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Bestuur
De Protestantse Gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad. Deze is samengesteld uit
drie geledingen: pastorale raad, diaconie en kerkrentmeesters. De vergaderingen worden
voorbereid door het moderamen (samengesteld uit de voorzitters van de drie geledingen, de
predikant en de scriba), dat tevens fungeert als een soort dagelijks bestuur.
Predikant en pastor
In de Protestantse Gemeente zijn een predikant en een kerkelijk werker actief. De predikant
is actief op alle terreinen van het kerkelijk erf. Hij leidt de kerkdiensten, geeft catechese,
begeleidt gespreksgroepen en ontmoetingsbijeenkomsten en verzorgt het pastoraat in zijn
wijk. De kerkelijk werker verzorgt het pastoraat in haar wijk.
Kerkdiensten
Op zondag komen we als gemeente tijdens de kerkdienst samen. We vieren ons geloof in
God en denken na over wat de bijbel ons kan leren. De Protestantse Gemeente wil een open
en gastvrije gemeente zijn, waarin alle gemeenteleden – jong en oud – een plek krijgen. Niet
iedereen is gelijk en niet iedereen beleeft zijn of haar geloof op dezelfde manier. Daarom zijn
er in onze gemeente verschillende soorten diensten. Er zijn bijvoorbeeld gezinsdiensten,
jongerenvieringen, oecumenische vespers, Fryske tsjinsten en elk jaar een schoolkerkdienst.
In de tweede helft van 2015 is begonnen met de zogenaamde 'Anders Vieren' dienst. Dit is
één keer per maand een laagdrempelige dienst om 10.30 voorafgegaan door ontmoeting
met koffie. Kortom, te veel om op te noemen. Zo geven we uiting aan het feit dat we een
veelkleurige gemeente zijn, waar ruimte is voor iedereen. Veelkleurig, maar één in het
geloof in Jezus Christus dat ons bindt.
Voor de kinderen is er iedere zondag kindernevendienst en maandelijks sneinsklup. Ook is er
gemiddeld eens per maand nevendienst voor tieners. Meer informatie hierover in het
hoofdstuk “Jeugdwerk”.
De zondagse eredienst begint doorgaans om 9.30 uur. Er vindt op doordeweekse dagen zo
nu en dan een rouw- of trouwdienst plaats.
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Kerkgebouwen
Onze gemeente beschikt over twee kerkgebouwen. De kerkdiensten vinden afwisselend
plaats in één van de twee kerken: de Haghakerk en de Ichthuskerk. Raadpleeg hiervoor het
kerkblad “It Trijelûk” of de website. De Haghakerk is de oudste kerk en is gelegen in het hart
van de oude dorpskern. De Ichthuskerk ligt aan de doorgaande weg naar het centrum van
Heeg (De Skatting).
In 2014 zijn de bijgebouwen van de Ichthuskerk gerenoveerd. Dankzij de inzet van
vrijwilligers lukte het om de kosten daarvan te beperken.
Koster Ichthuskerk
Kosters Haghakerk:

Organisten:

Douwe en Nannie Buwalda – van der Veen
Johannes Hooghiem, Sybren van der Meer, Teade Grondsma, Gerrit
van Netten, en Thomas Visserman. Sybren van der Meer nam in de
zomer van 2015 afscheid.
Fekke Bijlsma, Hessel Jaasma, Gerk Venema, Marijke Venema,
Jan Willem Obbink, Douwe Smit, Griet Boersmaen Griet van der Meer.
Marijke Venema is in januari 2016 overleden.
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Pastoraat
De kerk is niet alleen actief op zondag en binnen de muren van het kerkgebouw. Juist niet!
De kerk vervult ook een belangrijke rol in de gemeenschap van het dorp. Dat komt onder
andere tot uiting door het bezoekwerk. De kerk komt graag bij de mensen thuis. In tijden van
ziekte, rouw of tegenslag biedt de kerk steun en begeleiding. Bezoekwerk is één van de
hoofdtaken van de pastorale raad. De gemeente is verdeeld in verschillende wijken. De
predikant en de pastor verrichten bezoekwerk in de wijk waar ze aan verbonden zijn. Iedere
wijk heeft een eigen wijkouderling en een groep contactpersonen. Ook zij doen bezoekwerk.
