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Inleiding 
 
Beste lezer, 
 
Per 22 augustus 2021 is onze Protestantse gemeente te Nij Beets vacant. Daarom is deze 
informatiegids opgesteld. Met deze informatiegids willen wij u kennis laten maken met de 
Protestantse gemeente van Nij Beets. U vindt hierin een groot aantal onderwerpen die betrekking 
hebben op onze kerkelijke gemeente en haar organisatie, de leefomgeving en de geschiedenis van 
ons dorp. Daarnaast willen we een beeld geven van de wijze waarop wij ons geloof gestalte 
proberen te geven, zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente. Tot slot zijn twee 
profielschetsen opgenomen: 

o De profielschets van PKN gemeente Nij Beets. 
o De profielschets voor de nieuwe predikant. Hierdoor weet u wat de gemeente van de 

nieuwe predikant verwacht. 
 
Namens de kerkenraad van de Protestantse gemeente te Nij Beets, de beroepingscommissie. 
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1. De gemeente Opsterland 
 
Opsterland 
Mooie uitgestrekte landschappen, rust en ruimte in combinatie met leefbaarheid en goede 
bereikbaarheid maken Opsterland tot een zeer aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en 
te recreëren. Opsterland ligt middenin het Friese woudengebied, heeft 16 karakteristieke en 
bruisende dorpen met in totaal 30.000 inwoners. Het grondgebied beslaat maar liefst 23.000 
hectare en daarmee is Opsterland een van de grootste gemeenten in Friesland. Opsterland ligt in 
het hart van Friesland, langs de snelweg A7 en de provinciale weg N381. Daardoor is het 
uitstekend bereikbaar. Grote plaatsen als Heerenveen en Drachten zijn in 10 minuten bereikbaar 
en Groningen en Leeuwarden binnen 30 minuten. 
 

 
De kaart van Opsterland 

 
Prachtige landschappen vertellen een roerige geschiedenis 
Opsterland heeft een uniek landschap. Bos, heide, natuurgebieden afgewisseld met grasland, 
sloten, kanalen en veengebieden. Het landschap vertelt in grote mate de geschiedenis van 
Opsterland. Zo vind je aan de westkant van de gemeente open landschappen met slootjes, 
kanalen, grasland en veengebieden. Hier heeft zich de verveningsperiode afgespeeld. Heel anders 
ziet de omgeving van Beetsterzwaag en de oostkant van Opsterland er uit. Hier waren het de adel 
en grootgrondbezitters die hun stempel op het landschap drukten. Het landschap kenmerkt zich 
met bos, boomwallen, grasland, lommerrijke tuinen en prachtige landgoederen. Bij Lippenhuizen 
ligt ‘De Liphúster heide’ en bij Bakkeveen vindt u een grote zandvlakte en zandverstuivingen. 
 
Verveningsperiode 
De verveningsperiode heeft een grote rol gespeeld in de geschiedenis van Opsterland. De turf was 
goud voor de heren, maar de veenarbeiders leefden en werkten onder armoedige omstandig-
heden. Het deel van Opsterland ten westen van de snelweg A7 (waar Nij Beets ook onder valt ) was 
daardoor lang het toneel van sociale onrust. Eind 1800 stelde socialist Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis de schrijnende armoede van de arbeiders aan de kaak. In het openlucht 
laagveenderij museum ‘It Damshûs’ in Nij Beets herleven die werk- en leefomstandigheden. Ook 
de landschappelijke gevolgen van de laagveenwinning kunt u er zien. Op de website van de 
gemeente (http://www.opsterland.nl/Dit_is_Opsterland) vindt u meer informatie over de 
geschiedenis van Opsterland. 
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2. Nij Beets 
 
Nij Beets 
Kent een levendige gemeenschap. Met ruim 1670 inwoners is het een middelgroot dorp, pal 
gelegen aan de rijksweg A7 van Groningen naar Heerenveen. Er is een rijk verenigingsleven voor 
sport en buurt. Verder zijn er een aantal MKB bedrijven (kleine en middelgrote ondernemingen) en 
bedrijven in de agrarische sector. Daarnaast is er een eigen energiecoöperatie en het streven is om 
in 2030 als dorp energieneutraal te zijn. 
 
