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1. Inleiding 
 
Mede omdat het vorige beleidsplan al dateerde uit 1994, heeft de kerkenraad in december 2009 een 
nieuw beleidsplan vastgesteld voor de periode 2009-2013. In het najaar van 2013 zijn de 
voorbereidingen begonnen voor dit nieuwe beleidsplan 2015-2019. In dit beleidsplan is op dezelfde 
wijze als in het vorige beleidsplan te werk gegaan. Eerst zijn de activiteiten die in de gemeente 
plaatsvinden geïnventariseerd. Vervolgens zijn gedachten geformuleerd over het ideaal van 
gemeente-zijn, daarbij de weg gewezen door de bijbel, Gods Woord. Teneinde het geheel zo 
overzichtelijk mogelijk te houden, is elk onderdeel steeds op dezelfde wijze benaderd, namelijk: 

1. Wat is het doel? 
2. Hoe is de huidige karakteristiek? 
3. Wat zijn de aandachtspunten? 
4. Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden? 

 
Met dankbaarheid mogen we vaststellen dat in onze gemeente op vele terreinen activiteiten worden 
ontplooid. Al deze activiteiten bepalen met elkaar in sterke mate hoe en wat we als gemeente zijn. 
Teneinde inzicht te krijgen welke activiteiten dit zijn en op welk gebied, is opnieuw een indeling 
gemaakt naar de volgende aandachtsvelden: 

1. eredienst; 
2. pastoraat; 
3. diaconaat; 
4. financiën en beheer; 
5. jeugdwerk; 
6. catechese; 
7. vorming en toerusting; 
8. zending en evangelisatie; 
9. oecumene en buitenlandse contacten; 

10. publiciteit. 
 
Naast een aantal statistische gegevens over de gemeente is opnieuw een belangrijk deel van het 
historisch overzicht uit het oude beleidsplan, opgesteld door oud-ouderling J. van Loo, opgenomen. 
De kerkenraad was van mening dat dit, voor een goed verstaan van het karakter van de gemeente, 
opnieuw niet mocht ontbreken. 



Het beleidsplan is een visie op het leven van de gemeente en wil richting geven aan de wijze waarop 
ze haar opdracht, gemeente van Christus zijn, gestalte geeft op weg naar het jaar 2019. 
Het beleidsplan zal als uitgangspunt dienen voor het opstellen van een werkplan waarin wordt 
aangegeven, in volgorde van prioriteit, welke zaken ter hand worden genomen. 
 
Het beleidsplan is in de periode december 2013 tot en met juni 2014 hoofdstuksgewijs besproken in 
de kerkenraadsvergaderingen en vervolgens op 10 november 2014 op een gemeenteavond op 
hoofdlijnen met de gemeenteleden besproken. Vervolgens is de kerkenraad op 8 december 2014 tot 
definitieve vaststelling overgegaan. 
 
De kerkenraad spreekt de hoop uit dat het beleidsplan mag bijdragen aan de opbouw van onze 
wijkgemeente. Onmisbaar zal daarbij zijn het werk en de leiding van de Heilige Geest waarom wij de 
Koning van de Kerk, onze Heer Jezus Christus, biddend mogen vragen. 
  
 
                                                                                     Zierikzee, 8 december 2014 

 