Een jeugdouderling coördineert het jeugdwerk.
Leden van de pastorale raad:
Homme en Margreet Bakker (wijkouderlingen), Elizabeth van Berkum (wijkouderling), Klaske
Grondsma (wijkouderling), Reinschje Hiemstra (scriba en wijkouderling), Emke Jelmer Keulen
(predikant), Anje Kuik (wijkouderling), Ellen Kuiper (kerkelijk werker), Meindert Seffinga
(voorzitter), Riekje Terpstra (wijkouderling) en één vacature (jeugdouderling).
De wijkouderlingen krijgen hulp van een groep contactpersonen. Met elkaar geven de
wijkouderlingen, predikant, kerkelijk werker en contactpersonen persoonlijke aandacht aan
de gemeenteleden die dat nodig hebben.
Jeugdraad
In onze gemeente is veel aandacht voor jongeren. Twee jeugdouderlingen (momenteel één
vacature) zijn samen met de leden van de jeugdraad verantwoordelijk voor een grote
hoeveel activiteiten voor de jongeren. Deze activiteiten worden ontplooid in de
kindernevendiensten, de sneinsklup, gezinsdiensten, tienerdiensten, jeugdclubs en
catechese- groepen. Al deze activiteiten vindt u terug in het hoofdstuk “Jeugdwerk”.
Leden van de Jeugdraad:
Marianne de Haan (kindernevendienst en sneinsklup), Henrike Huetink (algemeen lid), Emke
Jelmer Keulen (predikant), Tjitske Potma (jeugdouderling, voorzitter en lid stuurgroep
'Anders Vieren'), Sjoerd Talstra (secretaris en penningmeester) en Cortien Veenstra
(algemeen lid).
Bloemengroet, verjaardagsgroet en kerstgroet
Deze blijken van aandacht vanuit de kerk worden verzorgd door: Rinske de Jager,
Rina de Vries en Gepke Visserman. Coördinatie van de bloemengroet vanuit de kerk: Nannie
Buwalda
Werkgroep Anders Vieren
Als uitvloeisel van de in het Beleidsplan geuite wens om regelmatige andere vormen van
vieren te realiseren, is vanaf september 2015 is de stuurgroep 'Anders Vieren' actief. Deze
diensten, waarbij de participatie van gemeenteleden op verschillende manieren tot uiting
komt, worden samen met de predikant voorbereid door een werkgroep die bestaat uit:
Francien Attema, Herman van der Bij, Teade van der Meer, Tjitske Potma en Anneke
Ringnalda.
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Beamerteam
Bij de diensten in de Haghakerk worden de liturgie, liederen, teksten, afbeeldingen en
eventueel filmfragmenten geprojecteerd met de beamer. Een team van gemeenteleden
draagt zorg voor de samenstelling en uitvoering van de presentaties. Het beamerteam
bestaat uit: Gielt Algra, Edgar Bergsma, Pieter Jukema, Jaap Krol en Marten Wijnja.
Diaconie
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord “diakonia”. Het betekent dienst – dienen. De kerk
beschouwt de diaconie als één van haar belangrijkste taken. Het dienen van je naaste, van
de mens én van de wereld. De diaconie ondersteunt mensen in de samenleving. De diaconie
is er voor de medemens. Wereldwijd. Maar ook in Heeg. De diaconie helpt mensen daar
waar hulp van familie, vrienden of kennissen niet toereikend is. Deze hulp kan praktisch of
wel financieel zijn. Praktische hulp in de zin van het inschakelen van gemeenteleden of
instanties. Financiële hulp is niet alleen ondersteuning in geld. Ook gesprekken met
overheidsinstellingen zoals de sociale dienst, het UWV, de belastingdienst of de gemeente
kan de diaconie op zich nemen. Hulpvragen worden doorgegeven aan voorzitter Rein
Brouwer, die deze aanvragen uiterst vertrouwelijk behandelt.
