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2 Inleiding 

 

De Hervormde Gemeente Ameland is onderdeel van de Protestantse Kerken in Nederland. 

Zij is een PKN gemeente echter er is geen samenwerking of fusie aangegaan met de 

Gereformeerde Kerk op Ameland. Het is onze bedoeling om elke vier jaar een nieuw 

beleidsplan te schrijven. De Hervormde Gemeente Ameland is voortgekomen uit de drie 

zelfstandige Hervormde Gemeentes op Ameland, te weten Nes, Ballum en Hollum. De fusie 

heeft een lange tijd van voorbereiding gekost en is uiteindelijk op 1 januari 2009 

gerealiseerd. 

De samenwerking met de overige twee geloofsgemeenschappen op Ameland is goed. 

Periodiek vinden er overleggen plaats waarbij het overleg met de Federatie Gereformeerd/ 

Doopsgezind inhoudelijk verder gaat dan met de RK parochie.  

Tezamen met de Federatie wordt zes maal per jaar een gezamenlijk kerkblad uitgebracht. 

Van oudsher zijn er in Nes, Ballum en Hollum eigen kerkgebouwen. 

Aan onze gemeente is een full time predikant verbonden. 
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3 Profiel van de gemeente 

3.1 Historie 

Van oudsher kende de Hervormde Gemeente drie zelfstandige gemeenten. In het verleden 

hadden de gemeente in Nes en de gemeente in Ballum en Hollum een eigen predikant. Deze 

predikanten beschikten eveneens over een eigen kerkgebouw en pastorie. In de tachtiger 

jaren is ervoor gekozen om uit kostenoverweging over te gaan naar één predikant en één 

pastorie. Op voorspraak van predikanten, gedwongen door de afname van kerkenraadsleden 

en op nadrukkelijk verzoek van de classis is in 2007 begonnen met de gesprekken om te 

komen tot één Hervormde gemeente op Ameland. In 2009 heeft dit geleid tot de 

daadwerkelijke fusie.  

Eerdere pogingen om met de Gereformeerde kerk te komen tot een SOW gemeente is niet 

gelukt. De contacten met de federatie is goed. Twee maal per jaar is er overleg op 

moderamen niveau. De predikanten zijn hier ook bij aanwezig.  

Onze gemeente is een recreatie gemeente. Tijdens de zondagse eredienst zijn er tientallen 

gasten die onze kerken bezoeken. De ontwikkeling van het toerisme heeft ertoe geleid dat 

eigenlijk alleen in de eerste drie maanden van het jaar er in onze kerken geen 

vakantiegasten zijn. Onze eigen leden en gasten waarderen het systeem van één kerkdienst 

per dorp per zondag in Ballum en Nes. In Hollum is elke zondag in de winter een kerkdienst. 

Dit systeem houden we tezamen met de Federatie in stand.  

3.2 Leden 

Onze kerk is een open gemeente met plaats voor eigen leden en vakantiegasten. Uit het 

leden bestand blijkt dat partners vaak lid zijn van de Federatie of van de RK parochie. Door 

deze ‘kerk scheiding’ is zorgvuldigheid geboden bij het afleggen van bezoeken en het 

uitnodigen voor activiteiten. Ons ledenbestand kent ook vakantiekrachten. 

Binnen ons ledenbestand vinden er met regelmaat mutaties plaats.  

De vaste groep kerkgangers is langzaam aan het veranderen. Deze groep neemt af door 

vergrijzing. De aan de wal studerende jongeren proberen wij zo lang mogelijk aan onze kerk 

te binden. Pas wanneer duidelijk is wat zij na hun studie gaan doen en waar zij gaan wonen 

wordt de handmatig aangebrachte blokkade opgeheven.  

Ons ledenbestand is de afgelopen jaren opgeschoond en volledig digitaal. In ons 

ledenbestand wordt vermeld of er wel of niet een partner aanwezig is of dat de partner is 

overleden. Steeds meer ambtsdragers krijgen toegang tot het ledenbestand. 

In onderstaande tabel is het aantal leden weergegeven naar dorp, belijdende- en doopleden 

en leeftijd. 
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3.3 Tabel leden 

 

 Hollum Ballum Nes-Buren 

0-19 64 17 12 

20-39 38 13 14 

40-64 112 27 20 

>64 122 33 24 

Totaal leden 336 90 70 

    

Doopleden 133 37 27 

Belijdende leden 117 37 30 

Overig 86 16 13 

Mannen 148 43 25 

Vrouwen 188 47 45 

Pastorale eenheid 193 48 46 
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4  Visie en Missie 

4.1  Algemeen 

Onze gemeente heeft drie kerkgebouwen. Grotendeels zijn dit rijksmonumenten. De 

geschiedenis en oorsprong van deze gebouwen gaat honderden jaren terug. De gebouwen 

zijn goed onderhouden. In alle kerken vinden er naast de kerkdiensten aanvullende 

activiteiten plaats. De kerkgebouwen worden naast de erediensten o.a. gebruikt voor 

concerten of cabaret uitvoeringen. In Hollum maakt de knutselclub, zondagschool en het 

Interkerkelijk Zangkoor regelmaat gebruik van het gebouw. In dit gebouw vinden elke zondag 

kerkdiensten plaats. In Ballum vinden de kerkenraadsvergaderingen plaats of andere kerk 

gerelateerde vergaderingen. Daarnaast wordt het gebouw gebruikt voor gespreksgroepen en  

repeteert Vocalis elke maandagavond. In het gebouw in Nes zijn er gespreksgroepen en in 

de zomer de braderieën. Zowel in Nes als Ballum wordt er, met uitzondering van de 

windermaanden, tweewekelijks gekerkt.  

