toe.
Goed contact met de jeugd is van groot belang. De predikant moet zich kunnen inleven in de
gedachten, vragen en problemen die bij de jeugd leven.
De te beroepen 2de predikant (parttime) krijgt als speerpunten ‘jeugd’ en ‘gemeenteopbouw’
mee. De gemeenteopbouw bestaat uit het opzetten van groepen c.q. wijken waar vooral het
geloofsgesprek op gang wordt gebracht. Hij organiseert, stimuleert en geeft toerusting aan
de gemeente om dit werk in de eigen groep of wijk uit te kunnen voeren. Goed kunnen
organiseren is hierbij een vereiste.
De 2de predikant moet opbouwend kunnen samenwerken met de plaatselijke collega.
Belangrijk is hierbij dat hij over aanvullende kwaliteiten beschikt. Bij voorkeur wordt naar een
predikant gezocht die jonger is dan 45 jaar.

De beroepingscommissie heeft gemeend om eerst een gemeenteprofiel op te stellen
overeenkomstig de Handreiking beroepingswerk GKv van het Steunpunt Kerkenwerk. De
beroepingscommissie is haar werk begonnen in de verwachting dat God, de Vader van onze Heer
Jezus Christus, die ook onze Vader wil zijn, ons werk wil zegenen.
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In deze gemeenteschets is gebruik gemaakt van de volgende literatuur en van het www:
* Website van de kerk: www.delevensbronureterp.nl
* Website van de PKN te Ureterp: www.gkureterp.nl
* De demografische gegevens van de website van de gemeente Opsterland en www. stadindex.nl
* De geschiedenis van Ureterp: https://nl.wikipedia.org en www.genealogiegroen.nl
* Wat betreft de kerkelijke geschiedenis:
-Opdat zij niet vergeten, (100 jaar geref. kerk in Ureterp) door ds. T.H.Medendorp (1977)
-Een eeuwig verbond, door J. Kamphuis.
-Verbond en Verkiezing, door J. van Genderen.
* Handreiking beroepingswerk GKv van het Steunpunt Kerkenwerk, uitgave 2016.
* Beroepsprofiel van het CGMV vakorganisatie, uitgave 2014.
* Als prachtig instrument en voorbeeld is dankbaar gebruik gemaakt van het Gemeenteprofiel van de
GKv te Apeldoorn-Zuid. De opbouw van dat document is grotendeels gevolgd.
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