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Wij zijn 

De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap die, geworteld in het evangelie 

van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil 

eren en dienen. 

Zo luidt de beginselverklaring van de Remonstrantse Broederschap en voor ons eigen beleid 

als Remonstrantse gemeente Leeuwarden is dit ook het uitgangspunt. Binnen de 

remonstrantse traditie is veel ruimte voor eigen interpretatie. Een open houding ten opzichte 

van andere wijsheid tradities, wetenschap, filosofie, kunst en muziek kenmerkt de 

remonstrant. Bij vrijheid van denken en handelen hoort verdraagzaamheid en 

verantwoordelijkheid. Medeverantwoordelijk zijn voor de samenleving als individu en als 

geloofsgemeenschap betekent zichtbaar zijn binnen de regionale omgeving. Meedoen binnen 

grotere verbanden zoals Raden van kerken en met plaatselijke en provinciale activiteiten. 

De remonstrantse traditie heeft voor mensen van deze tijd iets te bieden. Wij willen een 

veilige ruimte creëren om met elkaar in gesprek te gaan over levensvragen. Nieuwsgierigheid 

naar de ander en onderling respect zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.  

In de Missie van dit beleidsplan klinkt de beginselverklaring door en leggen we ons eigen 

accent: 

 

Wat willen we zijn 

De Remonstrantse Gemeente Leeuwarden (RGL) is een gastvrije geloofsgemeenschap met een 

open spiritualiteit, geworteld in het evangelie van Jezus Christus, waar een warm hart klopt 

voor iedereen die een eigen spirituele weg wil gaan en waar een open oog omziet naar de 

concrete noden van elkaar en in de samenleving rondom.  

 

We zijn klein en kleinschalig. Net als nu, zullen we ons daarom ook in de toekomst vooral 

samen moeten inzetten om vorm te geven aan onze geloofsgemeenschap.  Daarbij kunnen we 

rekenen op een grote betrokkenheid van onze leden en vrienden.  

 

Openheid naar elkaar is voor ons een belangrijke waarde. Openheid naar elkaar en naar 

nieuwe leden, vrienden en belangstellenden: we willen een geloofsgemeenschap zijn en 

blijven, waarin allerlei mensen, met verschillende achtergronden, zich thuis voelen.  

 

De zondagse samenkomst is van grote betekenis voor het ervaren van gemeenschap. Taal en 

vormgeving van de zondagse diensten zijn door traditie overgedragen en ook altijd aan 

verandering onderhevig. Daarom zoeken wij ook naar andere vormen van vieren, naast de 

gangbare liturgie. 

Kenmerkend voor de remonstrantse traditie is de aandacht voor de cognitieve kant. Daarbij 

kan een kritische kanttekening geplaatst worden. Geloof is immers een zaak van hart, hoofd 

en handen. In de samenleving is steeds meer aandacht voor belevingsgerichte spiritualiteit. 

Ook bij de remonstranten zien wij dit. Daar willen wij bij aansluiten. 

Visie 

De RGL is een plek waar een grote diversiteit aan mensen zich spiritueel thuis voelt. We 

voelen ons verantwoordelijk voor een spiritueel klimaat dat gekenmerkt wordt door 
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verdraagzaamheid en vrijheid. In dit klimaat ervaren mensen de ruimte om zoekend een eigen 

geloofsweg te gaan, binnen de traditionele vormen van de kerk en ook daarbuiten. 

 

Streefbeeld 

De RGL gaat meer aansluiten bij eigentijdse vormen van spiritualiteit, zonder afbreuk te doen 

aan de eigenheid van het remonstrants gedachtegoed. De gemeente blijft werken aan een 

atmosfeer waarin huidige leden en vrienden en nieuw instromende zoekers zich thuis voelen. 

 

 
 

Aan de slag 

Binnen onze mogelijkheden blijven we de ambitie houden om meer naar buiten te treden. 

Herkenbaar te zijn in de samenleving en onze stem laten horen wanneer dat noodzakelijk is. 

Bij dit alles zijn we wel zo realistisch om te constateren dat de beschikbare menskracht en de 

vergrijzing van onze gemeente beperkende factoren zijn. We laten ons daar echter niet door 

weerhouden. 

De Remonstrantse Gemeente Leeuwarden organiseert ontmoetingsmomenten voor 

gemeenteleden en belangstellenden.  