Het dorp heeft onder andere een moderne eigen huisartsenpraktijk, een riant openluchtzwembad, 
twee basisscholen en een supermarkt. Onze ouderen vinden een prettig onderkomen in de 
seniorenwoningen van 'De Boppeslach'. Eén keer in de twee jaar is er een dorpsfeest met versierde 
straten, volksspelen, kinderactiviteiten en muziekoptredens. 
 
Met het unieke Laagveenderijmuseum 'It Damshûs' geeft Nij Beets vorm en inhoud aan haar rijke 
historie. Ze is hier trots op. Nij Beets is een levendig dorp waarin de Protestantse gemeente een 
belangrijke plaats in de dorpsgemeenschap inneemt. 
 
Een vleugje historie 
Op 13 april 1863 steekt burgemeester Jonkheer J.A. Lycklama à Nijeholt, in het zogenaamde 
‘Boargemastersfean’ bij de huidige Tolhekbuurt, de eerste spade in de grond voor de veenafgraving 
in het laagveengebied onder Oud Beets. Uit Opsterland maar ook uit Weststellingwerf en Noord-
Overijssel komen arbeiders met hun gezinnen op zoek naar werk in dit nieuw af te graven gebied. 
 

 
 

Een oude ansichtkaart van het schamel onderkomen van de arbeidersgezinnen. 
 
De eerste bebouwing in het gebied is echter niet een arbeiderswoning maar een café. Veenbaas 
Tjibbe Koopmans laat het in 1864 bouwen om alvast vooruit te lopen op florerende business. Het 
café zal de naam 'De Hoek' krijgen (inmiddels verbouwd en in gebruik als huisartsenpraktijk). 
Nieuw Beets, als tegenhanger van het al bekende Oud Beets, is hiermee geboren. Het zal echter 
nog een eeuw duren voor uiteindelijk de naam Nij Beets officieel werd gegeven. 
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In 1870 telt Nij Beets 24 stenen huizen aan de Prikkewei en de Hoek. In de oude polder liggen dan 
30 woningen verspreid over het land. Al met al telt Nij Beets in dat jaar ruim 600 inwoners. Een 
echte dorpskern ontbeert het dorp. Een verslaggever van een landelijke krant die jaren later in het 
veendorp verzeild raakt schrijft: 
 
'Wie in deze streken niet goed bekend is, zal moeite hebben om te weten wanneer hij nu eigenlijk in 
Nij Beets is, want ofschoon het dorp 1274 inwoners telt, zoeken wij tevergeefs naar een kleine 
opeenhoping van huizen, naar een kom die zelfs aan veel kleinere dorpen dikwijls nog zulk een 
gezellig uiterlijk geeft. Hier staan alle huizen ver van elkaar, geen tien die een aardig groepje 
vormen.' 
 
Uitbuiting 
Hoewel de veenarbeiders met frisse moed hun werkzaamheden in het veengebied beginnen, 
wordt hen al gauw duidelijk hoe de machtsverhoudingen liggen. De veenbaas is heer en meester 
en buit de arbeiders en hun gezinnen flink uit. Met gedwongen winkelnering dwingt hij hen om in 
zijn eigen winkel te kopen en het loon te verspillen aan de tap. Het leidt dan ook meerdere malen 
tot oproer en stakingen. De moeder aller veenstakingen is De Grote Staking van 1890 onder leiding 
van socialist Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Door zijn imposante bebaarde verschijning en de 
wonderen die de veenarbeiders hem toedichten, wordt Domela dan ook 'Ús Ferlosser' (Onze 
Verlosser) genoemd. 
 