2. De wortels van de gemeente 
 
Bij het presenteren van een beleidsplan voor de Gewone wijkgemeente van de Hervormde gemeente 
te Zierikzee is het goed een beknopt historisch overzicht te geven van het ontstaan van de gemeente. 
In de Hervormde gemeente te Zierikzee was in de 19e en het begin van de 20e eeuw sprake van grote 
tegenstellingen, o.a. ten aanzien van het Schriftgezag en de betekenis van Jezus Christus voor geloof 
en leven, dat men sprak van ‘Vrijzinnigen’ en ‘Rechtzinnigen’ binnen de Hervormde gemeente. In 
1934 werd de Vereniging van Rechtzinnig Hervormden (V.v.R.H) opgericht. Omdat de Hervormde 
gemeente slechts één Algemene kerkenraad had, vervulden de Verenigingen van Vrijzinnig en 
Rechtzinnig Hervormden een cruciale rol, waar het ging om de tegenstellingen tussen de modaliteiten. 
Zij waren actief bij het beroepen van een predikant, de verkiezing van kerkenraadsleden en trachtten 
door middel van lezingen hun doelstellingen onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen.  
Na de Tweede Wereldoorlog beschikte de Hervormde gemeente te Zierikzee nog over een drietal 
predikanten, twee van de vrijzinnige en één van de rechtzinnige modaliteit. De Algemene kerkenraad 
bestond uit leden van beide modaliteiten, tot 1943 in een verhouding van 2/3 vrijzinnig en 1/3 
rechtzinnig. Van wijkkerkenraden was nog geen sprake. De invloed van de vrijzinnige modaliteit nam 
redelijk snel af. 
Tot de verdienste van ds. J.P. van Roon (1950-1957) mag worden gerekend, dat hij getracht heeft de 
beide modaliteiten meer zelfstandigheid te geven. Met zijn prediking en pastoraat heeft hij de 
rechtzinnige modaliteit tot grote bloei gebracht. Langzamerhand kregen de modaliteiten meer 
zelfstandigheid. De leden van de kerkenraad gingen per modaliteit vergaderen en namen zelfstandig 
besluiten, welke aan de Centrale kerkenraad werden voorgelegd. Het beroepen van de predikanten 
en verkiezing en benoeming van kerkenraadsleden vormden voor de Centrale kerkenraad nog slechts 
een formaliteit. 
Enkele malen is tevergeefs getracht een brug te slaan tussen de beide modaliteiten. Halverwege de 
jaren zestig leidde dit tot het aftreden van een groot gedeelte van de rechtzinnige kerkenraad. In 1984 
werd een nieuwe poging gedaan bij het beroepen van de vrijzinnige predikant. Hij werd door beide 
modaliteiten in deeltijd beroepen. Na een jaar bleek deze oplossing, met name voor de betrokken 
predikant, in de praktijk onmogelijk. 
In 1988 besloot de Centrale kerkenraad de mogelijkheid te onderzoeken om tot volledige 
zelfstandigheid van de beide modaliteiten te komen. Een onderzoekscommissie werd gevormd en in 
de loop van 1989 werd na toetsing aan de kerkorde en na overleg met de Provinciale Kerk 
Vergadering een Plaatselijke Regeling opgesteld waarbij beide wijkgemeenten per 1 januari 1990 
volledig zelfstandig werden. Gevormd werd een Gewone wijkgemeente met een rechtzinnige 
signatuur en een Buitengewone wijkgemeente (sinds 2004 wijkgemeente van bijzondere aard 
geheten) met een vrijzinnige signatuur.  
De gewone wijkgemeente kan sedert lange tijd worden gekenschetst als een gemeente met een 
confessionele signatuur, waarbij de nadruk op persoonlijke geloofsbeleving zeker aandacht krijgt. 



3. Actualiteit (enkele cijfers) 

 
In tabel 1 is het aantal belijdende leden en doopleden van de wijkgemeente in de jaren 1995-2013 
weergegeven. Zichtbaar is dat t.a.v. beide categorieën sprake is van een geleidelijke daling. Hoewel 
de wijkgemeente geleidelijk aan iets lijkt te verouderen, is dat proces op dit moment niet herkenbaar in 
de kerkenraad en in de bezoekers van de zondagse eredienst. Integendeel, er lijkt juist een toename 
zichtbaar van het aantal meelevende jonge gezinnen in de gemeente, iets wat zich weerspiegelt in het 
aantal kinderen op de kindernevendienst. 
De opbrengst van de actie “Kerkbalans” laat over de jaren 1995-2013 een geleidelijke stijging zien 
(tabel 2). Deze stijging lijkt zodanig dat daarmee zeker de groei van het inflatiepercentage kan worden 
gedekt. De gemiddelde bijdrage per belijdend lid, in 1995 € 90,09, is substantieel toegenomen tot € 
148,22 in 2008 en € 162,50 in 2012. Als ook de doopleden worden meegerekend, is de gemiddelde 
bijdrage per lid gestegen van  € 37,29 in 1995 naar € 63,10 in 2008 en € 69,12 in 2012, een bedrag 
dat nog altijd beduidend onder het landelijk gemiddelde ligt (in 2012 € 94,81; bron: 
www.kerkbalans.nl). In de afgelopen jaren wordt gemiddeld 78% van de vrijwillige bijdragen 
opgebracht door de belijdende leden en 22% door de doopleden. De stijging van de opbrengst van de 
actie Kerkbalans wijkt af van de landelijke cijfers. Daar is na een langdurige geringe stijging sinds 
2011 sprake van een daling van de opbrengsten. 
Aan de kostenkant is in de afgelopen jaren een trend zichtbaar dat de kosten van het pastoraat en de 
kosten van de kerkelijke gebouwen (af te dragen aan de centrale gemeente) behoorlijk zijn gestegen, 
een stijging die overigens vanaf 2011 beduidend minder sterk is. 
 