De leden van onze kerk vormen een hechte gemeenschap. Elk dorp heeft zijn eigen 

activiteiten. De kerkgemeenschap In Hollum organiseert of levert een bijdrage aan onder 

andere de bazaar, de avondvierdaagse de sfeermarkt, kerkbezichting en is de knutselclub 

actief. In Ballum organiseert een groep enthousiaste vrijwilligers jaarlijks o.a. de 

openluchtdienst. In Nes zijn vrijwilligers actief betrokken bij de organisatie van de braderie.  

Wij zijn ons ervan bewust dat we leven in een tijd waarin de mensen individuen zijn. De 

bijzondere status van een eiland heeft beperkingen. Het is moeilijk om de jongeren die leren 

aan de wal en uitsluitend in het weekend thuis zijn te bereiken. Vaak is de zondagochtend 

het enige moment waarop gezinnen gezamenlijk activiteiten kunnen ontwikkelen. De 

veranderende maatschappij dwingt ons om extra aandacht aan ouderen te besteden. Als 

kerk constateren wij een versobering van het sociale klimaat. De kerk wordt steeds vaker 

ingeschakeld om hulp te bieden aan mensen en gezinnen die het moeilijk hebben. Onze 

verantwoordelijk hierin komt mede tot uitdrukking in het participeren in een eilander stichting. 

Deze stichting is erop gericht om de zwakkeren te ondersteunen. Onze kerk wil ook graag 

betrokken worden bij vraagstukken op het gebied van jeugd en jongeren. 

In elk dorp is een vaste groep vrijwilligers actief om vorm en inhoud te geven aan 

gemeentezijn. Initiatieven hebben ertoe geleid dat na elke vroege dienst er koffie wordt 

geschonken. De saamhorigheid en de gemeenschapszin wordt hierdoor extra onderstreept. 

In de zomermaanden maken gasten veelvuldig gebruik van de mogelijkheid om nog even na 

te praten. Door het systeem van dubbele diensten is het voor de predikant niet altijd mogelijk 

om bij het koffiedrinken aanwezig te zijn.  
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Door het gebrek aan kerkenraadsleden komt het steeds vaker voor dat zij in diensten 

aanwezig zijn in alle dorpen. De diakenen hebben hiervoor een schema gemaakt. De 

ouderlingen hebben onderling afgesproken elkaar bij afwezigheid te vervangen. 

4.2  Erediensten 

Per zondag zijn er twee kerkdiensten: half 10 en kwart voor elf. In de maanden november, 

januari, februari en maart is er één kerkdienst. In de maanden april tot en met oktober is er 

wekelijks dienst Hollum en afwisselend in Nes of Ballum. Bijzondere diensten vinden plaats 

in één kerkgebouw op een vast tijdstip.  

In de wintermaanden hebben we bewust gekozen voor één kerkdienst. Op deze wijze vindt 

er ontmoeting plaats tussen de kerkleden, kerkenraadsleden en predikant. Deze momenten 

worden aangegrepen om bij te praten en zorg op maat aan te bieden. Binnen de kerkenraad 

wordt nagedacht over het gebruik maken van audio-visuele middelen.  

4.3  Pastoraat 

Pastoraat is een belangrijk facet van ons kerkelijk leven en valt uiteen in zeven onderdelen. 

- Het ouderlingen pastoraat tussen gemeenteleden, het omzien naar elkaar. Het 

bezoeken van mensen, op afspraak of zomaar even binnenlopen. Het bezorgen van 

de bloemen. Gesprekjes na afloop van een kerkdienst. Fungeren als 

vooruitgeschoven post voor de predikant voor het opvangen van signalen uit de 

gemeente.  

 

- Pastoraal medewerksters. De pastoraal medewerksters hebben wel geheimhouding 

belooft maar zijn niet bevestigd tot ouderling. Zij zijn vrijgesteld voor het bijwonen van 

kerkenraadsvergaderingen. Zij zijn aanwezig op de vergaderingen van het 

ouderlingen overleg. Hun taak beperkt zich tot het afleggen van (pastorale) 

bezoekjes. 

-  

- Het werk van de bezoekdames. Zij hebben één of meer straten of zorgcentrum onder 

hun hoede, waarin ze met de gemeenteleden contact onderhouden. Veelal vindt een 

bezoekje plaats naar aanleiding van een verjaardag of bij ziekte. 

