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I. POSITIONERING WIJKGEMEENTE CAMMINGHABUREN. 

 
De Protestantse wijkgemeente Camminghaburen maakt deel uit van de 

Protestantse Gemeente te Leeuwarden. Deze gemeente is het resultaat van een 
langdurig en moeizaam fusieproces. De daadwerkelijke fusie vond plaats in 
januari 2016. De gemeente bestaat uit een drietal wijkgemeenten; naast 

Camminghaburen zijn dat de wijkgemeenten De Jacobijner en De Fontein). 
Naast de Protestantse Gemeente te Leeuwarden kent de stad Leeuwarden nog  

drie zelfstandige protestantse gemeenten, te weten de Protestantse Gemeente te 
Goutum c.a., de Protestantse Gemeente te Leeuwarden-Huizum en de 

Protestantse Gemeente van bijzondere aard Rondom de Pelikaankerk. 
 

II. KORTE SCHETS VAN DE WIJKGEMEENTE. 

 
Camminghaburen is een wijk, liggend aan de noordoost rand van de stad 

Leeuwarden en gebouwd in de periode 1970 – 1990. De wijk heeft circa 
twaalfduizend bewoners, waarvan begin 2018 rond de veertienhonderd personen 

als lid van de wijkgemeente stonden ingeschreven.  
De wijkgemeente heeft vanaf haar begin als ‘samen-op-weg’-gemeente 
gefunctioneerd. Het formeel bestaande onderscheid tussen Hervormde en 

Gereformeerde gemeenteleden heeft dan ook nooit in de wijkgemeente zelf enige 
rol gespeeld. 

 
Met het groter worden van de wijk en daarmee de toename van het aantal 
gemeenteleden groeide de behoefte aan een eigen ‘onderkomen’. Nadat 

gedurende een reeks van jaren voor de diensten gebruik werd gemaakt van de 
aula, resp. de gymzaal van de Protestantse Chr. Basisschool in de wijk en voor 

vergaderingen etc. van een huurhuis, kon begin negentiger jaren het nieuwe 
kerkelijk centrum “De Schakel’ in gebruik worden genomen. 
 

De periode van opbouw van de wijkgemeente kenmerkte zich door een sterke 
pioniersgeest en een hoge graad van vrijwilligersinzet. Dit gegeven heeft de 

gemeenschapszin sterk bevorderd. Daarnaast betekende de aanwas van nieuwe 
leden uit diverse steden en dorpen dat de wijkgemeente een sterk pluriform 
karakter kreeg, hetgeen tot de dag van vandaag in het gemeente-zijn nog steeds 

tot uiting komt. 
 



Inmiddels heeft de wijkgemeente zich ‘gesetteld’ en vragen andere 

ontwikkelingen dan die tot de eeuwwisseling de aandacht. De toename van het 
aantal (betrokken) leden is gewijzigd in een gestage afname daarvan. In plaats 

van jonge gezinnen neemt nu het aantal ouderen toe. Ook wordt het steeds 
moeilijker (voldoende) ambtsdragers en vrijwilligers te vinden en nemen de 
(financiële) mogelijkheden voor professionele ondersteuning af. 

 
 

 
III. STRUCTUUR VAN DE WIJKGEMEENTE 
 

De Protestantse wijkgemeente Camminghaburen is opgebouwd uit een waaier 
aan (werk)groepen. Groepen die zich bewegen op hetzelfde terrein (bijvoorbeeld 

Pastoraat of Vieren) vormen tezamen een Schakel, die bij voorkeur in de 
kerkenraad is vertegenwoordigd..  
 De schakels/(werk)groepen zijn geordend volgens de vier aspecten van het 

gemeente-zijn, die binnen de wijkgemeente in symbolen worden weergegeven: 
 

• • De Duif 
Symbool van de heilige geest die mensen troost en in vuur en vlam zet. Wordt 

gebruikt als aanduiding voor het vierende aspect van het gemeente-zijn.  
 

• • De Olielamp 
Verwijst naar de noodzaak om het geloof te blijven voeden. Aanduiding voor het 
lerende aspect van de gemeente. 

 
• • Vijf broden en twee vissen. 

De christelijke gemeente oefent zich in het spoor van haar Heer in het delen. Lief 

en leed , hoop en wanhoop, welstand en gebrek worden gedeeld. Dit aspect 
verwijst naar het dienende aspect van gemeente-zijn. 

 
• • Groep mensen 

Verwijst naar de gemeente als organisatie: bestuur beheer en ontmoeting staan 

centraal. Dit symbool omvat het aspect van gemeenschap zijn. 
 

