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Profiel van de gemeente  

Sexbierum en Pietersbierum zijn aan elkaar gegroeide dorpen aan de Waddenkust. In Sexbierum, 
de grootste van de twee, is alles voor het dagelijkse leven te koop. Naast een tal van 
ondernemingen heeft het tweelingdorp een rijk verenigingsleven op het gebied van sport en 

cultuur. In Sexbierum staat een christelijke basisschool ‘De Skeakel’ en is er een peuterspeelzaal 
en kinderopvang. Franeker en Harlingen liggen op resp. 6 en 7 km afstand; hier zijn alle middelbare 
scholen – behalve een gymnasium. Er wonen ongeveer 2000 mensen in beide dorpen en de directe 

omgeving. De laatste jaren neemt het aantal Oost-Europese arbeidsmigranten toe, sommigen 
vestigen zich, anderen werken hier een kortere of langere periode. Deze mensen werken in de 
kassen en op (biologische) boerderijen.  

De Protestantse gemeente is na een pittig fusietraject tussen de Gereformeerde Kerk en de Ned. 

Hervormde Gemeente ontstaan, op 5 maart 2007. Beide gemeente waren ongeveer even groot en 
beide kerken hadden een predikant voor 75%. Beide kerkgebouwen, de ‘Sixtuskerk’ (daterend uit 
de twaalfde eeuw) en ‘de Terskflier’ zijn nog eigendom van de gemeente en worden gebruikt.  

Het monumentale orgel in de Sixtuskerk is rond 2010 geheel gerestaureerd, de kerk zelf onderging 
in 2017 groot onderhoud. Er wordt nagedacht over herinrichting van de voorkerk en consistorie 
van de Sixtuskerk met meer voorzieningen en modernisering van de ‘Terebint’ (bijgebouw 
Sixtuskerk).  

Er zijn 2 deeltijdkosters en 3 organisten, waarvan 1 als organist-cantor het conservatorium heeft 
afgerond. In de gemeente zijn de Sixtuscantorij en zanggroep New Sound actief.  

In 2010 werd één van de predikanten die met emeritaat ging, opgevolgd door een kerkelijk werker 

(50%). De andere predikant kreeg een grotere aanstelling (100%). Deze predikantsplaats werd 
vacant in september 2011 en weer ingenomen in mei 2012. De kerkelijk werker nam afscheid in 
de zomer van 2016. Na een periode van beraad werd een deel van dit werk aan een emeritus 
toevertrouwd (25%). Per 22 oktober 2018 is de gemeente geheel vacant.  

Bij de gemeente zijn volgens LRP 786 mensen ingeschreven (inclusief niet gedoopte kinderen en 
vrienden) op 441 adressen. Er is actief, zeer gewaardeerd jeugdwerk: clubs voor 12-20+, Tienertalk 
(huiscatechese) voor 12-16 jaar (ongeveer 40 deelnemers!) en 2 á 3 groepen 16+ catechese 
verzorgd door de predikant (die de laatste jaren ook de programma’s voor de TienerTalk maakte 

en met de leiding voorbereidde). Tijdens projectweken zijn er wel rond de 20 kinderen in de kerk; 
in zomerweken soms geen. Op de 2 Kerk-School-Gezinsdiensten per jaar krijgen we even een beeld 
van hoe de gemeente er twee generaties terug uitzag. Dan zijn ze er, al die jonge gezinnen.  

Jaarlijks wordt er vanuit het pastoraat een ontmoetingsbijeenkomst georganiseerd. Hiervoor 
worden alle ingeschrevenen uitgenodigd. Er doen ongeveer 120 mensen mee in zo’n 15 huiskamer 
groepen. In het seizoen 2017-2018 werd door het pastoraat een bezoek project gerealiseerd: alle 
ingeschreven mensen tussen 40-50 jaar kregen een uitnodiging voor een gesprek.  

De kerkenraad bestaat uit ruim 25 ambtsdragers, op dit moment zijn er 3 vacatures. We hebben 
een kerkenraad met ‘werkgroepen’, we kennen de werkgroepen: Pastoraat, Diaconie, Beheer, 
Jeugd, Liturgie & Eredienst en Vorming & Toerusting. De voorzitters van de werkgroepen zijn 

ambtsdragers en zij vormen samen met voorzitter en scriba van de kerkenraad en de predikant de 
Kleine Kerkenraad (KKR). De Grote Kerkenraad vergadert 5 á 6 keer / jaar. Het Moderamen bereidt 
de vergaderingen voor.  



Het pastoraat wordt mede vorm gegeven door ‘omtinkers’. Er is een actief welkom beleid. Dominee 
maakt altijd even kort kennis. Dominee gaat ook op bezoek bij niet gedoopte kinderen, wanneer 
ze tussen 18-20 jaar zijn, om te praten over wat hun betrokkenheid bij de kerkelijke gemeente is 
en welke status ze willen. Dit om te voorkomen dat er een nieuwe groep geboorteleden ontstaat.  

Het beleid is erop gericht in de lopende periode (tot 2020) een meer diaconale gemeente te worden. 
Als Christenen willen we, vanuit ons geloof, meer oog en oor ontwikkelen voor de noden in onze 
dorpen en directe omgeving en daar iets aan of tegen te doen. Het is nog niet gelukt een bepaalde 

doelgroep te kiezen, waar we extra aandacht aan besteden, zodat we concreter te werk kunnen 
gaan.  

De Eredienst wordt bezocht door 100-150 mensen – tijdens de zomervakantie minder. Elke eerste 
zondag van de maand is een ‘Zin-op-Zondag’ viering. Deze dienst wordt voorbereid door tweetallen 

jongere gemeenteleden. Het oorspronkelijke doel is: via thema’s uit het nieuws en leven van 
alledag te ontdekken hoe God en mens op elkaar zijn betrokkenen. Deze diensten worden iets 
beter bezocht dan de reguliere diensten. De oorspronkelijke doelgroep zijn de 30-40’ers. Op deze 

zondag is er ook een goed lopende tienerdienst.  

Tijdens de diensten zingen wij uit Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk (2013). Tijdens Zin-
op- Zondagvieringen wordt er geput uit allerlei liedtradities. Bij de Viering van de Maaltijd van de 
Heer en bij Doop- en bevestigingsdiensten gebruiken wij het Dienstboek, een proeve, deel I en 

deel II. Wij vieren vanaf juli 2011 Open Avondmaal, voor een ieder die zich geroepen voelt - doop 
is hiervoor, anders dan de kerkorde zegt, bij ons geen voorwaarde. Een huwelijk of 
levensverbintenis, anders dan een huwelijk tussen man en vrouw, kan in onze gemeente worden 

gezegend.  

De gemeente is pluriform. Er is een groot potentieel aan actieve leden, het is een levendige 
gemeente. Ook heeft de kerk minder actieve leden die toch betrokken blijven bij de gemeente. Al 
30 jaar heeft de gemeente zich verbonden met de partnergemeente Mestlin (voormalige DDR) en 

de contacten worden nog altijd levendig onderhouden.  

Karakteristiek: tijdens de basisschooljaren vormen zich vriendengroepen. Deze vriendengroepen 
worden tijdens hun tienerjaren geestelijk gevoed (club en TienerTalk). Soms blijven deze groepen 
levenslang bestaan en vormen een periode een enorm potentieel voor ambtsdragers en mensen 

daar omheen.  

Sexbierum, oktober 2018  

 