 

- Het werk van de bloemendames. Zij bezoeken gemeenteleden bij bijzondere 

gelegenheden. Dit kan zijn een verjaardag, kennismaking, bij geboorte of wanneer 

hier anderszins aanleiding voor is. Elk dorp heeft zijn eigen bloemendames. 
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- Het pastoraat van de predikant. Dit kan regulier bezoek zijn. bezoek op afroep, na 

overleg met de wijkouderlingen of rond momenten van crisis. Tot dit pastoraat 

behoort ook zieken bezoek.  

 

- Het ouderenpastoraat. Dit pastoraat wordt uitgeoefend door een ouderling met 

bijzonder opdracht en beperkt zich op dit moment tot zorgcentrum De Stelp 

 

- Het jongvolwassenen pastoraat. Deze doelgroep beleeft het geloof op haar eigen 

wijze. Als kerk willen wij aan hen veel aandacht besteden. Jongvolwassenen worden 

speerpunt van beleid. 

 

Leden van onze kerk bieden wij de gelegenheid zich te verdiepen in hun geloof. Dat kan zijn 

het volgen van belijdenis-gesprekken, catechese en van gespreks- en of bijbel-kringen. Ook 

in persoonlijke gesprekken wordt aandacht besteed aan de behoeften van de leden, vooral 

voor hen die daar door speciale omstandigheden behoefte aan hebben, zoals ouderen, 

zieken en rouwenden. De aandacht voor dit werk kan worden versterkt door het vormen van 

een pastoraal team waarin de predikant en ouderlingen tezamen één team vormen. Het 

ouderlingen-overleg kan prima functioneren als pastoraal team. 

Door de vergrijzing van onze gemeente wordt steeds meer de nadruk gelegd op pastorale 

zorg aan ouderen. Onze predikant besteedt veel van zijn tijd hieraan. Met nadruk willen wij 

een verschuiving tot stand brengen waarin de jongeren ook nadrukkelijk de zorg ontvangen 

terwijl zij hier niet om vragen. Juist voor deze doelgroep is het vormen van een pastoraal 

jongeren team een mogelijkheid om deze groep te bereiken en aan te spreken op een wijze 

waarvoor zij open staan. 

Duidelijk is dat het pastoraat in de huidige vorm en onder de huidige omstandigheden ernstig 

onder druk staat. Als kerkenraad signaleren wij een aantal knelpunten: 

- Het is steeds lastiger om ouderlingen te vinden. In sommige wijken wordt dit werk al 

overgenomen door pastoraalmedewerksters en bezoekdames. 

 

- Wij hebben veel leden in het bestand die ‘aan de rand van de kerk leven’ en weinig of 

niet betrokken zijn bij de gemeente. Zij betalen geen of vrijwel geen vrijwillige 

bijdrage. 

 

- Het pastoraat van de predikant moet zichtbaar en transparant zijn, er moeten keuzes 

worden gemaakt, er dient onderling vertrouwen te zijn en er dient regelmatig en 
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constructief overleg plaats te vinden tussen predikant en ouderlingen waarin 

vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld. 

 

- Het ouderenpastoraat dient een eigen plek te krijgen binnen onze kerk en zich niet te 

beperken tot het zorgcentrum.  

 

Door het maken van beleidskeuzes waarbij de leeftijdsgroep tot 50 jaar als speerpunt 

worden verheven moeten we nadenken over hoe we dit verder willen invullen. We moeten 

omzien naar elkaar. De kerkenraad denkt eraan om een pastoraal medewerker gedurende 

twee dagen in de week te belasten met deze taak. Tezamen met het pastoraal jongeren 

team kunnen initiatieven worden ontwikkeld.  

Onze gemeente heeft er bewust voor gekozen om gebruik te maken van eredienst 

ouderlingen. Op deze wijze kunnen wij blijven voldaan aan de kerkorde en zijn wij zodoende 

in staat om alle geplande kerkdiensten in alle drie de kerken doorgang te laten. De eredienst 

ouderlingen maken officieel onderdeel uit van de kerkenraad. 

4.4  Diaconaat 

Het is taak van de diakenen om invulling te geven aan het begrip dienstbaar. Zij helpen waar 

hulp nodig is en zien hun dienstverlening heel breed. De diakenen handelen tegen het 

onrecht wat betekent dat zij de liefde van Christus zichtbaar maken aan hen die hulp nodig 

hebben, binnen en buiten de kerk, in ons midden en in andere delen van de wereld. In 

samenwerking met de federatie en de RK parochie hebben zij een stichting opgericht die 

recht doet aan de hulp die nodig is voor mensen die woonachtig zijn op Ameland. De hulp 

beperkt zich tot de eerste levensbehoeften. 

4.5  Jeugdwerk 

Het jeugdwerk omvat meerdere aandachtsgebieden, zoals kinderoppas, kinderwoorddienst, 

zondagschool en twee tienergroepen. De oudste tienergroep is in samenwerking met de 

Federatie. Het blijkt steeds moeilijker om jeugd te bereiken, aan te spreken en blijvend vast 

te houden voor de kerk. Tezamen met het pastoraal jongeren team moet beleid worden 

ontwikkeld waardoor we deze groep jongeren wel kunnen bereiken en binden. Binnen onze 

kerkenraad willen we specifiek één persoon belasten met jeugd- en jongerenwerk. In de 

toekomt behoort het vormen van een jeugdraad tot de mogelijkheden.  

