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1. Inleiding en visie 

Wij zijn een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland, de PKN. Onze naam zegt het 

al: wij zijn een vrijzinnige geloofsgemeenschap. Dat betekent dat wij proberen op een 

eigentijdse manier te geloven, dat we - met respect voor onze wortels en traditie - willen 

zoeken naar nieuwe theologie en nieuwe muziek. 

Zoeken is vooral: vragen stellen. Dat doen we in het besef dat het leven op heel veel vragen 

geen antwoord geeft, simpelweg omdat ‘het’ leven niet bestaat: er is alleen jouw leven en 

mijn leven. 

Daarom kunnen wij ook niet zoveel met vóórgeformuleerde antwoorden en belijdenissen. 

Eigenlijk weten we over God maar één ding zeker: dat het gaat om een werkelijkheid die zich 

niet laat vatten in menselijke woorden en begrippen. 

Onze geloofsbeleving kenmerkt zich door openheid naar andere opvattingen. Die openheid is 

gebaseerd op de overtuiging dat andere religieuze bewegingen niet bedreigend zijn, maar dat 

we er wellicht iets van kunnen leren, omdat het ten diepste toch wel over hetzelfde zal gaan. 

Wij willen christen zijn / gelovig zijn om mens te worden. 

2. Missie 

Wij zijn een geloofsgemeenschap midden in de samenleving, die haar activiteiten ontplooit 

vanuit onze visie en de ontmoeting met elkaar en met de ander. Wij willen samen delen wat 

ons raakt.  

  



3. Concrete invulling van de visie en de missie 

a. Kerkenraad 

De kerkenraad vormt de bindende factor tussen de organisatie en de leden. De kerkenraad 

heeft een leidende en sturende rol in de gemeente en ook een signalerende functie ten 

aanzien van het omzien naar elkaar. Wij zorgen voor bindende activiteiten. De kerkenraad 

stippelt het beleid uit. We vergaderen normaal 5 keer per jaar. 

We staan voor het inhoudelijk uitdenken, formuleren en voorbereiden van visie, doelstelling, 

beleid, activiteiten, enz. De kerkenraad neemt de besluiten.  

Ouderlingen zorgen ook dat er met behulp van enkele gemeenteleden voldoende pastoraat 

wordt uitgeoefend in de gemeente en signaleren pastorale behoeften en noden ook aan de 

predikant. 

De kerkenraad is samen met de predikant of de gastvoorganger verantwoordelijk voor de 

kerkdiensten. De kerkenraad en de predikant hebben oog en hart voor de sfeer en de 

samenhang binnen de gemeente en onderhouden een nauw contact met de leden van de 

bezoekgroep. 

Kerkdiensten kunnen incidenteel worden afgewisseld door lezingen of andere bijeenkomsten, 

die laagdrempelig zijn voor niet-kerkgangers.  

b. Kerkrentmeesters 

De kerkrentmeesters zijn mede verantwoordelijk voor het in stand houden van onze 

kerkgemeenschap op financieel en materieel gebied. Hun taken en activiteiten zijn 

omschreven in de ‘plaatselijke regeling’ van onze wijkgemeente. 

Via ons informatieblad ‘GastVrij’ informeren zij de gemeente periodiek.  

c. Diaconie 

De diaconie heeft haar eigen beleidsplan.   

d. Bezoekgroep 

Wij staan voor het betrokken blijven bij mensen, laten zien dat je er bent, het omzien naar 

elkaar. Wij leggen bezoeken af, bezorgen bloemen op verjaardagen van oudere 

gemeenteleden of bij bijzondere gebeurtenissen, sturen kaartjes, bellen op. Kortom, wij geven 

aandacht. 

In elke bijeenkomst bespreken we wie bezocht is en wie bezocht moet worden. 

e. Publiciteitsgroep 

Wij staan er voor dat 4 maal per jaar aan leden van de gemeente en geïnteresseerden 

daarbuiten informatie wordt gegeven via ons informatieblad ‘GastVrij’, via de website en via 

de tweewekelijkse Schouwen-Duivelandse kerkbode. 

De inhoud betreft zowel feitelijke (agenda, financiën) als opiniërende en spirituele informatie, 

aansluitend bij de kerkelijke en maatschappelijke werkelijkheid van de dag.  

De inhoud van de kerkbodeberichten spitst zich toe op de diensten met vooruit- en 

terugblikken en op eventuele overige activiteiten. 

Wij schrijven in ‘GastVrij’ artikelen, nemen artikelen, columns en gedichten over en verzorgen 

de uitgave van ‘Gastvrij’ en de website.  

Beleidsplan_BW_diaconie_2015.pdf


f. Cantorij 

De Cantorij ondersteunt soms de gemeentezang. De Cantorij oefent en levert een bijdrage 

aan bijzondere diensten. 

g. Thema-avonden, gesprekskringen en ontmoetingsbijeenkomsten 

Dit doen we voor verdieping van ons geloof, verbreding van onze levenswijsheid en 

versterking van de onderlinge band. De concrete invulling wordt sterk beïnvloed door de hoge 

leeftijdsopbouw van onze gemeente. Dat betekent een afname in belangstelling voor 

avondactiviteiten en meer behoefte aan onderlinge ontmoeting. 

Een avondgesprekskring is niet mogelijk. Incidenteel lukt een huiskamerkring overdag.  

h. Overige 

Veel gemeenteleden zijn individueel actief, bijvoorbeeld koster, schriftlezer, organist, regelaar 

van gastvoorgangers en organisten, bezorger van ‘Gastvrij’, bezorger van verjaardagskaarten 

van het Verjaardagfonds, meehelpen aan de jaarlijkse actie ‘Kerkbalans’ en andere financiële 

acties.  

4. Predikantsplaats 

Met de vroegere predikant is er sinds 1 januari 2013 als emeritus-predikant voor 21% van de 

normale werktijd een overeenkomst voor het verrichten van dienstwerk in onze gemeente.  

5. Ledenbestand  

Onze Vrijzinnige Gemeente (VG) staat in een lange historie van Vrijzinnigheid sinds de 19de 

eeuw binnen de Hervormde Gemeente in Zierikzee en omstreken. De Vrijzinnige Gemeente 

Zierikzee is een kleine maar actieve gemeente met een totaal ledenbestand van 228 

leden, woonachtig binnen en buiten Zierikzee (stand 9 oktober 2015). Op zondag wordt de 

kerkdienst variërend bezocht door een dertig- tot zestigtal leden, veelal afkomstig van binnen 

de gemeente Schouwen-Duiveland. De opbouw van de Vrijzinnige Gemeente in 

leeftijdsklassen is als volgt:  

  

 

 

 

 

 

6. Plan voor evaluatie en bijstelling van het beleidsplan 

Dit beleidsplan geldt voor 4 jaar. Het beleidsplan zal elke 4 jaar worden geëvalueerd en zo 

nodig bijgesteld worden. De eerste keer zal dit gebeuren in 2018. 

Leeftijdsklasse aantal 
VG Z'zee 

percentage 

PKN 

percentage 

00 t/m 19 jaar 6 3 15 

20 t/m 39 jaar 16 7 20 

40 t/m 59 jaar 38 17 28 

60 t/m 79 jaar 107 47 28 

vanaf 80 jaar 61 27 9 

totaal 228 100 100 