Uit duurzaamheidsoverweging wordt digitaal ingezet waar mogelijk en gewenst. 

• twee keer per maand fysieke kerkdiensten; 

• 1e zondag van de maand een digitale dienst of het volgen van een livestream; 

• liturgische werkvormen, zoals estafettediensten; 

• thema- en gespreksgroepen; fysiek en digitaal; 

AdRem, poëziegroep, groothuisbezoek en cursussen 

• meditatief gerichte samenkomsten; 

spirituele wandelingen, deelnemen aan retraites, Nijkleaster 

• agapèmaaltijden en high tea; 

• versterken van regionale samenwerking; 

• zoeken naar digitale mogelijkheden om hier vorm aan te geven. 

 

Pastoraat is de basis van onze gemeente en daarvoor zijn de contactleden onmisbaar. De 

contactleden vormen de linking-pin naar de predikant, zodat binnen de beperkte aanstelling 

van de predikant zo efficiënt mogelijk gewerkt kan worden. Inmiddels heeft telefonisch 

pastoraat zijn waarde bewezen waardoor de predikant aan meer mensen aandacht kan geven. 

Uit duurzaamheidsoverweging vinden kerkenraadsvergaderingen zoveel mogelijk plaats via 

zoom. 

 

De Remonstrantse Gemeente Leeuwarden is actief betrokken bij diverse organisaties en 

onderhoudt relaties op religieus, spiritueel en humanistisch gebied. Voor de komende jaren 

streven we niet alleen naar het behoud, maar ook naar versterking en uitbreiding van deze 

relaties. Daarbij kunnen ook vormen van samenwerking aan de orde zijn, bijvoorbeeld in 

gezamenlijke projecten. Voorbeelden van deze betrokkenheid zijn: 

• de deelname in netwerken zoals ‘Geloven in Leeuwarden’, de Friese Raad van Kerken, de 

Leeuwarder Raad van Kerken; zo mogelijk actieve betrokkenheid bij projecten van deze 

organisaties;  

• overleg en versterking van de onderlinge relaties met Remonstrantse gemeentes in de 

regio, zoals de Remonstrantse gemeente Groningen en de Doopsgezind - Remonstrantse 

gemeente Dokkum. Dit kan resulteren in gedeelde activiteiten, onder meer via digitale 
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media. Wij onderzoeken of het zinvol is om dit regionale Remonstrantse netwerk verder 

uit te breiden; 

• een cursusaanbod dat ook gericht is op belangstellenden ‘van buiten’. Dit kunnen fysieke, 

maar ook digitale cursussen zijn. Om één en ander financieel rond te breien kan een 

bijdrage in de kosten worden gevraagd.  

• betrokkenheid bij het Filosofie Café en aandacht voor de activiteiten van ‘De Zintuin’;  

• samenwerking op diaconaal gebied, door onze inbreng in het Diaconaal Platform 

Leeuwarden en door de actie voor de voedselbank, in samenwerking met de 

Doopsgezinde en de Lutherse gemeente in Leeuwarden; 

• regelmatige contacten met en eventueel actieve betrokkenheid bij maatschappelijke 

activiteiten van Solidair Friesland en van Kleurrijk Fryslân; 

• wij streven naar het ontwikkelen van relaties met vertegenwoordigers van andere religies, 

allereerst door aandacht voor belangrijke feestdagen van deze religies. 

 

Randvoorwaarden  

Een aantal randvoorwaarden legt beperkingen op aan de mate waarin onze wensen en 

doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Gezien de geringe aanstelling van de predikant is 

het cruciaal dat de verwachtingen over en weer helder zijn afgestemd. De predikant verzorgt 

zeven kerkdiensten per jaar, is aanwezig bij kerkenraadsvergaderingen, verzorgt soms een 

bijbelcursus en leidt de AdRem gespreksgroep. Daarnaast is zij in samenwerking met de 

contactleden verantwoordelijk voor het pastoraat. Dat is een hele lijst bij een aanstelling van 

0,2 fte. Ook uit het oogpunt van duurzaamheid is aan de landelijke organisatie gevraagd om 

meer digitaal aanbod.  

Kortom; het vraagt veel zelfwerkzaamheid van de leden om aan plannen en doelstellingen 

vorm te geven. Anderzijds geeft dat ook een fijn gevoel van saamhorigheid. 


