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Kerkelijke gemeente 
De Protestantse Gemeente Joure c.a. bestaat uit ca. 3.000 leden (belijdende leden en doopleden) en 
is per 1 januari 2008 ontstaan uit het samengaan van de Hervormde Gemeente Joure-Broek en de 
Gereformeerde Kerk te Joure. 
Vanaf 2012 vormt de Protestantse Gemeente Joure een combinatiegemeente met de Protestantse 
Gemeente Terkaple. Uitgesproken is om binnen drie jaar te fuseren tot één gemeente. 
Op dit moment zijn twee predikanten er full-time werkzaam  en is er één kerkelijk werker voor 0,50 
fte. 
De gemeente kan gekarakteriseerd worden als een actieve en meelevende  gemeente waarin het 
geloof op heel verschillende wijze beleefd en vormgegeven wordt. De leeftijdsopbouw van de 
gemeente geeft het volgende beeld te zien: 

0– 30 jaar  30% 30–60 jaar           38% 60+  32% Gemiddelde lft. 45 jaar 

Gebouwen 
Er zijn drie kerkgebouwen. De monumentale Hobbe van Baerdt Tsjerke uit de 17e eeuw in het centrum 
van Joure, het moderne multifunctionele kerkgebouw De Oerdracht, iets buiten het centrum en een 
kerkje in het aangrenzende dorpje Broek. Bij alle kerkgebouwen zijn er nevenruimten voor 
vergaderingen en andere activiteiten. De gemeente heeft nog één pastorie, die momenteel bewoond 
wordt door een van de predikanten. 

Kerkenraad   
De kerkenraad bestaat nu nog uit ongeveer 30 ambtsdragers en komt minimaal 6 maal per jaar 
bijeen.  
Het moderamen, het dagelijks bestuur bestaat uit: de preses, 1 scriba, 1 predikant en een 
vertegenwoordiger van respectievelijk de colleges van kerkrentmeesters, ouderlingen en diaconie. 

Kerkdiensten 
In één van onze kerken in Joure wordt ’s zondags om 9.30 uur een morgendienst gehouden. Dan  
is er ook kindernevendienst en kinderoppas. Een aantal keren per jaar is er een speciale peuterdienst 
en voor tieners zijn er enkele ‘tienerevents’. Twee keer per maand is er ook ’s avonds om 19.00 uur 
een dienst. Regelmatig werkt de Cantorij ook mee aan diensten.  
In de Broekster Tsjerke is twee keer per maand een eredienst, op de eerste zondag van de maand 
wordt deze georganiseerd door de Oecumenische Commissie.  
In Joure bezoeken elke zondag zo’n 300 gemeenteleden de verschillende kerkdiensten. In het kerkje 
in Broek komen zo’n 40 gemeenteleden samen. 

Gemeentewerk 
De Taakgroep Toerusting en Vorming brengt elk jaar in samenwerking met de Doopsgezinde gemeente 
en de Rooms-Katholieke parochie een gezamenlijk programma uit met een veelzijdig aanbod van 
gesprekskringen, lezingen, cursussen  enz. Hiervoor is grote belangstelling.  
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De ZWO en de Taakgroep Kerk en Samenleving, dragen zorg voor bewustwording t.a.v.  zending, 
werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking en samenlevingsvraag- stukken. Joure heeft een 
partnergemeente in Oostduitsland en in Hongarije. 
 
Jeugd- en jongerenwerk 
De PJR (Protestantse Jongerenraad) is het overkoepelend orgaan waarin alle jeugd- en 
jongerenactiviteiten zijn ondergebracht en heeft een  vertegenwoordiger in de kerkenraad. 
Er is clubwerk voor kinderen tot ong. 12 jaar en regelmatig zijn er bijzondere avonden in het Jeugdhonk 
in De Oerdracht. 
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 is er ieder voorjaar drie keer basiscatechese: een ontdekkingstocht 
door de Bijbel, de kerk, christelijke feesten en rituelen. 
Voor 12-15 jarigen is er het Chatblok: ontmoetingen rondom thema’s over leven en geloven; alles wat 
jongeren bezighoudt. 
Voor wat ouderen heeft de catechese het karakter van een gespreksgroep. Deze gesprekskring wordt 
door een predikant geleid en wie wil kan later in het jaar belijdenis doen. 
 
Ouderenpastoraat 
Een kerkelijk werker verzorgt het pastoraat in het verpleeghuis De Flecke en in de verzorgingshuizen 
Vegelin State en St.Theresia. Deze wordt bijgestaan door het Interkerkelijk Team Geestelijk Zorg, met 
daarin een aantal ouderlingen en diakenen uit onze gemeente. In de wekelijkse erediensten in de 
tehuizen gaan de Jouster predikanten enkele keren per jaar voor. 
 
Raad van Kerken 
In de Raad van Kerken in Joure zijn de Protestantse gemeente, de Doopsgezinde gemeente en de 
Rooms-Katholieke parochie vertegenwoordigd De raad is vooral overleg- en stimuleringsorgaan, maar 
organiseert elk jaar ook een aantal activiteiten en gezamenlijke diensten. 
 
Joure en haar omgeving 
Joure is met ongeveer 14.000 inwoners de hoofdplaats van de  nieuwe gemeente De Friese Meren, (de 
voormalige gemeenten Skarsterlân, Lemsterland en Gaasterlân-Sleat.) Het is een krachtige 
plattelandsgemeente met ruim 52.000 inwoners, een afwisselend landschap een rijke histororie en 
veel recreatiemogelijkheden.  
Joure is een plaats waar het prettig wonen is. Het heeft een levendig centrum met een ruim 
winkelaanbod. Het hele jaar door worden er activiteiten georganiseerd, die veel publiek trekken. Ook 
op het gebied van sport en cultuur zijn er veel mogelijkheden. 
Het dorp Broek, dat kerkelijk met Joure verbonden is, heeft ongeveer 200 inwoners en vormt een 
hechte gemeenschap. 
Meer informatie:  www.defryskemarren.nl 
 
Ligging 
Joure en Broek liggen in een agrarisch gebied en zijn omgeven door watersportfaciliteiten. Er zijn 
uitstekende verbindingen met de rest van het land door de situering bij het knooppunt van de A6 en 
de A7. Veel inwoners hebben hun werk dan ook buiten het eigen woondorp. 
 
Werkgelegenheid 
Joure is onlosmakelijk verbonden met Douwe Egberts. De in 1753 begonnen zaak in koloniale 
handelswaren is uitgegroeid tot de bekende koffiebrander. Joure trekt ook nu nog  (kleinschalige) 
industrie aan, omdat in het kader van het provinciale beleid de as Sneek-Joure-Heerenveen-Drachten 
als  industriële zone is aangewezen. Ook de dienstensector levert een belangrijk aandeel in de 
werkgelegenheid. 

Onderwijs 



 

 

Er zijn in Joure drie Protestants Christelijke Basisscholen, die met nog een aantal andere scholen in De 
Friese Meren en Heerenveen onder één bestuur vallen. Daarnaast is er een dependance van het 
Bornego-college, een Chr. Scholengemeenschap voor vmbo/havo/atheneum en gymnasium. In Sneek 
en Heerenveen zijn de onderwijsmogelijkheden voor de bovenbouw van atheneum en gymnasium. 
Ook Het MBO is vertegenwoordigd in het Chr. ROC in Sneek. Heerenveen en Sneek zijn plaatsen op 12 
à 14 km. afstand van Joure. 
 