Tabel 1 (belijdende leden en doopleden): 
 

 Belijdende leden Doopleden Totaal aantal leden 

31-12-1995 637 902 1539 

31-12-2000 571 803 1374 

31-12-2005 541 727 1268 

31-12-2008 510 688 1198 

31-12-2009 490 690 1180 

31-12-2010 459 648 1107 

31-12-2011 475 651 1126 

31-12-2012 473 659 1132 

31-12-2013 479 646 1125 

 
 
Tabel 2 (opbrengst vrijwillige bijdragen): 
 

 Vrijwillige bijdragen Totale baten Totale lasten 

1995 57.389 110.253 111.212 

2000 60.871 112.425 107.488 

2005 66.937 118.007 122.152 

2008 75.596 133.288 139.368 

2009 72.009 137.942* 113.722 

2010 69.343 127.365 124.245 

2011 74.261 128.366 132.905 

2012 76.865 132.391 131.424 

2013 77.233 125.272 140.405 

 
N.B. * in 2009: €14.700,- extra inkomsten vanwege actie t.b.v. kerkcentrum 

Tabel 3 (procentuele vergelijking inkomsten en uitgaven met landelijk gemiddelde 2012) 

 Gemiddelde landelijke kerk Herv. Gem. Zierikzee 

Vrijwillige bijdragen + solidariteitskas 64,7% 56,2% 

Collecten + giften 15,1% 25,3% 

Legaat Dekker/ Smallegange + rente 11,6% 14,4% 

Verhuur 8,6% 4,1% 

Totaal inkomsten 100% 100% (148.083) 



Gebouwen 17,7% 16,7% 

Pastoraat 45,8% 55,7% 

Salarissen 17,2% 8,8% 

Overige uitgaven 19,3% 18,8% 

Totaal uitgaven 100% 100% (155.810) 

 

 
4. De Bijbelse onderbouwing van de gemeente 

 

In 1 Petrus 2 wordt verwoord dat de gemeente te vergelijken is met een geestelijk huis, waarvan de 
leden de levende bouwstenen zijn. De roeping van de gemeente is dit geestelijk huis te bouwen om 
een levende relatie met God te onderhouden, de grote daden van God te verkondigen en elkaar in 
onderlinge gemeenschap op te bouwen en te dienen. 
 
Paulus benoemt de gemeente in 1 Korinthe 12 als het lichaam van Christus, waarbij alle leden van het 
lichaam elkaar nodig hebben en God en elkaar mogen dienen met de verscheidenheid aan geestelijke 
gaven. 

 

5. Eredienst 
 
 
1. Doel 

De gemeente beoefent – in lijn met Handelingen 2:42 – de gemeenschap met God en met elkaar 
in: 
• de lofprijzing van God; 
• de verkondiging van het evangelie; 
• de dienst der gebeden; 
• de viering van de sacramenten. 