4.6  Functioneren van de gemeente 

Onze kerk kent een groot aantal activiteiten. Elk dorp heeft zijn eigen activiteiten. Een grote 

groep vrijwilligers is hier actief mee bezig. Helaas blijkt dat met name de jongeren zich niet 
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voor een langere periode willen binden. Projecten met een einddatum is voor hen geen 

probleem. Langer lopende projecten, zoals kerkenraad, stuit vaak op bezwaren. In bijlage xx 

wordt een opsomming van de activiteiten per dorp gegeven.  

4.7  Toerusting en Vorming 

De commissie De Verdieping waarvan de predikant lid is organiseert in de wintermaanden 

naar aanleiding van het jaarthema een cyclus van negen bijeenkomsten. Tijdens deze 

bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op bepaalde vraagstukken. Deze bijeenkomsten 

bestaan uit het uitnodigen van sprekers, cabaret voorstelling en natuurwandeling. Het is de 

wens van de kerkenraad om met ingang van 2015/2016 te proberen jongeren te betrekken 

bij Toerusting en Vorming.  

4.8 Gespreksgroepen 

Verspreidt over de dorpen zijn er 3 gesprekskringen waarvan 2 gezamenlijk met de federatie. Wij 

willen proberen om een kring op te starten voor jonge ouders. 

4.9  Cantorij 

Onze gemeente kent een gelegenheids-cantorij. De cantorij kan worden ingezet bij 

bijzondere diensten of voor het oefenen van onbekende liederen. (In de nabije toekomst 

willen we de cantorij nieuw leven inblazen). 

4.10  Openluchtdienst 

Jaarlijks, in het eerste weekend van augustus, is de openluchtdienst. Deze dienst wordt 

voorbereid tezamen met de Federatie. De enorme opkomst en het gezellige informele 

karakter maken deze diensten tot een succes. Tot op heden was onze eigen predikant 

voorganger van deze diensten. Vanaf 2015 willen we ook gastpredikanten uitnodigen om in 

deze diensten voor te gaan. 

4.11 Overleg federatie 

Met de federatie Doopsgezind/Gereformeerd heeft ons moderamen periodiek overleg. 

Tweemaal per jaar worden actuele zaken besproken. De agenda voor deze bijeenkomsten 

wordt bepaald in de kerkenraadsvergadering. De uitkomsten worden eveneens in de 

kerkenraadsvergadering besproken. De vergadering vinden om en om plaats in de beide 

kerkgebouwen. De organiserende kerk levert de voorzitter en de scriba. 

4.12  Oecumene 

De oecumene binnen onze kerk beperkt zich tot de jaarlijkse oecumenische dienst. Deze 

dienst wordt voorbereid door een projectgroep die bestaat uit kerkleden van alle 
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kerkgenootschappen. De predikanten en pastores zijn voorganger in deze dienst. Om de 

gesprekken met onze collega geloofsgemeenschappen te structureren is er tweemaal per 

jaar een vergadering.  

4.13  Imago en identiteit 

De Hervormde Gemeente Ameland heeft een imago onderzoek laten uitvoeren onder leden 

en niet leden. De uitkomsten hiervan moeten nog worden besproken in de kerkenraad 

4.14  Nieuwsbrief 

In 2013 heeft de kerkenraad besloten om haar communicatie naar de leden te verbeteren. Zij 

heeft behoefte aan een informatie mogelijkheid om actuele informatie wekelijks met haar 

leden te delen. De nieuwsbrief voorziet hierin. Deze brief wordt analoog en digitaal verspreid. 

De nieuwsbrief is ook na afloop van de diensten als papieren versie mee te nemen. Vooral 

gasten maken hier veelvuldig gebruik van. De informatie bestaat voornamelijk uit het 

preekrooster voor de komende twee weken, informatie over de kerkdienst, column van de 

predikant, informatie over kerkelijke activiteiten en informatie over zieken. 

4.15  Kerkblad 

Het kerkblad wordt in samenwerking met de Federatie gemaakt. De verspreiding vindt plaats 

onder leden van de kerk. De informatie die wordt gepubliceerd bestaat voornamelijk uit 

achtergrond informatie over lopende zaken, kerkenraadnieuws, collecte opbrengsten, zieken, 

in memoriam overledenen, interview nieuw of onbekend gemeentelid. 

4.16  Liturgie commissie 

In samenspraak met de predikant, die lid is van deze commissie,  bereidt deze commissie 

bijzondere diensten voor. Zij overleggen periodiek en koppelen dit terug naar de kerkenraad. 

Adviezen en initiatieven van deze commissie zijn zwaarwegend.   

4.17 Missionaire gemeente 

Onze gemeente heeft zich een aantal jaren geleden opgeworpen als missionaire gemeente. Een 

kerkenraadslid een gemeentelid en de predikant hebben initiatieven ontwikkeld om hier invulling 

aan te geven.  

