
 

 

 
Profielschets van de Protestantse gemeente Claercamp Rinsumageast-Sibrandahûs 
 
De PG Claercamp is een dorpsgemeente, die ruimte wil bieden aan iedereen. Hierbij zij  
opgemerkt dat de geloofsgemeenschap, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in  
Nederland, belijdt dat Jezus Christus als Zoon van God en als Heer van  
kerk en wereld onze Verlosser en Goede Herder is. De traditie waarin we staan vinden we 
waardevol maar we staan ook open voor moderne inzichten en vormen. De gemeente heeft 
momenteel 579 leden waaronder 254 belijdende leden. We zijn op zoek naar een predikant 
voor een dienstverband van 70%. Naast de predikant is een kerkelijk werker werkzaam in de 
gemeente in deeltijd.  
We zijn een geloofsgemeenschap die mensen wil stimuleren om te groeien in geloof en de 
dienst aan de samenleving. We willen een gemeente zijn die kracht put uit het geloof en tijd 
neemt voor God. We willen in verbinding staan en aandacht hebben voor de mensen in het 
dorp en de omgeving.  
Kort samengevat is ons motto: geloofsgroei stimuleren, omzien naar elkaar en dienstbaar 
zijn binnen kerk en samenleving. 
Naast de zondagse viering zijn doordeweekse activiteiten van vorming en toerusting 
belangrijke manieren om elkaar te ontmoeten en geïnspireerd te raken. 
Als speerpunt in het kerkenwerk willen we aandacht hebben voor de middengroep in de 
kerk.    
Bij de PG Claercamp bekleden zowel mannen als vrouwen het ambt van ouderling, diaken en 
kerkrentmeester, de verhouding ligt momenteel 50/50. In de diensten zingen we uit het 
liedboek (2013), het Frysk Lieteboek en een eigen liederen bundel. In de kerk hangen 
schermen waardoor er ook gebruik kan worden gemaakt van liederen van internet. Leden, 
niet leden en ook kinderen mogen deelnemen aan het avondmaal. We vinden het belangrijk 
dat iedereen zich welkom voelt in onze gemeenschap.  
 
Rinsumageast is bereikbaar met het openbaarvervoer d.m.v een busverbinding. Op 3 
kilometer afstand is een winkelcentrum met o.a. een supermarkt. Dokkum ligt op 5 km en 
Leeuwarden op 18 km afstand. Er is een christelijke basisschool in het dorp, voortgezet 
onderwijs is te vinden in Dokkum. De gemeente heeft een pastorie beschikbaar met een 
werk/studeerkamer. Rinsumageast heeft een rijk verenigingsleven en een multicultureel 
centrum waar veel activiteiten plaatsvinden van kerk, sport- en muziekverenigingen. 
 
 
 
 