Overstromingen 
Landelijke bekendheid krijgt Nij Beets in 1892. Door actieve afgraving van het veen is het dorp 
uiterst gevoelig geworden voor overstromingen. De bewoners zijn al wel gewend dat de Prikkewei 
's winters geregeld onderloopt, maar in februari is het van Oud Beets tot Boarn (Aldeboarn) één 
grote zee. Kranten uit het westen sturen hun ster reporters naar 'dat dorpje in Friesland.' Als de 
Hollanders de artikelen lezen, komt er spontaan een inzamelingsactie op gang dat al gauw door 
andere delen van het land wordt overgenomen. De actie levert uiteindelijk 27.000 gulden op, 
genoeg om de getroffen beetster gezinnen uit de brand te helpen. 
 
Dorpskern 
In navolging van de veenarbeiders komen ook steeds meer winkellieden naar Nij Beets. Rond 1885 
telt het dorp 3 bakkers, twee herbergen, een smid, een timmerman, enkele hellingbazen en een 
ex-veenarbeider die voorzichtig is begonnen als landbouwer. Met de bouw van een school (tussen 
1900 en 1935 was de lagere school in Nij Beets met 200 leerlingen zelfs de grootste van 
Opsterland), de kerk en twee brugwachterswoningen ontstaat langzaam maar zeker een 
dorpskern. Zelfs veenbazen bouwen er hun woning. 
 
Huidige situatie 
Wie de geschiedenis van Nij Beets kent, weet dat het dorp ontstaan is door hard werken, waarbij 
twee termen tot op de dag van vandaag nog steeds opgeld doen: strijdbaarheid en 'mei-inoar ien' 
(met elkaar één). Door te strijden tegen onrecht en op te komen voor zichzelf hebben de inwoners 
van Nij Beets het dorp gebracht tot waar het nu staat: een hechte dorpsgemeenschap waar men 
oog heeft voor elkaar en de behoeftige de helpende hand biedt. Maar de geschiedenis wordt 
hierbij nooit verloochend. Ook Plaatselijk Belang onderschrijft dit. Op een sobere manier moet de 
Beetster historie terugkomen in alle toekomstige ontwikkelingen van het dorp. 
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Mentaliteit 
Annex met een verleden van 'samen de schouders eronder zetten', kent Nij Beets een groot 
vrijwilligersleger. Of het nu gaat om het openlucht laagveenderijmuseum ‘It Damshûs’ (circa 100 
vrijwilligers), openluchtzwembad ‘De Blauwe Kamp’ of de vele sportverenigingen; helpende 
handen zijn nooit ver weg. 
 

 
 

Het openlucht laagveenderijmuseum It Damshûs herinnert aan de herkomst van veel Beetsters. 
 
Toekomst 
Nij Beets is een gewilde woonplaats, zo blijkt uit de belangstelling voor uitbreidingslocaties. Op dit 
moment worden de plannen voorbereid voor het bouwen van zo’n 30 nieuwe woningen. Wonen in 
Nij Beets wordt ook als aangenaam ervaren. 
 
Door de positieve uitstraling en de relatief lage grondprijs zijn er veel jonge gezinnen blijven 
wonen en ook komen wonen. De beide basisscholen, Kristlike basisskoalle ‘De Arke’ en Openbare 
basisschool ‘De Jasker’, mogen zich samen verheugen in ruim 130 leerlingen. 
 
Voor meer informatie over Nij Beets kunt u terecht op: http://www.nijbeets.info/. 
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3. Geschiedenis kerkelijke gemeente Nij Beets 
 
Lange tijd kende Nij Beets twee kerken: de Nederlands Hervormde kerk en de Gereformeerde kerk. 
Ook waren er twee christelijke scholen en één openbare school. Deze waren weliswaar geen 
concurrenten van elkaar, maar ze gingen wel ieder hun eigen weg. Vanaf 1967 hebben wij één 
school voor Protestants Christelijk basisonderwijs. Een heilzame en vruchtbare ontwikkeling waar 
we nog steeds dankbaar voor zijn. Ook de jeugdverenigingen begonnen gezamenlijk op te trekken. 
Een enkele keer, bijvoorbeeld bij bijzondere feestdagen, werden er gezamenlijke kerkdiensten 
gehouden. Tot een verdere samenwerking leidde het vooralsnog niet. 
 
