Beleidsplan DG Hallum 2015‐2017
Wie zijn wij?
De Doopsgezinde Gemeente Hallum heeft de wortels in de 16e eeuw. Het allereerste begin van de
reformatie werden wij dopersen of menisten genoemd. Wij staan voor een doperse
geloofsgemeenschap, waarvan de kernen zijn; ‐ groeien in gelovig leven, ‐ vorm geven aan
verbondenheid, ‐ werken aan vrede in vrijheid. Dit alles vanuit een sterk gemeente besef. De leden
kiezen voor bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven belijdenis en /of doop.
De Doopsgezinde Gemeente Hallum is aangesloten bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. In de
provincie Friesland zijn wij ook aangesloten bij de Friese Doopsgezinde Sociëteit en bij de Ring
Dantumawoude.
Op 1‐1‐2015 zijn er 32 leden, 3 vrienden en 32 belangstellenden en een voorganger/ dominee
geregistreerd en actief binnen de Doopsgezinde Gemeente Hallum. Sinds januari 2015 hebben de
Doopsgezinde Gemeente van Stiens en de Doopsgezinde Gemeente Holwerd samen met de
Doopsgezinde Gemeente van Hallum ( DG Hallum) een dominee in dienst.
De leden van onze gemeente hebben een kerkenraad gekozen voor het dagelijks beleid en beheer.
De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, tweede voorzitter, secretaris en kerkenraadleden. In 2015
bestaat de kerkenraad uit 5 leden. Daarnaast hebben de leden uit de gemeente een boekhouder
gekozen die in nauw contact met de kerkenraad het vermogen beheert. De kerkenraad en de
boekhouder hebben het vermogen beheer namens de leden toegewezen gekregen.
In de reglementen (vastgesteld maart 2015) van de DG Hallum zijn alle verantwoordelijkheden en de
werkwijze van de leden en de gemeente beschreven.
In onze gemeente zijn actief; ‐ Broederkring, ‐ Sara’s, ‐ Meniste Rûntsje, ‐ Leesgroep, ‐ Ad hoc
koortje, ‐ Gespreksgroepen/cursussen door de dominee georganiseerd.

Waar we voor staan?
In de reglementen van de DG Hallum staat; “De Doopsgezinde Gemeente weet zich in geloof een
gemeenschap van belijdende christenen, die gestalte willen geven binnen die gemeente aan hun
persoonlijk geloofsleven, zoals Christus hen gezegd en geleerd heeft. Zij wil zich zien als verschijning
van een ware gemeente en, trouw aan haar fundament, namelijk Jezus Christus, wil streven naar
de (ze) Gemeenschap van alle christenen over de wereld, die er nog niet is, maar die ons wel
opgedragen wordt.”

Wat willen we zijn?
Een hechte gemeente waarin persoonlijke geloofsvrijheid, verbondenheid met elkaar, inzet voor
vrede en gerechtigheid en actieve betrokkenheid belangrijk zijn. Een open en gastvrije gemeenschap
die waarden als eenheid, vrede en soberheid levend wil houden en waarin oprechte aandacht is voor
elkaar en de wereld om ons heen.

Uitgangspunten/Beleidspunten
De uitgangspunten van de DG Hallum in 2015 tot en met 2017 zijn; Leren, Getuigen, Dienen en
Vieren.
Leren
Het leren willen we tot uiting brengen via;
1. Bijbelkring, geloofsgesprekken.
2. Openstaan voor opvattingen van overige kerkelijke gezindten via ondermeer oecumenische
diensten in Hallum organiseren dan wel samenwerking binnen de doopsgezinde
broederschap (bijv. gezamenlijke vieringen met buurgemeenten DG Stiens en DG Holwert)
Open vizier naar maatschappij en wereld via onder andere het Meniste Kontakt (5 keer per
jaar uitgave leden informatie blad).
Getuigen
We willen in de gemeente getuigen door;
1.
2.
3.
4.

Vredesgetuigenis/kritische levenshouding
Doop op belijdenis
Begeleiding naar de zoektocht naar God en Geloof
Naar buiten toe via een website voor een ieder toegankelijk zijn.

Dienen
1. Huisbezoeken aan 75+ organiseren, ziekenbezoeken organiseren. Hiervoor is een lid van de
gemeente coördinator.
2. Trouwe en actieve betrokkenheid via vieringen, kringen, groepen en bijeenkomsten.
3. God en mensen dienen
4. Financiële ondersteuning aan diverse (diaconale) projecten. Centrale project in 2015‐2017 is
het ouderenproject dat door de Federatie Doopsgezind en Gereformeerd Ameland en haar
partnergemeente Nagyajta in Roemenië wordt gedragen.
Vieren
1. Eredienst in velerlei vormen op zondagochtend, drie keer per maand
2. Avondmaal twee keer per jaar (witte donderdag en in november) samen met de DG Stiens
en/of DG Holwerd
3. Meditatie, bezinning, bemoediging in de erediensten en tijdens de Ionavieringen (1 keer per
maand op vrijdagavond). Dit vindt plaats in het Nederlands en in het Fries. De dominee en
een liturgiecommissie doen de voorbereiding van bijzondere vieringen zoals Pasen,
Pinksteren en Kerst.
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