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Voorwoord
Van groot belang bij het schrijven van een beleidsplan is het besef dat wij hier in It
Keningsfjild mogen zaaien in vruchtbare aarde. Wij zijn dankbaar voor de vruchtbare aarde
van het Keningsfjild. Het Keningsfjild is een bont gezelschap van mensen. Dankbaar zijn we
voor de aan ons toevertrouwde materiële middelen.

Ten tijde van de fusie tot It Keningsfjild hebben we onze missie en visie geformuleerd en
vastgesteld. Deze vormen de basis voor dit beleidsplan.
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Missie
Een zinvol bestaan voor mens en samenleving.

Visie
De protestantse gemeente (PKN) It Keningsfjild wil een gemeenschap van
Christenen zijn die:
 De Bijbel gebruikt als inspiratie voor onze relaties en voor betrokkenheid met de
wereld waarin wij leven;
 Open staat voor veranderende omstandigheden en inzichten met ruimte en
respect voor elkaar;
 Zoekt naar een balans tussen traditionele en eigentijdse activiteiten, waarin de
elementen vieren, leren en dienen herkenbaar zijn;
 Vanuit de kernwaarden: respect, betrokkenheid en verbondenheid, creativiteit en
openheid, ruimte en vrijheid werkt.

Profiel ‘It Keningsfjild’
Per 1 januari 2017 zijn de gemeenten te Ureterp, Bakkeveen, Siegerswoude en
Frieschepalen gefuseerd tot ‘It Keningsfjild’. ‘It Keningsfjild’ is aangesloten bij de
Protestantse Kerk van Nederland (PKN).

De oude kerk in Ureterp kent een lange geschiedenis die wel 8 eeuwen teruggaat. Onlangs
is deze kerk – de St. Piter – prachtig gerenoveerd.

Het kerkgebouw de Mande van Bakkeveen is in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw
eigenhandig door gemeenteleden gebouwd. Het is een modern gebouw dat ook voor andere
doeleinden dan de kerkdienst kan worden gebruikt.
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Inleiding
We kijken terug op een jaar waarin we met elkaar op zoek waren naar wat voor ons ‘kerk
zijn’ mag zijn. Waarin we op meerdere momenten onszelf en gemeenteleden deze vraag
stelden met als doel te kunnen komen tot beleid.
We begonnen met een bezinning als kerkenraad in augustus 2018 op de vraag welk beeld
de ideale kerk voor ons weergeeft. Deze vraag hebben we ook met de gemeente besproken
tijdens de gemeenteavond en in een anders-dan-andersdienst. Uit die gesprekken met de
gemeente en in de kerkenraad kwam naar voren dat we graag verbinding willen:





Met elkaar (na de fusie nog meer integreren)
Met de jeugd (hoe betrekken we de jeugd bij de gemeente / bij de kerkdiensten)
Met onze dorpen
Met de wereld om ons heen.
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Beleidsplan
De bezinning van de kerkenraad kreeg een vervolg op 30 augustus 2019.
Om goed vorm en functie te kunnen geven aan een visie is het van belang ook goed naar je
omgeving te kijken. Met welke omgeving hebben we als It Keningsfjild te maken? We
hebben te maken met verschillende dorpen en hele verschillende culturen in die dorpen.
Belangrijk was de vaststelling dat we ons willen onderscheiden door een alternatief te
bieden.
Als omgevingsfactoren noemen we ook het feit dat veel mensen in onze tijd meer
individualistisch denken en handelen. Een strakke gebondenheid aan instituties wordt door
velen gemeden. Losse projecten, tijdelijke betrokkenheid, ruimte voor zoeken en een eigen
individuele inbreng zijn nieuwe vormen van verbinding. Ook vakbonden en verenigingen
hebben hiermee te maken. It Keningsfjild wil het toenemende individualisme als een
uitdaging zien.
Onze samenleving kenmerkt zich verder door enerzijds eenzaamheid onder de mensen en
anderzijds het zoeken naar spiritualiteit en zingeving.
Uitgaande van de visie en missie zoals die ten tijde van de fusie tot It Keningsfjild zijn
vastgesteld hebben we vanuit alle beelden en ervaringen van het afgelopen jaar met elkaar
gezocht naar kernwoorden die weergeven waar wij van zijn. De kernwoorden geven onze
hartenwensen weer, het zijn ons kernwaarden.
Het is de bedoeling dat we onze kernwaarden uitdragen en dat ze gestalte krijgen in al onze
activiteiten. Met de nadruk op krijgen, we gaan eraan werken! De bewustwording van wat we
bedoelen, wat voor ons de betekenis is van de kernwoorden en de vertaling daarvan in alles
wat we doen is een proces. Daarbij hoeft niet alles anders te worden, juist niet. De dingen
die we doen en waar we trots op zijn kunnen we ook vertalen en toetsen aan deze
begrippen.
Het afspreken van de kernwaarden en wat ze betekenen levert ook op dat we elkaar aan
kunnen spreken en onszelf uit kunnen spreken wanneer we ons niet vinden in dat wat we
hebben afgesproken.
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Kernwaarden
Dit zien we als de kernwaarden van It Keningsfjild:

Respect
Betrokkenheid en verbondenheid
Creativiteit en openheid
Ruimte en vrijheid

Vervolg
Werkplannen
De kerkenraad nodigt de colleges van ouderlingen, van diakenen en van kerkrentmeesters
uit om op basis van dit beleidsplan tot werkplannen te komen.

Conform de afspraken in de Plaatselijke Regeling zal de kerkenraad dit beleidsplan elk jaar
tegen het licht houden.
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