IV. GEVOLGDE PROCEDURE BIJ TOTSTANDKOMING BELEIDSPLAN 
 
Omdat de samenstelling en organisatiegraad van de wijkgemeente voortdurend 
aan verandering onderhevig is, is besloten een wijkgemeente breed project: ‘op 
weg naar een visie voor de toekomst’ op te starten. Daarbij is gebruik gemaakt 

van de methode “Waarderende Gemeente Opbouw” waarbij het uitgangspunt is 
te kijken naar de zaken waar een wijkgemeente van groeit en bloeit. Met veel  

plezier is in het seizoen 2016-2017 gewerkt aan het project. Het doel was om 
een moderne vorm te vinden voor het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan. 

De diverse schakels/(werk)groepen hebben volgens deze methode gewerkt aan 
een “verbeelding” van wat waardevol is. Wat inspireert ons? 
De uitkomst van de diverse sessies is op een gemeentevergadering 

gepresenteerd en vastgesteld. 
 

De resultaten van de verbeeldingsronde zijn daarna, gebruik makend van het 
‘Handboek Gezonde gemeente’ (Robert Warren) gerubriceerd. In dit handboek 
worden op basis van onderzoeken zeven kenmerken van een bloeiende 



gemeente beschreven. Het hieruit voortvloeiende visiedocument is vervolgens 

vertaald in dit beleidsplan wat in de loop van 2018 door de kerkenraad is 
vastgesteld. 

 

IV. IDENTITEIT PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE 

CAMMINGHABUREN 
 
Het totaal aan gemaakte opmerkingen tijdens consultatieronde en 
gemeenteraadpleging rondom het project ‘op weg naar een visie voor de 
toekomst’ heeft geleid tot de volgende omschrijving van de identiteit van 

wijkgemeente Camminghaburen: 
 

“Alle kwetsbaarheid en verlegenheid, die ons eigen is, met ons meedragend, 
zoeken wij, in de ruimte ons geschonken, het geheim dat ons verbindt en ertoe 
aanzet het goede te delen en te doen: 

Zo willen wij samen ontdekken wat het betekent kind van God te zijn” 
 

 

V. BELEIDSPLAN OP HOOFDLIJNEN  

 
De bloeiende gemeente zoals in het Handboek Gezonde gemeente beschreven 

kent zeven kenmerken: 
De bloeiende gemeente:: 

• • is bezield door geloof 
• • richt de blik naar buiten 
• • vraagt zich af: wat wil God hier en nu van ons? 
• • ziet de kosten van verandering en groei onder ogen en wil die   

         opbrengen 
• • functioneert als een gemeenschap 
• • schept ruimte voor iedereen 
• • beperkt zich tot een paar taken en doet die goed 

 
De wijkgemeente ziet die kenmerken als handvatten voor het te formuleren 
beleid.  

Hierna wordt per kenmerk aangegeven wat daarbij door en voor de gemeente 
belangrijk wordt gevonden om als beleid uit te dragen en uit te voeren.  

  
1. Wij zijn bezield door geloof  
Een bezield geloof is geen vanzelfsprekendheid. Al te gemakkelijk beperken wij 

ons alleen tot het maar alles draaiende willen houden of spannen wij ons in om 
te proberen te overleven. Daar moeten wij los van komen  

Daarom vindt de gemeente van Camminghaburen het belangrijk dat de vieringen 
en bijeenkomsten bezielend van aard zijn; dat daar met elkaar de bijbel als 
inspiratiebron wordt gedeeld. Zang en muziek uit verschillende tradities geven 

stem en klank aan de bezieling. En niet voornamelijk de ‘professionals’ maar 
velen uit de gemeente leveren hun bijdrage aan de bezieling, waarbij ruimte is 

voor gezamenlijkheid, maar ook voor specifieke groepen. Daarom kennen wij 
naast de zondagse eredienst ook kleinschalige bijeenkomsten. 

 
 
 



2. Wij richten onze blik naar buiten 

Een naar buiten gerichte blik betekent dat de gemeente meer bezig is met het 
‘geheel(d) dagelijks leven’ dan met sec  het ‘kerkelijk leven’. Het is daarom 

belangrijk dat de gemeente geworteld is in de wijk in samenwerking met andere 
groepen en netwerken. Wij zijn daarnaast betrokken op de samenleving in stad, 
land en wereld. In het dagelijks functioneren uit zich dit in het aanwezig zijn; 

gastvrij en uitnodigend. Betrokkenheid en behulpzaamheid zijn onlosmakelijk 
aan de naar buiten gerichte blijk verbonden, evenals de inzet voor vrede, 

gerechtigheid en duurzaamheid. En last but not least impliceert dit een 
voortdurende actieve (wereld)diaconale inzet. 

