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Inleiding 
Voor u ligt de profielschets van de predikant en het gemeenteprofiel. Deze informatie is samengesteld 
ten behoeve van het beroepingswerk van een predikant voor de Protestantse Gemeente te Lollum-
Waaksens. Algemene informatie over onze gemeente is te vinden op www.tsjerkelollumwaaksens.nl.  
 
Er is financiële ruimte voor een predikantsplaats van 0,33 Fte.  
NB: Mogelijk kan in de (nabije) toekomst de functie gecombineerd worden met wat de gemeente 
Wommels-Hidaard aan predikantsruimte heeft en ingevuld krijgt. 

 
Profielschets predikante PKN-gemeente Lollum-Waaksens 
Onze eerste overweging bij een te benoemen predikant(e) is karakter en persoonlijkheid: wij zoeken 
een bevlogen, warm en vriendelijk (dorps)mens; een predikant die samen met ons de uitdaging 
aangaat om een levende en actieve Gemeente te zijn en ons leidt naar een nieuwe toekomst. 
De Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens is zo spoedig mogelijk op zoek naar een predikant 
voor 0,33 Fte per week. 
 
Eredienst 
De predikant brengt het Woord dichtbij onze tijd en cultuur, in begrijpelijke en boeiende taal. De 
predikant geeft de eredienst zo vorm dat er ruimte is voor traditionele vormen, maar ook voor 
vernieuwingen. 
 
Pastoraat 
De predikant heeft een centrale plaats in het pastorale werk. De predikant zoekt ontmoetingen waarin 
bemoediging, troost, vertrouwen en geestelijke verdieping een plaats kunnen krijgen. De predikant 
ondersteunt de ‘omtinkers’ in onze Gemeente.  
 
Vorming & Toerusting 
De predikant werkt aan een zinvolle invulling van de lerende gemeente. De predikant werkt actief mee 
aan het geven van catechese en blaast nieuw leven in de invulling van een aanbod voor 
(jong)volwassenen.  
 
Beleid & Organisatie 
De predikant adviseert de Kerkenraad en andere commissies. Met ruimte voor tradities, maar gericht 
op vernieuwing om de toekomst van onze Gemeente veilig te stellen. 
 
Persoon 
De predikant is een bindende, stimulerende en vernieuwende factor in de Gemeente. Dit doet hij/zij 
met zorg, enthousiasme, creativiteit en daadkracht. Onze predikant is communicatief, toegankelijk en 
staat tussen alle Gemeenteleden. De Friese taal is geworteld in onze Gemeente, onze predikant heeft 
daarom tenminste een passieve beheersing van de Friese taal. Ook vinden we het belangrijk dat de 
predikant in de buurt woont, maar het is niet noodzakelijk dat de predikant zich vestigt in één van de 
dorpen. 
 
Wat wij bieden 
Wij bieden in de eerste plaats een uitdagende Gemeente die op zoek is naar de juiste richting voor de 
toekomst. Daarnaast bieden wij een Gemeente met een kleine 300 leden, met een vast betrokken 
kern. We hebben een enthousiaste Kerkenraad en enthousiaste vrijwilligers die graag samen de 
toekomst in gaan. 

  

http://www.tsjerkelollumwaaksens.nl/
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Beschrijving Lollum en Waaksens 
De dorpen Lollum en Waaksens bevinden zich in het noordwesten van de provincie Fryslân, in de 
regio die ‘greidhoeke’ wordt genoemd. De ‘greidhoeke’ staat bekend om haar uitgestrekte 
weidelandschap met rijke terpdorpen. De streek bestaat voornamelijk uit grasland. Kenmerkend voor 
deze streek zijn o.a. de Slachtedijk, de Friese sporten zoals kaatsen en Frysk damjen (Fries 
dammen). In veel gezinnen is het Fries de voertaal. 
 

