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Protestantse Gemeente Hurdegaryp 
Profielschets Gemeente 

 
Als u dit leest, bent u geïnteresseerd in een plek als dominee in het Friese Hurdegaryp. 
In ieder geval alvast bedankt voor uw interesse!  
 
Hurdegaryp 
Het karakter van het dorp Hurdegaryp wordt sterk bepaald door forenzen die hier door de 
jaren heen zijn komen wonen rondom een kern van inwoners die hier geboren en getogen 
zijn. Hurdegaryp heeft zo’n 5.000 inwoners en ligt 10 km ten oosten van Leeuwarden. Er is 
een groot aantal voorzieningen aanwezig en het dorp is goed bereikbaar met zowel auto als 
openbaar vervoer.  
 
Identiteit PGH 
Geïnspireerd door de Bijbel willen we een gemeenschap zijn van gelovigen met verschillende  
achtergronden en uiteenlopende opvattingen, die in onderlinge verdraagzaamheid en met 
respect voor elkaars geloofsbeleving de ontmoeting met God en met elkaar viert en 
uitdraagt. We streven naar een gastvrije en toegankelijke gemeente, waar ruimte is voor 
velerlei geloofsbeleving, die zich kan uiten in de stille omgang met God, in vriendschap met 
mensen, in de roeping door God, in de navolging van Christus, in de aanraking door muziek, 
cultuur en natuur, in het vieren van het leven, in de dienstbaarheid aan de naaste en de 
samenleving. De identiteit van de PGH is pluriform: een deel is liturgisch ingesteld, een ander 
deel meer evangelisch en een derde stroming is meer liberaal (moderne theologie).  
 
Samenstelling PGH 
De kerk in Hurdegaryp is sinds 2008 een PKN gemeente en telt ruim 800 leden, waarvan 58% 
belijdend lid en 42% dooplid, verdeeld over zo’n 600 pastorale eenheden. Zo’n 20% is 
momenteel kerkelijk actief, de randkerkelijkheid is groot. Wij zijn voortdurend op zoek naar 
manieren om jongere generaties actiever bij het kerkelijk gebeuren te betrekken. 
 
Gebouwen 
De Protestante Gemeente Hurdegaryp (PGH) beschikt over 2 kerkgebouwen. De 
monumentale Hofkerk uit 1711 en het kerkelijk centrum Nieuw Perspectief uit 1959 met 
vergaderruimtes en een jeugdhonk. De pastorie die momenteel bewoond wordt door 
vluchtelingen uit Oekraïne zal binnenkort verkocht worden en is derhalve niet beschikbaar 
voor de nieuwe predikant. 
 
Organisatie 
De PGH verkeert momenteel in de transitie naar een andere organisatievorm met een kleine 
kerkenraad van 7 tot 10 personen en een aantal colleges en teams. Beoogd wordt een 
kerkenraad die zich alleen met beleidsmatige zaken bezig houdt en de uitvoering overlaat 
aan groepen vrijwilligers met eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
 
Erediensten 
Het ruime aanbod aan erediensten is zonder meer veelkleurig te noemen. Naast de meer 
liturgische vieringen met maandelijks een kindernevendienst en oppas, zijn er regelmatig 
themadiensten en jeugddiensten. Maar ook de jaarlijkse agapè viering mag hier genoemd 
worden. Jeugddiensten zijn laagdrempelig, hebben vaak een evangelische invulling met een 
band en spreken vooral de jongere generaties aan. Voor kerkmuziek is in de breedste zin van 
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het woord veel ruimte en waardering. In augustus 2022 heeft de PGH de tv-kerkdiensten 
voor Omrop Fryslân mogen verzorgen. In nauwe samenwerking met omliggende kerken 
heeft dat tot een viertal prachtige oecumenische vieringen geleid. Momenteel bezoeken 
gemiddeld zo’n 60 gemeenteleden de zondagse erediensten, voor corona waren dat er ruim 
100. Alle diensten zijn tegenwoordig live te volgen via kerkdienstgemist. 
 
Activiteiten 
Naast de zondagse erediensten zijn er door de week ook veel activiteiten. Zo organiseert 
pastoraat naast het reguliere bezoekwerk ook wekelijkse ontmoetingsmomenten. Diaconie 
en ZWO betrekken gemeenteleden bij concrete acties zoals momenteel voor de hulp aan de 
Oekraïense vluchtelingen in Moldavië. De PGH biedt onderdak aan een gezin uit Eritrea in 
ons eigen ‘vluchtelingenhuis’ en aan een 10-tal vluchtelingen uit Oekraïne in de pastorie. 
Verder verzorgt de PGH maandelijks in het sociaal eetcafé een heerlijke maaltijd voor een 
smalle beurs. Voor de jeugd zijn er in de wintermaanden de clubavonden, waar jaarlijks zo’n 
50 kinderen aan deelnemen. Vorming & Toerusting biedt jaarlijks een zeer gevarieerd 
programma aan activiteiten, zoals lezingen, excursies, workshops en filmavonden. Ook wij 
merken dat het steeds lastiger wordt om mensen bereid te vinden om al deze activiteiten in 
te vullen. Maar wat is het dankbaar ‘werk’ en wat geeft het veel energie! Elkaar inspireren, 
motiveren en samen bouwen aan Gods Koninkrijk. 
 
Nieuw beleidsplan 
Sedert november 2022 hebben we een nieuw beleidsplan, dat gekenmerkt wordt door veel 
doe-activiteiten. Om het gemeenteleven na corona weer op gang te brengen, gaan we ons 
vooral richten op de onderlinge ontmoeting en het samen dingen doen. 
Prioriteiten om aan te werken zijn verder een nieuwe organisatievorm met een kleinere 
kerkenraad met colleges, commissies en teams die een grotere mate van bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid krijgen. En verder zal er de komende jaren toegewerkt moeten worden 
naar het keuzemoment met welk kerkgebouw we de toekomst in willen gaan. 
 
Predikant gezocht 
Onze nieuwe predikant is een bruggenbouwer met een creatieve geest en vernieuwende 
ideeën, die samen met ons werkt aan de aantrekkelijkheid en de vitaliteit van de gemeente. 
 
Tot slot 
Het lijkt een hele uitdaging, predikant voor onze pluriforme gemeente. Wij hopen dat na het 
lezen van deze profielschets van de PGH uw enthousiasme om die uitdaging aan te gaan 
alleen maar groter is geworden. Herkent u zich in onze identiteit en wilt u ons leiden, 
onderwijzen, sturen en helpen om Gods naam in woorden én daden groot te maken? Samen 
met ons bouwen aan Gods Koninkrijk? Wij zien uit naar een ontmoeting en willen dan graag 
samen onderzoeken of wij voor elkaar bestemd zijn. In gebed én het vertrouwen dat wij 
allemaal geleid en geïnspireerd worden door de Heilige Geest in ons leven en zeker in deze 
zoektocht. Wij mogen weten dat we er niet alleen voor staan. Onze grote Herder en Leraar 
zal ons zeker leiden en bij staan. Wat een geruststelling! 
 

Vastgesteld door de kerkenraad PGH op 9 november 2022. 
 

 