Toen in 1991 beide gemeenten vrijwel tegelijk vacant raakten, bleek de tijd rijp voor een 
verstrekkende samenwerking. Er werd besloten gezamenlijk verder te gaan. Dit leidde tot in 1992 
tot de benoeming van onze eerste gezamenlijke predikant: Ds. Rob Poesiat. Nog steeds kijken wij 
met veel voldoening terug op deze periode. Het was een vruchtbare tijd waarin het gezamenlijk 
optrekken bij zowel kerkelijken als niet-kerkelijken eindelijk 'goed' voelde. 
 

 
 

De Gereformeerde kerk met de pastorie (later kosterswoning) in gebruik genomen in 1917 
 
Kerkgebouw 
In 1997 vertrok ds. Rob Poesiat en in 1998 werd ds. Marcus Klomp als nieuwe predikant 
verwelkomd. In 2003 werd besloten de voormalige Gereformeerde kerk aan de Prikkewei en 
bijgebouw ‘De Rank’ te verbouwen tot een multifunctionele ontmoetingsruimte met meerdere 
zalen. De voormalige Hervormde kerk aan de Doarpsstrjitte, die al eerder was verbouwd, zal 
voortaan voor de erediensten worden gebruikt. Op 28 maart 2004 droegen 4 vertegenwoordigers 
van de gemeente de tekenen van het kerk zijn - de Bijbel, het doopvont, de paaskaars en het 
avondmaal stel - de ‘Prikkeweikerk’ uit om ze op de zondag hierop de ‘Doarpsstrjittekerk’ weer 
binnen te dragen. 
 
In 2008 werd een commissie gestart om de samenwerkingsvorm (federatie) van onze gemeente te 
veranderen in een fusie. In 2010 was het zover. Op 25 juni werden bij de notaris de laatste 
noodzakelijke handtekeningen gezet en ging onze gemeente verder onder de nieuwe naam 
Protestantse gemeente te Nij Beets, de ‘Doarpstsjerke'. De gemeente beschikt over een eigen 
pastorie die met haar geschiedenis tot de meest markante woningen in het dorp behoort.  
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In 2012 vertrok ds. Marcus Klomp en werd dominee in Marum. In 2013 werd ds. Jaap Vlasblom als 
nieuwe predikant verwelkomd. Ds. Jaap Vlasblom vertrok in 2021 en werd dominee in Spijkenisse. 
Onze PKN gemeente werd weer vacant. 
 

 
 

De Hervormde kerk met de pastorie in gebruik genomen in 1908 
 
 

 
 

De Doarpsstrjittekerk met de pastorie. Een foto van eind jaren zestig. 
 
Brug 
Door deze geschiedenis heen, heeft onze gemeente zich een levendige gemeente getoond die 
altijd vooruit kijkt. Daarbij zitten we niet stil. Met regelmaat werden grote kerkelijke activiteiten 
uitgevoerd zoals musicals rond Jakob, Ester en Ruth of werd een projectkoor gevormd voor een 
Beetster variant van de Mattheüs Passion. 
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September 2016 Musical Ruth 
 
Deze initiatieven hebben tot een fijne interactie en veel waardevolle momenten geleid met respect 
voor elkaar. Momenteel kenmerkt onze gemeente zich als een levendige eenheid die er voor alle 
dorpelingen wil zijn. In 2010, tijdens de jaarlijkse kerkenraad dag, tekende één van de ouderlingen 
het bij een creatieve sessie treffend: een kerkgebouw met een grote toegangspoort en muren die 
als een cirkel om het dorp heen waren gemetseld. De symboliek hierbij was helder: je komt heel 
makkelijk binnen in ons laagdrempelige kerkgebouw en wat je daarna ook besluit: de kerk blijft 
altijd om je heen staan en is altijd bereid om je te ontvangen. 
 
Niet alleen lokaal, ook ver over de landsgrenzen heen willen wij als kerkelijke gemeente onze 
naaste helpen. Voor meerdere jaren achtereen committeren wij ons aan de minder bedeelden 
overzee. Een aantal jaren terug waren er warme contacten met een kerk in voormalig Oost 
Duitsland. 
 