De diaconie steunt diverse projecten. Voorbeelden: projecten van Kerk in Actie, Kinderen in
de knel, Voedselbank Sneek, Stichting Present Sneek, Dorcas, Heart for Children, Stichting
Zending over grenzen. Voor een volledig overzicht: zie jaarrekening diaconie.
Diakenen zijn: Rein Brouwer (voorzitter), Fré Huizinga, Jacomien Joustra, Anskje Schaap,
Johan van der Schuit en Jelke Vellinga.
Werkgroep Kerk in Actie
Kerken houden zich al eeuwenlang bezig met evangelisatie en hulpverlening. In 1994 ging
Kerk in Actie van start als een interkerkelijk initiatief van een aantal zendings- en
werelddiaconale organisaties. Het zendingswerk heeft in Heeg al een rijke traditie. Dat
begon al in de tweede helft van de 19de eeuw. Heeg speelde een belangrijke rol in het
zendelingenwerk in Friesland. Ook nu wordt het zendingswerk in onze gemeente een warm
hart toegedragen. De Kerk in Actiegroep werkt al 4 jaar aan een aantal projecten in Papua.
We zijn momenteel ook nauw betrokken bij het onderwijsproject van Martijn van Driel. We
gaan dit tijdens het komende seizoen nog uitbreiden. Vanuit de Classis Sneek worden de
volgende projecten in Papua via de landelijke Kerk in Actie ondersteund: Vrouwencentrum
P3W, Aidsproject, dorpsontwikkeling van de organisatie Rumsram op Biak en het
onderwijsproject van Martijn van Driel.
In 2013 werden de banden met Papua aangehaald door het bezoek van een dominee uit
Papua aan onze gemeente. Samen vierden we het heilig avondmaal. In de zomer reisde onze
predikant, ds. Emke Jelmer Keulen, naar Papua en bezocht daar het Vrouwencentrum P3W
en verschillende dorpen op Biak, waar Rumsram actief is.
De leden van de Werkgroep Kerk in Actie zijn: Wietske Kuiper, Wytske Sybrandy en Riekje
Wiebenga.
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Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters wordt gevormd door zes ouderling-kerkrentmeesters. Het
in stand houden van de kerk kost geld. De kerk heeft personeel in dienst en er moeten
gebouwen worden onderhouden. De kerkrentmeesters zorgen hier voor. Geldwerving,
beheer van (on)roerende zaken, personele zaken en de ledenadministratie zijn de kerntaken
van het college. Met vrijwillige bijdragen van gemeenteleden, collecten, subsidies en acties
(zoals de rommelmarkt) zorgen de kerkrentmeesters ervoor dat de kerk financieel gezond
blijft. De Haghakerk, de Ichthuskerk, de pastorie en verpacht land zijn bezittingen van de
Protestantse Gemeente te Heeg.
Kerkrentmeesters zijn: Klaas Engelsma (voorzitter), Pieter Jukema en Uky Terpstra (3
vactures). Administratie: Akke Attema.
Begraafplaats
Het beheer en de administratie van de begraafplaats worden uitgevoerd door J. van der
Werf.
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JEUGDWERK
Catechese
Voor jongeren in de leeftijd van het middelbaar onderwijs is er catechese. We praten over
geloof en leven: Wat kan het geloof in God voor je leven betekenen? We staan stil bij
verhalen uit de Bijbel: Wat kun je met deze verhalen in de dagelijkse praktijk? Wat vertellen
ze over God en Jezus? We bekijken hoe dingen binnen de kerk werken: Hoe wordt er
gevierd? Wat betekenen bijvoorbeeld doop en avondmaal?
In 2015 waren er vijf catechesegroepen. Vier daarvan werden begeleid door de predikant en
één door twee huiscatecheten. In totaal gaat het om nagenoeg veertig bijeenkomsten. Er
werd gepraat over geloof, kerk en leven. Uitgangspunt is de leefwereld van jongeren. Van
daar uit wordt verbinding gezocht met geloof.
