DORPSVISIE

Belangrijk omdat:
De Mariakerk is van grote kunst- en cultuurhistorische
waarde. Daarnaast heeft de kerk van oudsher een
verbindende rol gespeeld. Ook is het belangrijk om
begrip en respect te hebben voor de vele verschillende
levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen. Op
die manier kan interesse in elkaar en verbondenheid
onderling ontstaan, wat de leefbaarheid van Mantgum
nog beter maakt.

9 . K e rk ,
l e v en s b e sc h o u wi n g
e n sp i ri t u a l i t e i t

Inleiding
Vrijzinnigheid is een tolerante houding waarbij vrijheid van mening en zingeving centraal
staan. Deze houding draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp.
Mantgum heeft ruwweg 1200 inwoners, met een grote verscheidenheid aan
levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen. Zo zijn er onder andere het Christendom,
de Islam en het Boeddhisme vertegenwoordigd. Men wordt niet beoordeeld op- of
veroordeeld vanwege zijn of haar geloof of levensbeschouwing, er is geen sprake van een
overheersende (geloofs-)cultuur zoals die soms op het platteland kan worden ervaren. Om
die reden zou Mantgum een breder vrijzinnig dorp genoemd kunnen worden dan vroeger
alleen door invloed van de vrijzinnige N.H. kerk. Veel Mantgumer vrijzinnige dominees
speelden niet alleen binnen de geloofsgemeente maar ook in de gehele provincie een
prominente rol .
Los van het vrijzinnige karakter van Mantgum, heeft de Mariakerk (uit ca. 1500) een
belangrijke plaats in het dorp. Niet in de laatste plaats vanwege het bijzondere uiterlijk
en het rijke interieur. Zo is het pas gerestaureerde hekwerk rond de kerk in 2013 door
een columnist van de Leeuwarder Courant beschreven als het mooiste kerkhofhek van
Friesland en de ronde preekstoel in de dooptuin is uniek in Friesland. De plaats van de
samenkomsten van deze PKN-gemeente rouleert, waardoor de Mariakerk tweewekelijks
plaats biedt voor de zondagse dienst.

Visie op kerk, levensbeschouwing en spiritualiteit
• Kerk als vrijplaats
• Elkaar meer ontmoeten
• Behoud van het kerkgebouw en het
oorspronkelijke doel ervan.

Kerk als “vrijplaats”
Het kerkgebouw wordt regelmatig op zondag gebruikt
voor een kerkdienst. Daarnaast worden er af en toe
muziekoptredens georganiseerd. Ook voor culturele
activiteiten staan de kerkdeuren open en in “Tusken
Tsjerke en Kroech” maakt de toneelvereniging ook
gebruik van de kerk. Het zou fijn zijn om de kerk vaker
voor dit soort activiteiten te gebruiken en wellicht is onze
kerk geschikt als trouwlocatie.
Plan van aanpak:
De culturele commissie kan hier een rol in spelen door
te kijken wanneer een culturele activiteit beter tot z’n
recht komt in het kerkgebouw. Ook liggen er kansen voor
de kerkenraad om hierin actief samen te werken met de
culturele commissie. Uitzoeken of onze kerk kan worden
aangewezen als trouwlocatie.

Elkaar meer ontmoeten
Van oudsher laten de inwoners van Mantgum elkaar
graag vrij in doen, laten en kijk op het leven. Mantgum
kenmerkt zich dan ook door zijn grote verscheidenheid
aan levensbeschouwingen. Die vrijheid is een groot
goed, maar kan er ook toe leiden dat je de rijkdom aan
verscheidenheid niet meer ziet.
Meer kennis van elkaars levensbeschouwing, geloofsovertuiging, kijk op het leven, kan ons allemaal verrijken.
Daarom wordt gedacht aan het organiseren van een
ronde tafelconferentie onder de titel Frybuorren. Deze

conferentie kan de start zijn van een reeks bijeenkomsten
waarin Mantgumers worden uitgenodigd om hun
levensbeschouwing met elkaar te delen en ook de
achtergronden en tradities die daarbij horen. Zo draagt de
Frybourren serie bij aan de verrijking van de onderlinge
verbondenheid en een beter begrip van de ruimte
waarbinnen dit mogelijk is in Mantgum.
Plan van aanpak
• Opzet Projectorganisatie
• Financiële middelen verzamelen
• Afstemming in en extern, Bekendmaken,
Enthousiasmeren en Uitnodigen
• Start Ronde tafel conferentie Frybuorren
• Frybuorren gearkomst 1 x per kwartaal
(of per half jaar)

Behoud van het kerkgebouw en het
oorspronkelijke doel ervan
Vanwege de rijke kunst- en cultuurhistorie van de
Mariakerk is het belangrijk dat de kerk en haar
oorspronkelijke doel in Mantgum behouden blijven.
Veel kerkgangers forenzen op zondag naar omliggende
dorpen en steden, terwijl de Mantgumer kerk slechts
van buiten bekend is. Voor het behoud van de kerk
zijn kerkgangers, geïnteresseerde dorpsbewoners en
misschien zelfs toeristen nodig, de financiële middelen
vloeien daaruit voort.
Plan van aanpak
• Onderzoeken of er mogelijkheden zijn de Tsjerkestim
in Mantgum huis-aan-huis te verspreiden om
mogelijke onbekendheid met de gemeente te
verkleinen.
• Stimuleren van bezichtigingsmomenten voor
geïnteresseerden en mogelijk toeristen zoals die
’s zomers al op zaterdagen bestaan.
• Onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het
organiseren van bijvoorbeeld een jeugddienst/
bijeenkomst en een bijeenkomst voor geïnteresseerden van buiten de Mantgumer kerk.