De Covid periode heeft onze activiteiten met betrekking tot dit punt op een laag pitje gezet. Wij 
streven erna om dit in de toekomst weer op te pakken. 
  
Meer informatie over onze kerk: http://www.doarpstsjerke.nl/ 
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4. Kerkelijke gemeente Nij Beets 
 
Opbouw/samenstelling 
De onderstaande gegevens gelden per 1 oktober 2021. 
 
De gemeente telt 472 leden: 

o 139 mannelijke en 101 vrouwelijke doopleden. 
o 109 mannelijke en 123 vrouwelijke belijdende leden. 

 
De leeftijdsopbouw uitgedrukt in procenten: 

o 0-4 jaar    0,9%   
o 5-9 jaar    4,4%   
o 10-19 jaar  13,1%   
o 20-24 jaar    6,6%   
o 25-34 jaar    9,3%   

o 35-44 jaar  11,4% 
o 45-54 jaar  14,2% 
o 55-64 jaar  18,4% 
o 65-74 jaar  10,8% 
o 75 en ouder    10,8% 

 
Identiteit 
Onze kerkelijke identiteit als gemeente is te omschrijven als betrokken, open en midden- orthodox. 

o Betrokken in die zin dat al sinds jaar en dag de onderlinge betrokkenheid van de 
gemeenteleden op elkaar in tijden van lief en leed en het samen gemeente willen zijn door 
een ieder als uiterst waardevol wordt erkend, en waar een ieder zich ook van harte voor wil 
inzetten. 

o Open in die zin dat de gemeente zich bewust is dat zij geen ‘afgesloten geheel’ binnen de 
maatschappij is, maar ‘open staat’ en ‘open’ dient te staan naar die maatschappij cq. 
dorpsgemeenschap toe. En bewust en respectvol open wil staan voor andere meningen en 
inzichten. 

o Midden in die zin dat de gemeente weet dat zij zich midden in de maatschappij en het 
leven bevindt. En temidden van die maatschappij en leven rekenschap van haar geloof mag 
en dient af te leggen. 

o Orthodox in die zin dat de gemeente zich volop verbonden weet met de ‘rechte leer’ van 
het heil van God in Jezus Christus; zij de Bijbel erkent als enige bron en toetssteen waarin 
dit heil wordt verwoord en onderwezen; en zij zich van harte aansluit bij hoe onze 
voorouders dit heil hebben omschreven in de formulieren van enigheid en de belijdenissen 
van de kerk. 

 
Missie 
De missie van de gemeente luidt als volgt: 
‘De Protestantse gemeente van Nij Beets is een gemeenschap die haar bestaan dankt aan het 
geloof in God, zoals verwoord in de Bijbel. En gegrond is in het Evangelie van Jezus Christus. In 
navolging van Hem, daartoe geïnspireerd door de Heilige Geest, en met het oog op het komende 
Koninkrijk van God, willen wij een vierende, lerende, dienende en delende kerk zijn die ín de 
samenleving staat.’ 
 
Hieronder verstaan we het volgende: 

o Een vierende kerk 
Een vierende kerk is een gemeente waarvan de leden samenkomen in de eredienst, of in 
kleinere verbanden, op zondag of door-de-weekse dagen. Bij ‘vieren’ in het Bijbelse denken 
klinken altijd een paar andere woorden mee: vieren = gedenken = onderhouden (= 
beoefenen).  
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‘Gedenken’ is hierbij méér dan herinneren; het is her-inneren, opnieuw in je laten komen 
en dit dan uiten. Wij vieren, her-inneren het Verbond, de band van God met ons, mensen. 
Dit gebeurt rond het verhaal van de Bijbel. Daarbij kan gezongen worden met psalmen, 
gezangen en allerlei soorten liederen; ondersteund door kerkorgel en/of allerlei soorten 
muziekinstrumenten. Maar ook op andere wijze, bijvoorbeeld door samen te bidden, te 
mediteren, toneel te maken enzovoort. 