Jeugdclubs ‘Jonge Wille’ en ‘Wille en mear’
‘Jonge Wille’ is bestemd voor jongeren van de eerste en tweede klas van het middelbaar
onderwijs; ‘Wille en mear’ is voor de klassen 3 en 4. De club is één keer per maand. De
‘Wille’ staat centraal bij de jeugdclub: er worden spelletjes en buitenactiviteiten gedaan. En
er is ook ruimte voor ontmoeting en gesprek.
Leiding: Rimmer Grondsma, Marianne de Haan , Christa van Koeveringe, Jitke Krol, Geesje
van der Meer, Fokke Karel van Ommen, Sjoerd Talstra en Geertje Vermaning
Sneinsklup en kindernevendienst
Iedere zondag is er tijdens de kerkdienst Sneinsklup of kindernevendienst. Tijdens de
Sneinsklup en de kindernevendienst wordt de kinderen een verhaal uit de Bijbel verteld.
Daarna wordt er verder over gepraat. Er worden knutselwerkjes, puzzels en kleurplaten
gemaakt en er is ook regelmatig tijd voor een spelletje. Er wordt hierbij rekening gehouden
met de verschillende leeftijden van de kinderen.
Leiding kindernevendienst en sneinsklup: Eline Algra, Hiltsje Bakker, Marianne de Haan, Jaap
Krol, Anneke de Vries en Petra de Vries.
Tienerdienst
In het winterseizoen is er eens per maand Tienerdienst. De jongeren in de leeftijd van de
middelbare school gaan na het begin van de kerkdienst naar hun eigen ruimte om over een
Bijbelverhaal of thema met elkaar in gesprek te gaan. We gebruiken de methode “kind op
zondag” en halen onze activiteiten en ideeën bij “vieren met jongeren”.
Leiding: Wytske Kuiper, Homme Bakker, Durkje Loschinski
Oppasdienst
Elke zondag is er tijdens de kerkdienst oppas voor de kinderen van 0-3 jaar in de ruimte
achter de Ichthuskerk. Contactpersoon: Sietske Bakker
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KRINGEN en ONTMOETING
Bijbelkring 'Fragmenten uit de eerste brief aan de Korintiërs’
Gesprekskring van vier avonden, waarin fragmenten uit de eerste brief aan de Korintiërs aan
de orde kwamen. De kring begon met de historische context en de structuur van de brief. In
deze brief schrijft Paulus over onderwerpen in de gemeente. N.a.v. verschillende fragmenten
kwamen de onderwerpen 'gemeenschap', 'avondmaal', 'heilige Geest' en 'leven na de dood'
aan de orde.
Groothuisbezoek
In het kader van het groothuisbezoek werd in het voorjaar van 2015 een keuzemenu aan
activiteiten aangeboden. Er waren ontmoetingsochtenden en avonden bij iemand thuis,
waarbij het gespreksthema 'Vieren en verbinden' was. Er was tweemaal een 'prepreek'
groep, waarin de Schriftlezing voor de kerkdienst van de daarop volgende zondag werd
besproken. In de veertigdagentijd was er een vastenmaaltijd, waarvoor de jongste
catechesegroep met hun ouders was uitgenodigd. Er waren een kleine 20 personen
aanwezig. Er werd twee keer bij een gemeentelid thuis samen gegeten. Voor een avond over
geloofsopvoeding was helaas te weinig belangstelling
Gespreksgroepen 30± en 40-55
Al weer een heel aantal seizoenen komt een groep van zo'n 9 dames in de leeftijd van 30-40
jaar onder leiding van de predikant 6 keer per jaar samen. Geloofsthema's staan centraal. Zo
nu en dan wordt een avond besteed aan de bestudering van een Bijbelgedeelte. Een aantal
gemeenteleden in de leeftijd van 40-55 ontmoet elkaar zo'n 2-3 keer per jaar rond een
maaltijd met daarop volgend gesprek
Vrouwencontactgroep ‘Bidt en Werkt’
Deze groep vrouwen kwam één keer in de veertien dagen op woensdagavond bij elkaar.