Lollum 
Midden in Lollum staat de (voormalige) Hervormde Kerk die in de 13de eeuw op een terp is gebouwd. 
In die tijd lag Lollum in de polder Ruigelollum. Om de bewoners te beschermen tegen het water, 
bouwde men de huizen op een terp. In 1903 verrees er een molen om het water uit de polder droog te 
malen. Deze molen, de Meerswal, staat nog steeds op zijn oorspronkelijke plek aan de Harlingervaart. 
Wetterskip Fryslân houdt hem als reservegemaal achter de hand. Lollum heeft twee kerken. Naast de 
(voormalige) Hervormde Kerk, midden in het dorp, staat aan de Waaxenserweg de (voormalige) 
Gereformeerde Kerk. Hoewel dit godshuis de naam ‘kleine kerk’ draagt is hij een stuk groter dan de 
oude kerk. De Gereformeerde Kerk is in 1915 gebouwd.  
Lollum heeft heden zo’n 325 inwoners en maakt deel uit van de Gemeente Súdwest-Fryslân.  
 

Waaksens 
Waaksens is een oud terpdorpje dat aan de noordelijke rand van de Aylvapolder ligt. Aan de 
noordzijde loopt de Lollumervaart. De (voormalige) Hervormde kerk staat in het midden van het 
pittoreske dorp. Deze kerk is nog het enige rijksmonument van het dorp.  
Waaksens heeft heden zo’n 90 inwoner en maakt tot 2018 deel uit van de Gemeente Littenseradiel, 
daarna gaat Waaksens in verband met gemeentelijke herindelingen over naar de Gemeente Súdwest-
Fryslân. 
 

De ‘twa doarpen’ (twee dorpen) 
Lollum en Waaksens doen veel samen. Zo hebben zij o.a. een gezamenlijk verenigingsleven die voor 
een deel onderdak vinden in Dorpshuis De Nije Haven. Het sportveld ligt in Lollum en is zomers het 
decor van het kaatsen. Zowel in Lollum als in Waaksens zijn tal van zelfstandigen werkzaam, 
voornamelijk in de bouw. Daarnaast zijn er nog enkele kleine bedrijven. Voor de dagelijkse 
boodschappen zijn Witmarsum, Wommels, maar ook Bolsward en Franeker in de nabijheid.  

 
Beschrijving kerkelijke gemeente 
De Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens is sinds 1 januari 2015 ontstaan uit de voormalige 
Hervormde Gemeente te Lollum-Waaksens en de Gereformeerde Kerk te Lollum-Waaksens. De twee 
voormalige Gemeenten vormden al jaren een ‘Samen op Weg Gemeente’ en waren vanuit die context 
functioneel al één Gemeente. Sinds de officiële fusie zijn ook de financiële- en bestuurlijke zaken, 
diaconale aangelegenheden en bezittingen ondergebracht in één Gemeente.  
  
Onze Gemeente valt onder de Classicale Vergadering Franeker. 
 

Beleidsplan 
Het meest recente beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waakens gaat over de 
periode 2019-2023: 
http://www.tsjerkelollumwaaksens.nl/uploads/klant466/files/Beleidsplan%20Protestantse%20Gemeent
e%20Lollum%20Waaksens%202019%202023.pdf .  
 

Gemeenteleden 
Onze Gemeente wordt gedragen door de leden. Zonder leden geen Gemeente.  
Het aantal gemeenteleden is de laatste jaren stabiel tot licht gedaald. Het aantal betrokken en actieve 
leden is sterker gedaald.  
 
  

http://www.tsjerkelollumwaaksens.nl/uploads/klant466/files/Beleidsplan%20Protestantse%20Gemeente%20Lollum%20Waaksens%202019%202023.pdf
http://www.tsjerkelollumwaaksens.nl/uploads/klant466/files/Beleidsplan%20Protestantse%20Gemeente%20Lollum%20Waaksens%202019%202023.pdf
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In onderstaand overzicht een opsomming van enkele feiten (31 december 2021): 
 

 Aantal mannen Aantal vrouwen Totaal 

Doopleden 68 42 110 
Belijdend leden 49 64 113 
Overigen 28 12 40 
Totaal 145 118 263 

 
 

Organisatie 
De verantwoordelijkheid voor het organiseren van ‘werken en leven’ binnen de Protestantse 
Gemeente ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad komt circa 10 keer per jaar bij elkaar. 
De samenstelling van de huidige kerkenraad is als volgt: 