o Een lerende kerk 
Een lerende kerk is een gemeente waarvan de leden samenkomen in de eredienst, of in 
kleinere verbanden, op zondag of door-de-weekse dagen, om te leren over God, de mens, 
de verhouding tussen God en mens - oftewel de wereld van de Bijbel -  en de wereld waarin 
wij leven.  Dit gebeurt door middel van catechese, leerdiensten, leer – en gespreksgroepen 
en sinds een aantal jaar ook door groei-groepen. 

o Een dienende kerk 
Een dienende kerk is een gemeente die zich in navolging van haar Heer dienstbaar opstelt. 
Dienstbaar ten opzichte van het geheel van de gemeente maar ook tegenover de enkeling. 
In onze gemeente is ervoor gekozen dat deze dienstbaarheid niet alleen ten goede komt 
aan de gemeente zelf en haar leden, maar dat dit ook geldt voor de leden van de 
dorpsgemeenschap. Dit gebeurt in eerste instantie door aangewezen leden van de 
gemeenschap, de predikant en de diakenen, maar is daarnaast ook een opdracht voor alle 
leden van de gemeente. 

o Een delende kerk 
Een delende kerk is een gemeente die leeft vanuit de overtuiging dat haar Heer Zijn leven 
deelde met velen, en tenslotte zichzelf gaf (deelde) tot heil en welzijn van alle mensen. 
Geïnspireerd door Hem wil de gemeente delen van haar gaven en talenten met anderen, 
tot heil en welzijn van de leden van gemeente, de gemeente in haar geheel, maar ook de 
dorpsgemeenschap en haar leden. 

 
Speerpunten 
Nadenkend over haar missie, om een ‘vierende, lerende, dienende en delende kerk te zijn die ín de 
samenleving staat’, én om deze missie ‘handen en voeten’ te geven, heeft de gemeente de 
volgende speerpunten gekozen: 

o De gastvrije gemeente 
De gemeente is in alles gericht op de ontvangst, begeleiding en zorg voor mogelijke gasten. 
Zonder deze gastvrijheid zijn wij geen missionaire gemeente. 

o De dienende gemeente 
De gemeente is present bij mensen in nood. De kerk voegt de daad bij het Woord. 

o De gemeente voor het dorp 
De gemeente richt zich op het dorp: ‘van het dorp en voor het dorp.’ Klein zijn is ook een 
kans. 

o De gemeente met hart voor jongeren 
De gemeente heeft hart voor en geeft prioriteit aan jongeren. Het contact en de relatie 
staan hierbij voorop. 

o De gemeente op de kruispunten van het leven 
De gemeente heeft een aanbod voor mensen op de kruispunten van hun leven, is 
betrokken en zorgzaam. De kerk komt in beeld als het erom spant. Het beleidsplan geeft 
hier ook duidelijk handen en voeten aan. (zie de bijlage voor een verkorte uitgave van het 
beleidsplan). 
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5. Organisatie en invulling kerkelijke taken 
 
Kerkenraad 
De kerkenraad bestaat uit 14 personen. De predikant, 8 ouderlingen waarvan 2 jeugdouderlingen 
en 6 diakenen. Er wordt één keer per maand door de kerkenraad vergaderd. Twee keer per jaar 
wordt er een gemeenteavond gehouden. 
 
Moderamen 
Het moderamen bestaat uit de predikant, de voorzitter en scriba van de kerkenraad, de voorzitter 
van de diaconie en een kerkrentmeester. Het moderamen komt één keer per maand bijeen. 
 
Omtinkers 
In onze gemeente werken wij met 10 ‘omtinkers’. De ‘omtinkers’ zijn gemeenteleden die ervoor 
zorgen dat er vanuit de kerkelijke gemeente zorg en aandacht is voor alle gemeenteleden die dat 
kunnen gebruiken. O.a. zieken, alleenstaanden, ouderen. 
 