Voor de pauze was er een bezinning op een Bijbels onderwerp. Als afsluiting werd een
verhaal, gedicht, puzzel of quiz gebruikt. In totaal waren er zeventien bijeenkomsten.
Oecumenische gespreksgroep
In zorgcentrum Talmastate werd een oecumenische gespreksgroep gehouden. Organisatie
en uitvoering: kerkelijk werker, samen met de pastor van de RK parochie.
Gemeenteavond
Twee gemeenteavonden waren er in 2015. In januari was er een extra gemeenteavond die in
het teken stond van het beleidsplan. Tijdens de reguliere gemeenteavond in april was er een
presentatie over het Hospice De Kime in Sneek.
Regiomiddag
Eind augustus vond op zondagmiddag een regiomiddag plaats. Leden van de 9 gemeentes uit
de werkgemeenschap IJlst ontmoeten elkaar. Het programma bestond uit twee delen. Eerst
ontmoeten drie gemeentes elkaar om met elkaar in gesprek te gaan en een onderdeel van
de afsluitende kerkdienst voor te bereiden. Vervolgens kwam men samen in de Johannes de
Doperkerk in De Hommerts voor de gezamenlijke afsluitende kerkdienst.
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Meditatieve wandeling
Op palmpasen werd ter voorbereiding van de stille week een meditatieve wandeling
georganiseerd. Er was een route uitgezet vanuit Oudega (SWF). Zo'n 20 deelnemers
wandelden 11 km. De middag werd afgesloten met een korte viering in de kerk te Oudega.
Overige activiteiten
Er waren losse ontmoetingsavonden/ochtenden in het kader van het groothuisbezoek, een
regiomiddag samen met de buurgemeentes en een meditatieve wandeling op
zondagmiddag.
Werkgroep rommelmarkt
Op 16 mei 2015 was de rommelmarkt. De baten ervan komen ten goede aan het werk in de
kerk (zie jaarrekening kerkrentmeesters). Meer dan 100 vrijwilligers zijn hiervoor op een of
andere manier in touw. Organisatie: Edgar Bergsma, Joke Broersma, José Grondsma, Pier
van Netten, Albert Vlagsma en Riekje Wiebenga.
Tsjerkepaad
In de zomermaanden was de Haghakerk op zaterdagmiddag opengesteld voor het publiek.
Vrijwilligers vertelden hun gasten over de rijke geschiedenis van dit monument. Organisatie:
W.O. Santema, H.D. Schrale, J. Wobma.
Vespers
In 2015 zijn 5 vesperdiensten gehouden. Deze zijn afwisselend in de Josephkerk en in de
Haghakerk. Het Vesperkoor onder leiding van H. Faber verzorgde de zang. Tijdens de
Paascyclus wordt de liturgie ook voor een belangrijk deel door het vesperkoor ondersteund.
Oecumenische Werkgroep Heeg
De samenwerking met de RK parochie beperkt zich niet alleen tot de vesperdiensten. De
oecumenische werkgroep bereidde samen met predikant, kerkelijk werker en pastor enkele
oecumenische diensten voor. Op Tweede Kerstdag en de zondag van Beloken Pasen worden
de oecumenische diensten begeleid door een koor dat is samengesteld uit het Sint
Ceciliakoor en het Vesperkoor.
Kerkblad “It Trijelûk”
Samen met de Sint Josephparochie wordt het kerkblad “It Trijelûk” uitgegeven. Het kerkblad
wordt bij alle dorpsbewoners bezorgd. Zo wordt iedereen geïnformeerd over wat er in
parochie en gemeente gaande is. Een vaste groep vrijwilligers verzorgt drukwerk, nietwerk
en verspreiding. Het kerkblad verschijnt doorgaans eens per 3 weken met uitzondering van
de zomervakantie.
Commissie:
G. Zijlstra, R. v.d. Werf-Jongsma, D. Buwalda, S. Dijkstra-Hoekstra, F. Veldhuis-van Kalsbeek,
A. Flapper-Hylkema, V. van der Pol-Zijlstra, M. Flapper. Vrijwilligers zijn actief bij het maken
en bezorgen van het kerkblad.
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