▪ 3 ouderlingen-kerkrentmeester (momenteel één vacature) 
▪ 3 ouderlingen 
▪ 3 diakenen 
▪ predikant (thans vacant) 

 
Het Moderamen wordt gevormd door: 

▪ praeses (ouderling) 
▪ scriba (ouderling) 
▪ predikant (thans vacant) 

 
De kerkenraad laat zich bij de uitvoering van zijn werkzaamheden bijstaan door een aantal 
commissies. De belangrijkste commissies zijn: 

▪ Preekvoorziener  
▪ Liturgie Commissie 
▪ Redactie kerkblad Underweis 

 

Erediensten 
Iedere zondag en andere bijzonder feestdagen wordt er een eredienst gevierd in onze Gemeente.  
Afwisselend wordt er gebruik gemaakt van een kerkgebouw (Lollum en Waaksens). De Hubertuskerk 
in Lollum is de ‘huiskerk’.  
Op dit moment maken we gebruik van gastpredikanten en hebben we afwisselend de beschikking 
over 3 á 4 organisten, welke door de preekvoorziener worden benaderd.  
 
Per dienst zijn, afhankelijk van tijdstip, activiteiten, etc. zo’n 20 mensen aanwezig. Tijdens het voorspel 
van het orgel komen de predikant en de ambtsdragers binnen. De ambtelijke vertegenwoordiging 
wordt verzorgd door één ouderling en één diaken. Na binnenkomst van de ambtsdragers wordt door 
de ouderling van dienst de mededelingen voorgelezen en wordt het eerste lied gezongen. Hierna 
Votum & Groet, gevolgd door het Klein Gloria, gebeden, schriftlezingen, het zingen en van liederen en 
de preek. Voor het slotlied wordt onder muzikale begeleiding de collectes gehouden. De eerste 
collecte is voor een diaconaal doel, de tweede collecte is voor de Protestantse Gemeente. Er wordt 
gezongen vanuit het Nieuwe Liedboek.   
 
In de Hubertuskerk wordt tijdens de eredienst gebruik gemaakt van de livestream en wordt de liturgie 
gevolgd op het scherm. 
 

Pastoraat 
Het pastoraat vindt plaats in de vorm van bezoeken en aandacht. Het aantal Pastorale Eenheden 
bedraagt ca. 110. Enige tijd geleden is er voor gekozen om een ‘splitsing’ te maken in de 
werkzaamheden van de ouderlingen. Reden hiervan is dat het steeds moeilijker werd om 
ambtsdragers te benoemen, door de ‘zware’ portefeuille. Er is gekozen om een groep van ‘omtinkers’ 
samen te stellen. Deze ‘omtinkers’ zijn beschikbaar voor een pastorale taak voor gemeenteleden, 
maar ook niet-gemeenteleden, in een eigen wijk. De groep ‘omtinkers’ wordt gecoördineerd door een 
van de ouderlingen. Een aantal keren per jaar vindt overleg plaats met alle ‘omtinkers’, de 
coördinerende ouderling en de predikant. De lijnen tussen de verschillende personen zijn kort.  
Daarnaast werd het pastorale werk uiteraard ook verricht door de predikant.  
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Jeugdactiviteiten 
Sinds 2021 is er geen Kindernevendienst meer, dit vanwege het geringe aantal jeugdigen. Daarvoor 
organiseerde de Kindernevendienst iedere maand activiteiten voor de jeugd van circa 2 tot 12 jaar. De 
commissie bepaalde in samenwerking met de predikant het thema. In de uitvoering werd soms een 
beroep gedaan op de leden van de Liturgiecommissie. Afhankelijk van het thema en de activiteiten die 
waren bedacht, gingen de kinderen direct naar de Kindernevendienst of tijdens de eredienst, na de 
eerste schriftlezing. Voor de collecteronde kwamen de kinderen altijd weer terug en werd kort 
uitgelegd wat de kinderen hadden gedaan en/of gemaakt.  
 
Tot voor kort werd voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar catechisatie georganiseerd door de predikant. 
Momenteel coördineert de jeugdouderling diverse activiteiten. In samenspraak met de jeugdigen wordt 
gekeken naar de invulling van gezamenlijke activiteiten, bijv. een filmavond of een creatieve middag. 
 