Taken predikant o.a.: 

o Het voorgaan in de kerkdiensten. 
o Pastoraal bezoekwerk in overleg met wijkouderling/diaken. 
o Bezoekwerk niet- gemeenteleden bij calamiteiten. 
o Begeleiden catecheten. 
o Catechisatie voor jongeren vanaf 18 jaar. 
o Belijdeniscatechisatie. 
o Voorbereiding en uitvoering groothuisbezoek. 
o Lid van de kerkenraad, 1 keer per maand vergadering. 
o Lid van het moderamen, 1 keer per maand vergadering. 
o Lid van het ouderlingen overleg, 2 keer per jaar. 
o Redactie Nieuwsbrief. 
o Column in dorpskrant ‘De Nijs Beetster’. 

 
Taken ouderlingen o.a.: 

o Ouderling algemene taken. 
o Ouderling kerkrentmeester. 
o Ouderling scriba. 
o Ouderling voorzitter. 
o Coördineren van de ‘omtinkers’. 
o Organiseren en leiden groothuisbezoek (samen met diaken). 

 
Taken jeugdouderlingen o.a.: 

o De jeugdouderlingen vormen een schakel tussen de kerkenraad en alle jeugd activiteiten. 
Hiervoor hebben ze een gedelegeerde verantwoordelijkheid gekregen van de Kerkenraad, 
waarbij de werkwijze van de jeugdouderlingen soms vooraf en anders achteraf overlegd 
wordt in de kerkenraad. 

o De jeugdouderlingen hebben de opdracht om zorg te dragen voor activiteiten waarbij de 
jeugd van 12 tot 25 jaar het Evangelie aangereikt krijgt. De jeugdouderlingen bepalen 
samen met de kerkenraad wat prioriteit heeft. 

o Het coördineren en afstemmen van alle jeugdwerk. Dat zijn de volgende groepen: clubs, 
catechisatie, kindernevendienst en tienerdienst. 
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o Zorg dragen voor het jeugd - en jongerenpastoraat. Door een vertrouwensrelatie op te 
bouwen met jeugd en jongeren. Zo nodig worden bezoeken afgelegd aan huis. 

o De jeugdouderlingen hebben een adviserende taak in het opstellen van de begroting en het 
begeleiden van de jongeren hierin. 

o Het organiseren en bijwonen van de jeugdcentrale. 
 
Taken diakenen o.a.: 

o Verzorgen van het avondmaal. 
o Collecteren tijdens de erediensten. 
o Zorg en aandacht geven voor de ouderen in het dorp. Onder andere via tweewekelijks 

koffie-uurtje, kerstbroodmaaltijd en bezoeken. 
o Er wordt één keer per 6 weken vergaderd door de diaconie. 

 
Taken ‘omtinkers’ o.a.: 

o Pastorale zorg in de gemeente. 
o Bezoeken van jarigen op oudere leeftijd. 
o Zorg en aandacht voor zieken. 
o Bezoeken van ouders met een pasgeboren baby. 

 
Erediensten 
De gemeente houdt één eredienst per zondag. Verder wordt er één keer per maand, tegelijk met 
de gewone dienst, een tienerdienst georganiseerd. De erediensten worden ondersteund door een 
beamer. Hiervoor is een speciaal Beam team in het leven geroepen. Op de eerste zondag van de 
maand is er gelegenheid om na afloop van de dienst gezamenlijk een kopje koffie te drinken. 
Tijdens de morgendienst is er een oppas aanwezig voor de baby's en peuters en is er 
kindernevendienst voor de basisschoolkinderen. 
 
Naast de gewone diensten worden er nog andere diensten georganiseerd: 

o Kerk- School en Gezinsdienst. 
o Zendingsdienst. 
o Kerk en Israël. 
o Evangelisatiedienst. 
o Bid- en dankdag. 
o Start- en slotzondag. 
o Bijbelzondag. 

 
Zes keer per jaar wordt het (lopend) avondmaal gevierd. Aan het avondmaal mogen ook de 
kinderen deelnemen. 
 
