
Commissies en taakgroepen: (alfabetische volgorde) 
 
Afvaardiging in de Pollema – Trompstichting 
 
Deze stichting beheert de nalatenschap van het echtpaar Pollema-Tromp die kinderloos 
waren. Hun nalatenschap bestond onder andere uit landerijen onder Woudsend. De erflaters 
bepaalden bij testament dat hun nalatenschap zou worden toevertrouwd aan een stichting 
die de opbrengsten zou moeten besteden aan enkele door hen genoemde doelen, o.a. 
theologische studie en zorg voor gehandicapten in Woudsend, Sneek en Leeuwarden, bij 
voorkeur van de Nederlands Hervormde Kerk. Deze doelstellingen verhielden zich niet goed 
met het stelsel van studiefinanciering en met de zorg voor gehandicapten van 
overheidswege. 
 
Het bestuur van de Pollema-Tromp besteedt de middelen tegenwoordig voor sociaal-
cultureel werk, bij voorkeur gebonden aan de kerken van Woudsend, Sneek en Leeuwarden. 
Statutair is bepaald dat de predikanten van Woudend, Sneek en Leeuwarden zitting hebben 
in het bestuur. Wanneer dit – om geldige redenen- niet mogelijk is kan een afgevaardigde uit 
het CVK, of een door hen aangewezen persoon zitting nemen in het bestuur.  
 
Beeld en geluid: Beam- en opnameteam 
In de kerkdiensten wordt de beamer gebruikt om de liturgie en/of informatie te projecteren.  
Er is een “beam- en opnameteam” bestaande uit een aantal gemeenteleden, jong en oud. Er 
zijn twee groepen. De ene groep (het beamteam) verzorgt de presentaties en bedient tijdens 
de dienst de laptop om de presentatie op de beamer te doen verschijnen. Degene die de 
presentatie verzorgt krijgt van de dienstdoende predikant de liturgie voor de betreffende 
eredienst en werkt deze in het programma PowerPoint uit. De predikant heeft de laatste 
controle over de presentatie. Ook gastvoorgangers dienen hun liturgie digitaal aan te 
leveren. 
De andere groep (het opnameteam) verzorgt tijdens de dienst de opnames voor 
kerkdienstgemist.nl, zodat de dienst via het internet gevolgd kan worden door diegenen die 
niet in de kerk (kunnen) komen. 
 
Concertcommissie  
 
In Woudsend willen we als kerk naar buiten treden. Dat proberen we vorm te geven door 
verschillende muziekensembles of koren de mogelijkheid te bieden een concert te geven in 
de Karmel.  Zoals een Kerstconcert, een Paasconcert of een andersoortig concert. 
Voor de coördinatie en de contacten met de musici is een Concertcommissie in het leven 
geroepen. Deze commissie organiseert niet zelf concerten maar faciliteert en ondersteunt de 
musici desgewenst met het bekend maken van het betreffende concert. 
 
Door de verplaatsbare opstelling van de stoelen is de kerk zeer geschikt als kleine 
concertzaal voor kamermuziekgezelschappen en koren. (Beroeps)musici die in de kerk 
geconcerteerd hebben zijn lovend over de akoestiek van de kerk.  
 
Geldwervingscommissie  
Deze commissie werd ingesteld toen er geld moest worden ingezameld voor de verbouwing 
van de kerk. Voorlopig blijft de commissie nog actief en organiseert voor de kerk jaarlijks 
huis-aan-huis-acties in Woudsend. Zoals in april/mei de verkoop tuinplanten. 
  
Publiciteit en PR: kerkblad, website en meer. 
Schriftelijke informatie ontvangen gemeenteleden via het kerkblad “Rondom de Karmel”, dat 
7 à 8 keer per jaar verschijnt. Een vaste redactie van gemeenteleden verzorgt elke keer de 
coördinatie en de eindredactie van het kerkblad. Een team van bezorgers brengt het rond.  



Website www.pgwoudsend.nl en Social Media: worden bijgehouden door diverse 
gemeenteleden. 
11 keer per jaar verschijnt het “Ringblad”, voor alle gemeenten binnen de werkgemeenschap 
IJlst. Dit ontvangen alleen de abonnees 
 
Raad van Kerken  
 
De Raad van Kerken van Woudsend probeert verbinding te zoeken tussen de RK- parochie 
en PKN - gemeente. Met behoud van ieders zelfstandigheid en eigenheid geven zij hierin 
gestalte aan de oecumene binnen de dorpsgemeenschap en trachten zij hun gezamenlijke 
verantwoordelijkheid waar te maken voor de samenleving in Woudsend, Indyk, Ypecolsgea, 
Smallebrêgge, Koufurderrige en daarbuiten.  
 
Tot dusver vooral in gezamenlijke vieringen: 

- Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen in januari 
- Tentdienst in juni 
- Vredesdienst in september 
- Oudjaarsavonddienst 

 
Op Aswoensdag is er een gezamenlijke maaltijd en is de PKN welkom bij de RK 
Aswoensdagviering. 
 
Daarnaast willen de Raad van Kerken zoeken naar andere momenten om elkaar te 
ontmoeten en spreken. 
Er wordt gedacht aan thema-avonden met een spreker, ontmoetingen voor gesprek enz. 
 
Zo wil de Raad van kerken proberen vorm te geven aan het samen kerk zijn in het dorp. 
 
Repair Café 
 
Service voor Senioren doet graag kleine klusjes van allerhande aard bij senioren. Een aantal 
keer per jaar wordt er een 'Repair Café' georganiseerd in it Reidhintsje  
 
Verjaardagsfonds  
Het verjaardagsfonds wordt beheerd door een commissie die geld inzamelt voor een van 
tevoren vastgesteld doel. Eén van de commissieleden brengt bij een jarige een 
verjaardagskaart en vraagt daarbij een gift voor het doel. Eén keer per halfjaar worden de 
verjaardagsbussen geleegd. De opbrengst wordt steeds in het kerkblad bekend gemaakt  
 
Zangdienstcommissie  
Twee keer per jaar wordt er door zangdienstcommissie een zangdienst voorbereid met als 
motto: ”Sjonge yn ’e Karmel”. Per dienst kan een sub thema worden bepaald. Het zingen 
wordt afgewisseld met gedichten of een korte meditatie. Er worden Nederlandse en Friese 
liederen gezongen uit het Liedboek voor de Kerken, de bundel van Johannes de Heer of 
Opwekkingsbundels. Soms is er een instrumentaal muzikaal intermezzo of medewerking van 
een koor.  
 
ZWO-commissie 
De zendingscommissie heeft als hoofddoel de benodigde gelden bijeen te brengen voor het 
missionair aandeel buitenland. De meeste gemeenteleden storten een vaste jaarlijkse 
bijdrage. Daarnaast worden er een aantal zendingscollectes gehouden in kerkdiensten. Drie 
diensten (voor- en najaar en pinksterdienst) hebben een zendingskarakter, zodat ook de 
gemeente erbij betrokken wordt. Deze diensten worden met de voorganger voorbereid. 
Hierbij kunnen ook gasten worden uitgenodigd die een bepaald onderwerp toelichten. Enkele 
andere activiteiten: verzamelen van postzegels en aanzichtkaarten, versturen van 
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Paasgroeten aan gevangenen en spaardoosjes-actie in de 40dagentijd. De leden van de 
zendingscommissie laten nieuwe gemeenteleden kennis maken met de zending en 
verzoeken hen de zending financieel te steunen.  
 