Andere activiteiten 
De Liturgie Commissie heeft als taak om te komen tot inspirerende erediensten, met daarnaast een 
brede oriëntatie en invulling van vernieuwende liturgische vormen. Bijvoorbeeld fietstochten, 
openluchtdienst, Paaswake, maandelijks koffiedrinken en de Startzondag. Er is regelmatig overleg 
met de Liturgie Commissie vanuit de Kerkenraad. De Liturgie Commissie probeert nieuwe initiatieven 
aan te boren, met wisselend resultaat. De deelname van de activiteiten/erediensten die de Liturgie 
Commissie organiseert wisselt ook.  
 
In principe is het uitgangspunt (voor corona) om eenmaal per maand gezamenlijk te koffiedrinken ná 
een eredienst. 
 

Voorzieningen en kerken 
De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens heeft verenigingsgebouw ‘it Lokaal’ 
in eigendom. Dit wordt gebruikt als ‘kerkelijk centrum’, hier wordt o.a. door de Kerkenraad vergaderd. 
Ook hier is voldoende ruimte om gezamenlijk te koffiedrinken en bijeenkomsten tot circa 50 personen 
te houden. Tevens is in ‘it Lokaal’ een werk- en ontvangstruimte gecreëerd voor een predikant, 
aangezien een aantal jaren geleden is besloten de pastorie te verkopen aan de predikant van destijds.  
 
Binnen de Gemeente bevinden zich drie kerkgebouwen: 

▪ Thomaskerk in Waaksens 
▪ Hubertuskerk in Lollum 
▪ Greidhoekekathedraal in Lollum 

 
Een aantal jaren geleden is, in verband met de aanstaande fusie tussen de voormalige Gemeenten, 
en de druk op de financiële middelen rond het grootschalig onderhoud, er voor gekozen om de kerken 
in stichtingen onder te brengen. De Thomaskerk in Waaksens en de Hubertuskerk in Lollum zijn 
ondergebracht in Stichting Doarpstsjerken Lollum-Waakens, de Greidhoekekatedraal is ondergebracht 
in Stichting Greidhoekekatedraal. Inmiddels heeft de Stichting Greidhoekekatedraal de 
Greidhoekekatedraal verkocht aan een particulier persoon.  
De Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens huurt de Hubertuskerk en de Thomaskerk voor haar 
erediensten. De afspraak is dat er circa 40 keer per jaar gebruik wordt gemaakt van de Hubertuskerk 
in Lollum en circa 8 keer per jaar van de Thomaskerk in Waaksens.  
 

Communicatie 
Het kerkblad Underweis komt circa 10 keer per jaar uit en is het communicatiemiddel naar de 
Gemeenteleden. Sinds 2015 is de website www.tsjerkelollumwaaksens.nl actief. Afhankelijk van de 
situatie kan er ook voor gekozen worden om alle Gemeenteleden via een persoonlijke brief te 
informeren. Op dit moment trachten we een mailbestand van de gemeenteleden aan te maken. 
 

Toekomstige samenwerking in de regio 
Onze gemeente maakt deel uit van de regio waartoe ook de Protestantse Gemeenten Easterein, 
Wommels-Hidaard, Kubaard en Burgwerd/Hartwerd/Hichtum behoren. Van deze gemeenten heeft op 
dit moment alleen Easterein een eigen predikant.   
Van de nieuw te beroepen predikant in Lollum-Waaksens wordt verwacht dat hij/zij meewerkt aan 
verdere samenwerking en activiteiten in de regio. 
 