4.18 Website Hervormde Gemeente Ameland 

De Hervormde Gemeente Ameland heeft een eigen website. Via deze site publiceert zij veel 

informatie waaronder kerkdiensten, de nieuwsbrief en ander relevante en interessante zaken die 

onze kerk aangaan. De site wordt wekelijks bijgewerkt. 
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4.19 PR Gemeente 

Het is de wens van onze kerkenraad om een werkgroep te formeren die zich toelegt op de 

publiciteit van de Hervormde Gemeente Ameland. Deze werkgroep kan vorm geven aan 

postermateriaal, programmaboekjes etc. maar ook adviezen uitbrengen hoe we moeten 

omgaan met media, persberichten of andere relevante PR zaken. 

4.20 Protocollen 

De protocollen zijn als bijlage toegevoegd. 
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5 Middelen 

5.1  Predikant 

Onze gemeente heeft een full time predikant in dienst. De predikant woont in de pastorie te 

Ballum. De pastorie is eigendom van de kerk. 

Elk kerkgebouw heeft haar eigen koster. Deze kosters ontvangen een kleine vergoeding voor 

hun werkzaamheden. 

5.2  Gebouwen 

De Hervormde Gemeente heeft de beschikking over drie kerkgebouwen en een pastorie. De 

afgelopen jaren is veel geld en energie gestoken in het onderhoud van ons kerkgebouw in 

Hollum. Voor de komende jaren is in samenwerking met Stichting Behoud Kerkelijke 

Gebouwen  in Friesland. een 10 jarig onderhoudsplan gemaakt. Voor een deel wordt dit 

onderhoud gesubsidieerd. Met de aanvang van dit plan is in 2014 een begin gemaakt. 

5.3  Financiën 

Vanuit het verleden heeft de kerk veel bezittingen opgebouwd. Langdurig is er rendement 

verkregen uit rente en pacht. De kerkrentmeesters hebben in overleg met kerkenraad 

besloten om een gedeelte van haar bezittingen te verkopen of op een andere wijze te 

verpachten waardoor een hoger rendement ontstaat. Dit effect is vanaf 2016 merkbaar.  

De afgelopen jaren is onze kerk ingeteerd op haar vermogen. Doordat vanaf 2016 de 

opbrengst op haar bezit gaat toenemen kunnen de kerkrentmeesters vanaf dit jaar een 

sluitende begroting presenteren. 
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6 Organisatie en Structuur 

Elke organisatie is aan verandering onderhevig. Zo ook de kerk. In haar organisatie structuur 

dient zij mee te gaan met de huidige, modernere, organisatie structuren. Van oudsher is de 

kerk het instituut waarbij de predikant een belangrijke stem heeft.  

 

Met in achtneming van de kerkorde willen wij invulling geven aan een transparante werkwijze 

waarbij de predikant een specifieke inbreng heeft als inspirator, herder en leraar. Wij 

respecteren de inbreng van kerkenraadsleden en lidmaten, willen luisteren naar ieder zijn 

mening en op basis van consensus besluiten nemen. Wij realiseren ons dat het soms 

noodzakelijk is om extra tijd te  nemen voor bepaalde besluiten. 

 

De kerkenraad vergadert 7 maal per jaar. Het moderamen vergadert voorafgaand aan de 

kerkenraadsvergadering en indien nodig vaker. De disciplines: diaconie, kerkrentmeesters 

en ouderlingen, hebben hun eigen vergaderingen. Zij maken een jaarplan en of begroting die 

wordt vastgesteld in kerkenraadsvergadering. Tijdens kerkenraadsvergaderingen geven de 

disciplines geven kort uitleg waar ze mee bezig zijn. 

  

Grotere vraagstukken of beleidszaken worden gezamenlijk besproken op de kerkenraad. Het 

streven is om doelgericht te vergaderen waarbij de tijdsduur in acht wordt genomen. 

We streven ernaar om het aantal kerkelijke vergaderingen te verminderen.   
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7 Prioriteiten 

De komende vier jaar kent onze kerk een aantal prioriteiten. Voor een deel zijn er al keuzes 

gemaakt, voor de andere zaken moeten er nog keuzes gemaakt worden. Wij realiseren ons 

terdege dat deze keuzes inspanningen vragen van kerkenraad en gemeente. Alle prioriteiten 

kunnen niet ineens worden gerealiseerd. We willen proberen hiervoor een stappenplan te 

ontwikkelen. 

- Beroepen predikant 

- Jongeren pastoraat. Invulling geven aan het benaderen van jongeren 

- Jongvolwassenen pastoraat. Zorgen dat zij bij onze kerk betrokken blijven. 

- Ouderen pastoraat. Samen met het pastoraal ouderen team en de ouderlingen 

onderzoeken hoe er een juiste mix gevonden kan worden tussen pastoraat voor 

ouderen en de beschikbare tijd en mensen. 

