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BELEIDSPLAN DOOPSGEZINDE GEMEENTE STIENS
DE GEMEENTE
De Doopsgezinde Gemeente Stiens is op 12 november 1974 opgericht. Zij is gevestigd te Stiens en
heeft als werkgebied het dorp Stiens en wijde omgeving. De Doopsgezinde Gemeente is
voortgekomen uit de destijds bestaande Doopsgezinde kring Stiens, onderdeel van de toenmalige
Doopsgezinde Gemeente Oudebiltdtzijl.
De Doopsgezinde gemeente Stiens wil een open gemeente zijn waarin iedereen zich thuis mag
voelen. Er wordt niet gekeken naar afkomst, status of positie op maatschappelijk of religieus gebied.
Enthousiasme, inzet en betrokkenheid staan voorop. Ook al zijn wij als gemeente maar klein, toch
willen we graag aan de weg timmeren. De deur staat, figuurlijk gesproken, altijd gastvrij open.

OPDRACHT VAN DE GEMEENTE
De Doopgezinde Gemeente Stiens weet zich geroepen om een plaats te zijn waar mensen een
rustpunt vinden en samenkomen om in alle eenvoud het verhaal van God met mensen in het
dagelijks leven te zoeken en te ontdekken, om van daaruit geïnspireerd verder te gaan. Daarom is
het belangrijk dat mensen er voor elkaar kunnen zijn, elkaar bijstaan en vasthouden. Daardoor kan er
iets van geloof, hoop en liefde uitstralen naar buiten, naar de wereld en haar mensen.
De gemeente wil dit bereiken door
• een goed functionerende gemeenschap van Christus te zijn en een antwoord te zoeken op de
vraag wat dat betekent in de wereld van vandaag.
• de evangelieverkondiging zo goed mogelijk gestalte te geven in het vieren, leren, dienen en
getuigen;
• te zorgen voor de evangelieverkondiging, zielszorg en herderlijk werk aan leden – ouderen en
jongeren – vrienden, belangstellenden en andere niet-leden;
• te zorgen voor de viering van het avondmaal;
• te zorgen voor de bediening van de doop op belijdenis;
• te streven een vredesgemeente te zijn. Het dienen van de vrede zal een aanzienlijk aandeel in de
gemeente hebben.
• de dienst aan de wereld te realiseren door bijvoorbeeld het helpen van noodlijdende en/of arme
mensen.

DEELNEMEN AAN ACTIVITEITEN VAN EN IN DE GEMEENTE
De gemeente kent leden, vrienden en belangstellenden. Leden zijn allen die door de kerkenraad zijn
aangenomen en de doop op hun persoonlijke belijdenis hebben ontvangen. Ook anderen met
attestatie, dan wel doopleden van andere kerkgenootschappen kunnen lid worden van de gemeente.
Vrienden van de gemeente zijn allen die door kerkbezoek en/of anderszins belangstelling voor de
gemeente tonen en instemmen met en meewerken aan de verwezenlijking van de roeping en
opdracht van de gemeente. Belangstellenden zijn zij die al of niet lid van enig christelijk
kerkgenootschap zijn en de gemeente een warm hart toedragen, maar qua medewerking en bijdrage
op enige afstand staan van de gemeenten en haar activiteiten.
Leden en vrienden kunnen worden gevraagd voor de kerkenraad, met dien verstande dat het aantal
vrienden nooit een meerderheid binnen de kerkenraad mogen vormen. Leden en vrienden hebben
dezelfde rechten en plichten binnen de gemeente, behoudens met betrekking tot het opheffen van
de gemeente. Belangstellenden hebben geen actief en passief stemrecht.
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BIJEENKOMSTEN VAN DE GEMEENTE
De gemeente heeft een eigen voorganger in dienst voor een beperkt aantal uren per week. Deze
voorganger is ook verbonden aan de Doopsgezinde Gemeenten Hallum en Holwerd, Blija Ternaard.
Mede daardoor is het mogelijk dat er ook in gezamenlijkheid diensten en andere activiteiten worden
gehouden. Niet alleen in Stiens maar ook in de beide andere gemeenten.
Het streven is om circa 22 diensten op jaarbasis te houden. In eerste instantie in de eigen kerk
(Fermanje). Daarnaast zijn er gezamenlijke diensten met de gemeente Hallum en/of met de
gemeente Holwerd, Blija Ternaard. Voor diensten in Stiens worden, als de eigen voorganger niet
voorgaat, andere voorgangers gevraagd de diensten te vervullen.
Naast de ‘gewone’ diensten gedurende het jaar zijn er van september tot en met april
gemeente-thema avonden en leeravonden/-middagen.

DE POSITIE VAN DE GEMEENTE IN DE SAMENLEVING
De gemeente wil midden in de samenleving staan. Leden, vrienden en belangstellenden zijn niet
alleen actief binnen de eigen gemeente, maar ook in de directe omgeving, in de samenleving.
De gemeente heeft op bepaalde dagen in het jaar haar deuren open voor onder meer culturele
activiteiten. De kerkruimte is ook bijzonder geschikt voor het gebruik van kleine groepen.
Als open gemeente hebben we oog en oor voor onze omgeving, ook internationaal. Onder andere is
de gemeente internationaal betrokken bij de Projectgroep Roemenië “Klavertje 5”, een
samenwerkingsverband tussen vier doopsgezinde gemeenten op Ameland en Noord Friesland en de
Unitarische gemeente in Nagyajta (Aita Mare) – Roemenië.
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