http://www.tsjerkelollumwaaksens.nl/
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De afgelopen jaren is de gemeente intensief bezig geweest met keuzes maken ten aanzien van het 
toekomstig beleid. In 2019 heeft het nadenken en gezamenlijk spreken als geloofsgemeenschap over 
beleid erin geresulteerd dat de keuze is gemaakt om een samenwerking met de Protestantste 
Gemeente Wommels-Hidaard (en mogelijk breder) in de toekomst verder uit te werken en vorm te 
geven, waarbij gepoogd wordt zolang mogelijk activiteiten en diensten in eigen dorpen aan te bieden.  
Vanwege de coronaperiode heeft deze opbouw enige tijd stil gestaan. De komende jaren zal deze 
samenwerking verder uitgewerkt dienen te worden. Doel van deze relatie is om het gemeenteleven in 
de plaatselijke regio ook voor de toekomst te pogen te borgen. Door samen te gaan werken is de 
verwachting en de hoop dat in de toekomst bepaalde vereisten voor de organisatie van het 
gemeenteleven gezamenlijk kunnen worden georganiseerd, zodat er enige verlichting in de 
organisatie van het gemeentezijn optreedt. Ook is de hoop dat door onderlinge ontmoeting en het 
participeren in gezamenlijke activiteiten het geloof van mensen wordt gevoed en gestimuleerd.  
 
De samenwerking vereist inzet van ons allen: van de kerkenraad om op organisatie niveau één en 
ander verder uit te werken én van gemeenteleden om de samenwerking van harte te ondersteunen, 
onder meer door te participeren in gezamenlijke activiteiten, waaronder ook het in de toekomst 
bezoeken van elkaars erediensten.  
 

Invulling predikantsplaats  
Sinds januari 2022 is de Gemeente vacant geworden. De vorige predikant heeft na een dienstverband 
van 5 jaar aangegeven om gebruik te maken van ‘ontheffing uit het ambt op eigen verzoek’.  
Met het oog op bovenstaande visie heeft de kerkenraad besloten om een predikant te beroepen voor 
de minimale aanstelling van 0,33 Fte. 
 
Achterliggende ideeën hierbij zijn dat de omvang van een dergelijke aanstelling in lijn ligt met de 
financiële mogelijkheden van de gemeente, dat continuïteit van de beroepskracht voor het pastoraat 
van waarde is en dat het hebben van een eigen predikant met het oog op de nog uit te werken 
samenwerking een meerwaarde kan hebben. Praktisch houdt dit in dat de overige ambtsdragers en 
de gemeenteleden gezamenlijk in belangrijke mate de verantwoordelijkheid voor de organisatie van 
het gemeenteleven dragen.  
Mogelijk kan (in de nabije toekomst) de functie gecombineerd worden met wat de gemeente 
Wommels-Hidaard aan predikantsruimte heeft en ingevuld krijgt. De Protestantse Gemeente te 
Wommels-Hidaard zoekt momenteel namelijk ook een nieuwe predikant. 
 
Bovenstaande organisatorische ontwikkelingen hebben als doel het gemeenteleven en het geloof van 
mensen te stimuleren en te voeden – met het oog op de toekomst. Het bezig zijn met organisatorische 
kwesties is nodig, maar daarbij moet de inhoud niet uit het oog verloren dienen te worden. Als 
Protestantse Gemeente Lollum-Waaksens zijn we een geloofsgemeenschap die in de huidige tijd 
Jezus probeert na te volgen, met oog voor de mensen en de wereld om ons heen. 
Van de predikant wordt verwacht dat hij/zij het zwaartepunt neerlegt bij het pastoraat. 
 
Nu onze Gemeente per 1 januari 2022 vacant is geworden, is dat naast alle uitdagingen die daarmee 
ontstaan, ook een stap in de richting van een nieuwe situatie, nieuwe mogelijkheden en andere 
keuzes.  
De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens heeft zich beraden op deze 
ontstane situatie en de oplossingen daarvan. De Kerkenraad realiseert zich dat de kerkelijke situatie 
niet meer is zoals 10 tot 15 jaar geleden en ver daarvoor. Naast de veranderende maatschappij zien 
we een vergrijzing van actieve en betrokken leden en een (deels) terugtrekking van andere leden. De 
Kerkenraad ziet zeer zeker in dat we als Protestantse Gemeente niet door kunnen gaan in navolging 
van hoe het nu is. De afgelopen jaren zijn om financiële redenen al creatieve oplossingen gezocht om 
de financiële last te verminderen.  
Ondanks dat er tegenwind is, kent onze Gemeente de laatste jaren een stabiele, structurele financiële 
stroom. De vaste inkomsten komen deels uit pachtopbrengsten van landerijen en uit financiële 
bijdragen van gemeenteleden. 
 

 