- Imago- en identiteit onderzoek. Uitvoering geven aan de aanbevelingen in het 

rapport. Zorgen dat onze kerk beter zichtbaar wordt door het consequent toepassen 

van het zelfde logo in alle uitingen, waaronder naambordjes op de kerken, logo op 

briefpapier en programmaboekjes. 

- Deelname aan het project pioniersplek 

- Vernieuwen plaatselijke regeling  
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8 Samenvattend 
 

Onze kerk is in beweging. Zij blijft zoeken naar de balans waarbij de inbreng van alle dorpen 

meegewogen worden.  

 

De enthousiaste houding in alle dorpen van  vrijwilligers moet worden gekoesterd en verder 

worden uitgebouwd. We moeten luisteren naar elkaar en met respect de omgangsvormen 

hanteren.  

 

De gekozen speerpunten moeten voortvarend worden aangepakt om te bewerkstelligen dat 

onze kerk midden in de maatschappij blijft staan. Wij dienen ons te realiseren dat er 

voldoende aandacht moet zijn voor gesprek, pastoraat en zorg voor de zwakkere.  

 

We zullen moeten blijven werken aan het vinden van voldoende kerkenraadsleden om alle 

wensen te kunnen vervullen.  

 

In alles is het noodzakelijk dat we keuzes maken. Niet altijd opgaan in ons enthousiasme 

maar bewust bepaalde onderwerpen niet aanpakken.  

 

We kiezen voor een eigen Hervormde Gemeente met een eigen koers en beleid. De 

samenwerking met de andere geloofsgemeenschappen is beperkt tot een aantal 

vergaderingen per jaar.  

 

We willen blijven werken aan onze eigen identiteit en karakter. Invulling geven aan 

missionair gemeente zijn is belangrijk.  

 

Vernieuwingen binnen onze kerk worden toegejuicht.  
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Samenstelling van de kerkenraad 
 
Predikant 
Ds. A. Schellevis Camminghastraat 12 Ballum  554470 janosschellevis@yahoo.com 
 
Praeses 
K. Touwen  Strandweg 1  Balum  555105 k.touwen@deamelander.nl 
Scriba 
E. Kolk   Tussendijken 40 Hollum  554199 epkolk@gmail.com 
 
Diakenen 
K.H. Wijnberg  Oranjeweg 5  Holum  554434 k.h.wijnberg@zonnet.nl 
A. de Haan  De Stringen 16  Ballum  0620626871  anileans@gmail.com 
J. Ruygh-de Boer J. Vissrpad 4  Hollum  554410 jannieruygh@hotmail.com 
L. Smit-de Vries Westerlaan 35  Hollum  554399 g.smit2knid.nl 
 
Oudelingen 
P. Kiewiet- Boersma Oranjeweg 8-a  Hollum  556534 piekiebo@hotmail.com 
G. Kolk- de Jong Tussendijken 40 Hollum  554199 epkolk@gmail.com 
E. Kolk   Tussendijken 40 Hollum  554199 epkolk@gmail.com 
J. Kliphuis- v.d. Goot Stringen 1  Ballum  554777 jannekekliphuis@hotmail.com 
G, van der Korst Commandeursstr. 16 Nes  543329 gvdkorst@xs4all.nl 
H. de Bruin-Tjeerdsma Burenlaan 33  Hollum  554702 gebroedersbruin@knid.nl 
H. de Vries  Burenlaan 42  Hollum  0648542282 h.s.devries@knid.nl 
 
Ouderling met bijzonder opdracht, pastoraat de Stelp 
G. Ebmeijer-Hellman Westerlaan 38  Hollum  554810 hartmutgisela@knid.nl 
 
Pastoraal medewerkster 
N. Polet  Tussendijken 35 Hollum  554728 nelleke61@hotmail.com 
A. van der Meij  Looweg 1  Ballum  554315 h.b.vandermey@knid.nl 
 
Ouderling Kerkrentmeesters  
P.T. Faber  Burenlaan 16  Hollum  554445 ptfaber.ameland@knid.nl 
E.J. van der Meulen Jacob Visserpad 13 Hollum  554794 e.vdmeulen01@knid.nl 
K. Touwen  Strandweg 1  Ballum  555105 k.touwen@deamelander.nl 
 
Kerkrentmeesters  
J.G. Bruin  Burenlaan 16  Hollum  554702 gebroedersbruin@knid.nl 
C. Dijkstra  Excelsiorstraat 44 Nes  0653326051 cd@teqno.net 
 
Administrateur Kerkrentmeesters 
S.R. Winia              H.D. Katstraat 2A        Hollum  555126 sr.winia@knid.nl 
 
Administrateur Diaconie 
A.J. Touwen- Belt Strandweg 1  Ballum  555105 info@anneketouwen.nl 
 
Ledenadministratie 
K. Touwen  Strandweg 1  Baum  555105 k.touwen@deamelander.nl 
 
Kosters Hollum 
Fam. F.J. Polet  Tussendijken 35 Hollum  554728 nelleke61@hotmail.com 
Kosters Ballum 
Mw. P. Nagtegaal Nesserweg   Ballum  554286 a.nagtegaal@knid.nl 
Mw. M. Nobel  Smitteweg 14  Ballum  554279  
Kosters Nes  
Mw. J. Poog  Paasduinweg 2  Nes  542513 
Mw. H. Ytsma  Ballumerweg 32 Nes  542603 
Mw. R. Zinger  Vermaningspad 10 Nes  542316 
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Ouderlingen  

Ouderlingen hebben als taak de pastorale zorg voor een (gedeelte) wijk van de kerkelijke 

gemeente. Zij streven ernaar om de gemeenteleden regelmatig te ontmoeten te bezoeken. 

