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Geachte kerkenraden en voorgangers, 
 
 
‘Gemeente zijn kun je niet in je eentje’. Die uitspraak vat veel samen van waar de classis aan 
werkt. De classis Fryslân wil oog hebben voor geschikte vormen waarin gemeentes elkaar tot 
steun kunnen zijn. In deze brief informeren we u over zulke vormen rondom de website van 
de classis: www.classisfryslan.nl. We leggen enkele mogelijkheden als kansen aan u voor, 
met de uitnodiging om er gebruik van te maken. 
 
1. Op uw website een verwijzing 
Op de website van de classis vindt u actuele informatie en verwijzingen naar advies en 
ondersteuning. Wanneer gemeenten van elkaars situatie en ideeën weten, ontstaan kansen 
tot samenwerking. Dan is van belang dat men de weg naar deze website weet te vinden. We 
willen u dan ook vragen of u op een herkenbare plaats op de website van uw gemeente de 
volgende tekst wilt opnemen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Venster op uw gemeente 
De classis nodigt elke twee maanden drie gemeenten in Friesland uit om te schrijven over 
waar zij mee bezig zijn. Een aansprekend stukje van drie alinea’s, dat stimulerend of 
informatief is voor andere gemeenten. Zo’n 300 woorden, met een foto die de tekst 
versterkt. 
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We nodigen u tijdig uit om een dergelijk stukje met foto aan te leveren. Dat biedt u de kans 
om als kerkenraad te bespreken wat u met andere gemeentes wilt delen. Dat kan een 
inspirerend gesprek zijn. 
Deze teksten staan 2 maanden op de website van de classis. Dat ritme nodigt uit om 
regelmatig een kijkje te nemen en ideeën op te doen. 
 
3. Gedeelde kansen Vorming & Toerusting 
De website van de classis wil een platform bieden waar voorgangers uit onze kerk een lezing, 
presentatie of training aanbieden voor het aanstaande seizoen. Zo kunnen vacante of 
kleinere gemeenten toch een aansprekende lezing of activiteit in het programma van hun 
gemeente opnemen. Werkgroepen V&T, gespreksgroepen, christelijke verenigingen of 
organisaties kunnen op dat platform zien of er een voor hen geschikt aanbod bij is.  
De werkwijze is eenvoudig: als in de maand mei het aanbod van lezingen (enz.) op de 
website van de classis staat, maakt u (met uw werkgroep) een keuze. U stuurt een mail naar 
het vermelde adres van de voorganger met de bijdrage van uw keuze. Onderling stemt u af 
wanneer de lezing (enz.) plaats kan vinden. Uiteraard is het aan de voorganger hoe vaak 
deze op een dergelijke uitnodiging kan/wil ingaan. Het vaste tarief dat hierbij geldt zijn per 
bijeenkomst de kosten van ‘een preekbeurt’ (zoals dat door de landelijke kerk jaarlijks wordt 
vastgesteld). Na de lezing (enz.) wordt het bedrag (+ reiskosten) overgemaakt aan de 
voorganger.  
 
Aan voorgangers sturen we een afzonderlijke brief met informatie over dit initiatief en de 
uitnodiging om deel te nemen. 
Met deze en toekomstige initiatieven rondom de website van de classis hopen we u en 
elkaar van dienst en tot steun te zijn. Hebt u suggesties of vragen hierbij, dan lezen we graag 
van u. Gemeente zijn kun je niet in je eentje. 
 
Verbonden in de trouw van de Levende, 
 
met vriendelijke groet namens de redactie van de website, 
 

 
 
(redactielid en scriba classis Fryslân) 
 