Pastoraat 
Ieder gemeentelid is geroepen naar de ander om te zien. In de gemeente hebben de ‘omtinkers’ in 
samenwerking met de predikant echter de pastorale taak op zich genomen. De gemeente is 
opgedeeld leeftijdsgroepen. Elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen (een of meerdere) ‘omtinkers’. 
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1. Kerkenraad 
2. Ouderlingen 
3. Predikant 
4. Diakenen 

 
1. Pastoraat ouderlingen/jeugdouderlingen 
2. Pastoraat predikant 
3. Diaconale taak 
4. Moderamen (bestuur) 
5. Scribaat 
6. Omtinkers 

 

1. Bijbelgespreksgroep (mannen) 
2. Bijbelgespreksgroep (vrouwen) 
3. Catechese 
4. Clubcatechese 
5. College van Kerkrentmeesters 
6. Commissie Gemeente-groei-groep 
7. Commissie Iepen Doarren 
8. Commissie Kerk en Israël 
9. Commissie Kerkmuziek 
10. Commissie Zending 
11. Geloofsopvoeding voor jonge ouders  
12. Kerkcafé 
13. Kindernevendienst 
14. Kosters 
15. Nederlands Bijbelgenootschap 
16. Oppasdienst 
17. Preekvoorziening 
18. Thomasgroep 
19. Tienerdienst 

 
 

6. Activiteiten in de kerkelijke gemeente 
 
Opbouw protestantse gemeente Nij Beets 
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7. Profielschets PKN gemeente Nij Beets                                                             
 
Identiteit: 
De kerkelijke identiteit van de Protestantse gemeente in Nij Beets is te omschrijven als betrokken, 
open, midden en orthodox. 
 
Betrokken: 
In die zin dat al sinds jaar en dag de onderlinge betrokkenheid tussen onze gemeenteleden in 
tijden van lief en leed groot is. Ook het samen gemeente willen zijn wordt als uiterst waardevol 
gezien en iedereen wil zich hiervoor dan ook van harte inzetten. 
 
Open: 
In die zin wij ons als gemeente ervan bewust zijn dat wij geen ‘wereldje op zich’ zijn binnen onze 
samenleving. Nee, wij staan open voor iedereen in de maatschappij én de eigen 
dorpsgemeenschap. Dat doen wij met respect voor andere meningen en inzichten. 
 
Midden: 
In die zin dat wij weten dat wij midden in de maatschappij en het leven staan. En midden in die 
maatschappij en het leven mogen en willen wij verantwoording afleggen voor ons geloof. 
 
Orthodox: 
In die zin wij ons geloof bellijden op basis van de Heilige Schrift en de Reformatorische traditie van 
de kerk. 
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8. Profielschets predikant Nij Beets 
 
Wegens het beroep dat onze huidige predikant heeft aangenomen naar Spijkenisse zijn wij voor 
onze PKN-gemeente in Nij Beets op zoek naar een parttime (0,6 FTE) predikant (m/v) met enige 
ervaring, die…. 
 
Qua  identiteit: 

o Op een theologisch verantwoorde manier het Woord van God met diepgang maar ook in 
begrijpelijke taal kan overbrengen naar het dagelijkse leven; 

o De spil wil zijn in het kerkelijk leven in ons dorp voor de eigen gemeenteleden maar ook 
voor andere dorpsbewoners; 

o Zich kan vinden in de uitgangspunten van onze missie, ons beleidsplan en de activiteiten 
van de diverse commissies en werkgroepen; 

 
Qua persoonlijke kenmerken: 

o Op een open positieve en inspirerende wijze in het geloof en het leven staat; 
o Van nature wil samenwerken en bruggen wil bouwen; 
o Open en toegankelijk is en zijn/haar eigen geluid laat horen; 

 
Qua verwachtingen: 

o Op een betrokken manier pastorale zorg  geeft, ook daar waar nodig is in het dorp; 
o Visie heeft op gemeenteopbouw, met een  focus op de vier J’s: 

o Jeugd, 
o Jongeren, 
o Jongvolwassenen én 
o Jonge ouders;  

o Open staat voor vernieuwing en initiatief neemt om dit samen met anderen vorm te geven; 
 
Qua vaardigheden: 

o Kan enthousiasmeren en inspireren; 
o Communicatie hoog in het vaandel heeft staan; 
o Leiding kan geven aan een team van mensen en goed kan samenwerken; 
o Kan omgaan met moderne communicatie- en presentatiemiddelen; 

 

 