  

3. Wij zijn op zoek naar wat God wil  
Op zoek zijn naar wat God wil kan soms ongemakkelijk zijn. Dan ligt het gevaar 

op de loer om het iedereen naar de zin te willen maken. Toch wil de gemeente in 
Camminghaburen de leiding van de Geest trachten te ontwaren of -zoals bij de 
identiteit al is omschreven- :  

samen willen wij ontdekken wat het betekent kind van God te zijn. 
Elementen van belang bij die ontdekkingstocht zijn het relatie gericht zijn en het 

kind van God zijn proberen voor te leven. Wij geven de verhalen door waarin de 
leiding van de Geest doorschemert en zoeken in het vieren en ervaren van 
rituelen Gods wil. 

   
4. Wij zien de kosten van verandering en groei onder ogen en durven   

    opbrengen  
Een bloeiende gemeente- en Camminghaburen wil dat zijn- staat open voor 
verandering. Dat krijgt gestalte in onder meer het durven experimenteren in 

vieringen en bijeenkomsten.   
Open staan voor verandering is zeker ook van belang in een tijd waarin de krimp  

merkbaar is geworden. De gemeente vindt het belangrijk dat dan tijdig keuzes 
durven worden gemaakt, keuzes bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe vormen 
in de organisatie van de wijkgemeente. Keuzes in wat echt nodig is en wat gaat 

veranderen of zelfs verloren gaat. De keuzes zullen wel steeds transparant 
worden gecommuniceerd.  

 
5. Wij leven als een echte gemeenschap 
Als gezonde gemeente ben je niet zomaar een vereniging of een organisatie op 

religieuze grondslag. Dus niet formele verhoudingen of regelgeving zijn bepalend 
voor de gezonde gemeente Camminghaburen : omzien naar elkaar staat 

centraal. Bijzondere aandacht is daarbij voor de kwetsbaren. Wij stimuleren de 
ontmoeting en het luisteren naar elkaars verhaal, zodat wij elkaar kennen en 

iedereen gekend wordt, ongeacht leeftijd, komaf of geaardheid. En: iedereen 
draagt in de gemeenschap een steentje bij. 
 

6. Wij scheppen ruimte voor iedereen  
Het ruimte scheppen voor iedereen krijgt in Camminghaburen sinds jaar en dag 

een brede invulling en de gemeente wil dat dit zo blijft. Er mag een 
veelkleurigheid aan (geloofs) opvattingen worden gehoord en gedeeld. Het geloof 
delen en doen, niet vanuit exclusief, maar inclusief denken. Dat betekent een 

hoge mate van gastvrijheid waarbij de gemeente zich bewust is van de grote 
waarde van de wederkerigheid die haar handelen met zich meebrengt. Tenslotte 

het ruimte scheppen impliceert ook dat iedereen de gelegenheid krijgt zijn of 
haar talentien in te zetten ten dienste van de kerkelijke) gemeenschap.  



 

7. Wij beperken ons tot een paar taken en doen die goed  
Het is en blijft een lastig probleem ook binnen de wijkgemeente 

Camminghaburen: de neiging weerstaan om met van alles en nog wat bezig te 
zijn in plaats van doelgericht te werk te gaan. Er is er daarom voor gekozen de 
komende jaren per seizoen prioriteiten vast te stellen, op basis daarvan een 

realiseerbaar activiteitenplan te ontwikkelen en prioriteiten/  activiteiten 
permanent te evalueren en waar gewenst bij te stellen. 

 
 

VI. HET BELEIDSPLAN: EEN RICHTINGWIJZER, GEEN TO-DO  LIJSTJE. 

 
Met dit beleidsplan zijn de grote lijnen in kaart gebracht wie wij als wijkgemeente 

willen zijn. Dit geeft onze ‘visie voor de toekomst’ weer. Het geeft dus de richting 
aan waarin wij met elkaar willen gaan. Het geeft dus geen structuren of een 
uitgewerkt organigram weer. En evenmin kent het concrete werk- of 

activiteitenplannen. Het is wel zo dat op basis van de in dit beleidsplan 
beschreven gedeelde visie constant gewerkt kan worden aan en vanuit de werk- 

en activiteitenplannen van de verschillende groepen binnen de gemeente. 
Belangrijke vraag daarbij is steeds: hoe zetten we als kleiner wordende 

gemeente onze tijd, energie en middelen zó in dat onze visie uit de verf komt en 
kan blijven komen? Hoe creatief zijn we in het omgaan met krimp?  
Vooral keuzes maken zal daarbij van belang zijn.  

Keuzes die het mogelijk doen blijven hoe kwetsbaar en verlegen wij ook zijn, het 
goede te doen en te delen! 

 
 
 

Leeuwarden, november 2018 