Bijzondere gebeurtenissen zijn reden tot extra huisbezoek, b.v. rouw en trouw. Er zijn 

gemeente leden die aangeven, liever geen huisbezoek te willen ontvangen. Dit wordt door 

de ouderlingen gerespecteerd. 

Om het werk van de ouderlingen te ontlasten zijn er ook pastoraal bezoekers en 

bezoekdames. Zij concentreren zich op de bezoeken.  

De erediensten worden voor de dienst geopend met een consistoriegebed door een 

ouderling of eredienstouderling. De eredienstouderlingen doen uitsluitend erediensten en 

geen bezoeken. De ouderling van dienst verwelkomt de aanwezigen namens de kerkenraad 

en doet zo nodig enkele mededelingen. Vervolgens wordt de paaskaars in stilte 

aangestoken. Bij aanvang en beëindigen van de dienst geeft de ouderling de predikant een 

hand namens de gemeente. 

De ouderling-kerkrentmeester richten zich op de bestuurlijke taak, financiën en onderhoud 

gebouwen. 

In het moderamen zijn de ouderlingen met een vaste afgevaardigde vertegenwoordigd. 

Jaarlijks organiseren de ouderlingen in overleg met de predikant een wijkavond en/of 

groothuisbezoek. 

De (pastorale) ouderlingen komen 5x per jaar bij elkaar voor overleg. Dit overleg bevordert 

de saamhorigheid, ontmoeting en openheid. In dit overleg wordt de pastorale zorg 

besproken. Daarbij wordt de privacy gewaarborgd. 

De eeuwigheidszondag staat jaarlijks op de agenda. 

Het boekje : Pastoraat voor iedereen, wordt door ieder persoonlijk gelezen en zo nodig 

besproken. 

Tot de taak van de ouderlingen behoort eveneens het vinden van een goede verdeling van 

het pastoraat van de middengroep en de senioren. 

Om een transparante communicatie te bevorderen is er 1 x per jaar overleg met de 

bezoekdames uit alle dorpen.  

Verder worden er door de ouderlingen contacten onderhouden met, bezoeken afgelegd bij of 

bepaalde zaken geregeld voor: 

- Nieuw in-gekomenen ( + baby’s ) (kraambezoek )                                 

- Bloemendames                                                                                         

- Bezoekdames                                                                                            

- Bloemstukken bijzondere diensten 

- Bloemen uit de dienst 
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College van diakenen 

De diaconie heeft de verantwoordelijkheid over een breed scala van activiteiten. Door middel 

van de invulling van deze activiteiten wil zij haar taken gestalte geven. De diaconie heeft 

omvangrijke bezittingen die bestaan uit landerijken, woningen en geldmiddelen. De 

opbrengst van deze bezettingen worden jaarlijks gebruikt om activiteiten en projecten mee te 

financieren. De diaconie wordt ondersteund door een administrateur die zorg draagt voor 

een juiste verslaglegging van alle inkomsten en uitgeven.  

Onderstaand geven we een overzicht van de activiteiten van de diaconie. 

 

- Aanleveren kopij kerkblad 

- Avondmaal coördinatie: Hollum, Ballum, Nes en de Stelp 

- Bijzondere diensten 

- Ingekomen post beoordelen en afhandelen.  

- Jaarlijkse aanwezigheid knutselclub 

-  Beoordeling aanvragen giften en projecten. 

- Regelmatig overleg met administrateur 

- Contact Stichting  Prettige vakantie caravan. 

- Coördinatie caravan op Ameland 

- Zitting in Moderamen. 

- Opstellen rooster Heilig .Avondmaal   

- Registratie afdrachten collectes kerk en Stelp en teugkoppeling administrateur 

- Zendingsbusje  (1x p. jaar) 

- Kerstfeest (ouder) bijdrage.  (verrekenen met diaconie) 

- Samenstellen collecte rooster en overleg 

- Rooster diakenen  - Hollum   ( Ballum en Nes) 

- Lief en Leed potje (bij voorkeur een ander 

- Colombia werkgroep  

- Begrafenis                                                                                                

- Postzegels   

- Opnemen/afhandelen financiële probleemgevallen in de eigen gemeente. 

- Aanleveren tekst voor de website 

- Noodfonds 
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College van kerkrentmeesters 

Sinds de drie hervormde gemeentes op Ameland één Hervormde Gemeente Ameland zijn 

kennen we één college van kerkrentmeesters. Het college bestaat uit vijf personen, waarvan 

er drie personen zitting hebben in de kerkenraad als ouderling – kerkrentmeester. 

Het college van kerkrentmeesters houdt zich bezig met de financiële zaken die nodig zijn 

voor leven en werken van de gemeente op Ameland. Het college van kerkrentmeesters 

wordt bijgestaan door een administrateur en adviseur uit de gemeente. Daarnaast wordt 

gebruik gemaakt van de diensten van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen  in 

Friesland. 

Hoewel het college een grote mate van zelfstandigheid heeft, zal zij het beleid van de 

kerkenraad volgen. Samen met de kerkenraad wil het college de gemeente behouden en zo 

mogelijk verder uit opbouwen. Het college betrekt de gemeente zoveel mogelijk bij de 

materiële en financiële zaken. Het wil helder zijn en transparant. Jaarlijks presenteert het de 

jaarrekening geheel en volledig aan de gemeente. 

Tot de taken en werkzaamheden van  het college behoren onder andere: 

 

- Beheer en werving geldmiddelen, 

- Beheer en onderhoud gebouwen,  

- Aanschaf, beheer en onderhoud inventaris, 

- Beheer erfpachtgronden en landerijen, 

- Optreden als werkgever; personeelsbeleid, 

- Ledenadministratie, 

- Financiële administratie, 

- Verjaardagbusje (t.b.v. orgel fonds)          

                                     

Onze kerkgebouwen en de pastorie zijn eigendom van de Hervormde Gemeente Ameland. 

Alle gebouwen verkeren in een goede staat van onderhoud. Voor de exploitatie van de 

Hervormde Gemeente Ameland is jaarlijks een bedrag nodig van ongeveer € 160.000,–. Het 

merendeel van de gemeenteleden draagt trouw en naar draagkracht bij. Behalve via de 

vrijwillige bijdrage komt er geld binnen door de wekelijkse collecten, giften van verenigingen 

en commissies en de inkomsten van de jaarlijks georganiseerde evenementen. Een vaste 

bron van inkomsten is de opbrengst uit erfpacht.  

  



 

Beleidsplan Hervormde Gemeente Ameland 22 14-1-2015 

Liturgiecommissie 

Taak 

De liturgiecommissie bereidt bijzondere erediensten voor,  waarbij gedacht moet worden aan 

kerkelijke hoogtijdagen als advent,  kerst,  lijdensweken,  Pasen,  Hemelvaart,   Pinksteren 

en eventuele erediensten met een bijzonder karakter,  zoals bevestiging lidmaten,  

ambtsdragers enz. alsmede  diensten in samenwerking met andere 

geloofsgemeenschappen.  

Bij de diensten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de aanwezige "kwaliteiten" in 

onze gemeente. Ook wordt er naar gestreefd de op Ameland aanwezige overige 

muziekgroepen en koren in én buiten de gemeente waar passend te laten meewerken aan 

diensten, in het bijzonder het Interkerkelijk zangkoor. Ook muziekgroepen en koren van 

buiten Ameland kunnen meewerken aan diensten. 

Binnen de gemeente is een cantorij actief die een liturgisch ondersteunende rol heeft op b.v. 

de laatste zondag van het kerkelijk jaar en op Witte Donderdag. Ook kan de cantorij worden 

ingezet bij het leren van nieuwe liederen. 

-Van de commissieleden wordt verwacht dat ze zich actief met de liturgie bezig houden. Zij 

proberen zich een beeld te vormen van wat er op dit gebied speelt, landelijk en plaatselijk en 

hebben oog voor liturgievernieuwing. Zij werken dit waar mogelijk uit in diensten samen met 

de gemeente en onder leiding van de predikant. 

De commissie evalueert in de vergaderingen telkens de kerkdiensten van de afgelopen 

periode.  

Samenstelling. 

De commissie bestaat normaliter uit: een “samenroeper”/scriba,  een ambtsdrager,  een 

(ambteloos) gemeentelid,  één van de organisten, vertegenwoordiger zondagscholen/ 

kindernevendiensten,  de predikant. Behalve de predikant treden de leden in principe na 5 

jaar af en zijn in de regel niet aansluitend herbenoembaar. 

Desgewenst kan de commissie zich laten bijstaan door derden met specifieke deskundigheid 

(liturgisch bloemschikken,  muzikale begeleiding enz). 

Waar het gezamenlijke diensten met andere geloofsgemeenschappen betreft zal met 

vertegenwoordigers daarvan tijdig contact dienen te worden gezocht. 

Vergaderingen. 

Doorgaans elke 2 maanden, maar in ieder geval ter voorbereiding van de feesten. 
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Plaats in de kerkelijke organisatie. 

De liturgiecommissie is een subcommissie van de kerkenraad en werkt onder haar 

verantwoordelijkheid waar het uitsluitend hervormde diensten betreft. Diensten met andere 

geloofsgemeenschappen vallen onder verantwoordelijkheid van de betrokken kerkenraden.  

Rapportage. 

Waar nodig rapporteert het kerkenraadslid in de commissie aan de kerkenraad. 

 