2. Huidige karakteristiek 
Het hart van het gemeente-zijn wordt gevormd door de zondagse erediensten. Vanuit deze 
diensten mag de dienst in de wereld gestalte krijgen. Elke zondag komt de gemeente twee keer 
samen: in een ochtend- en in een avonddienst. In de eredienst wordt gebruik gemaakt van het 
Liedboek voor de Kerken – in het voorjaar van 2015 te vervangen door het nieuwe Liedboek (2013) 
– alsmede van de NBG-vertaling (1951) en de zogenaamde nieuwe Bijbelvertaling (2004). 
Naast de ‘gewone’ diensten, de doop- en avondmaalsdiensten kennen we: 
• kinderdiensten (twee maal per jaar) en kinderkerstfeest; 
• jeugddiensten (twee maal per jaar); 
• de startdienst van het winterwerk; 
• diensten in de Stille Week (maandag tot en met vrijdag); 
• zangdiensten (twee maal per jaar). 
De erediensten worden uitgezonden via de kerktelefoon en via internet én rechtstreeks op de 
televisie voor de bewoners van ‘de Wieken’ en de aanleunwoningen. 

3. Aandachtspunten 
• De betrokkenheid van een deel van de gemeente bij de avondmaalsdiensten is gering. 
• De prediking vraagt blijvende betrokkenheid van de kerkenraad. 
• Het volgen van permanente educatie is van wezenlijk belang voor predikant en gemeente. 

4. Aanbevelingen 
• Een bezinnende bijeenkomst in de kerkenraad organiseren over de vorm van de 
avondmaalsdienst. Daarbij staat niet ter discussie dat alleen belijdende leden aan het Avondmaal 
deelnemen. 
• De prediking dient tenminste jaarlijks onderwerp van bespreking te zijn in de kerkenraad. 
• De mogelijkheid onderzoeken om met enige regelmaat de kerkdienst met een groepje 
gemeenteleden voor te bereiden en na te bespreken. 
• De kerkenraad stelt aan de predikant voldoende tijd en financiële middelen ter beschikking voor 
het volgen van de vereiste studiepunten in het kader van de permanente educatie. 

 



6. Pastoraat 
 
 

1. Doel 
Binnen de gemeente omzien naar elkaar, opdat gemeenteleden 
• groeien in hun geloof, 
• versterkt worden in hun betrokkenheid bij de gemeente, 
• een oor vinden voor hun zorgen en vreugden, 
• steun ontvangen in hun kwetsbaarheid, 
• een weg gewezen wordt bij hun vragen. 

2. Huidige karakteristiek 
De pastorale zorg voor de gemeente is in handen van het consistorie (predikant en de 
ouderlingen), hierin bijgestaan door de bezoekmedewerkers. De ouderlingen en 
bezoekmedewerkers richten zich in het bijzonder op het gezinspastoraat, het ouderenpastoraat en 
ziekenbezoek thuis. De beide verzorgingshuizen en het verpleeghuis worden als een aparte wijk 
beschouwd met zo mogelijk een eigen pastorale ouderling. 
In beginsel wordt ieder gemeentelid tenminste één keer per vier jaar uitgenodigd voor een 
zogenaamd groot huisbezoek. 
Door de kerkenraad zijn voor het pastorale werk van de predikant de volgende prioriteiten 
aangegeven (in die volgorde): 
1. crisispastoraat: ernstige ziekte, rouw en verdriet, huwelijksproblematiek, psychische en 
geestelijke nood, enz. 
2. bezoek aan gemeenteleden in ziekenhuis, psychiatrische instelling e.d. 
3. pastorale gesprekken op gemotiveerd verzoek. 
4. geboortebezoeken, bezoeken in geval van 50- of 60-jarig huwelijksjubileum, gesprekken ter 
voorbereiding op de Heilige Doop, belijdenis van het geloof, huwelijksinzegening of bevestiging van 
ambtsdragers. 
5. bezoek aan nieuw ingekomenen en aan mensen die naar onze gemeente overgeschreven willen 
worden. 
6. overige bezoeken, waarbij de avonden worden gereserveerd voor jonge gezinnen.  

3. Aandachtspunten 
• Het pastoraat wordt steeds complexer. 
• Is de pastorale zorg steeds goed verdeeld? 

4. Aanbevelingen 
• Jaarlijks een toerustingsavond voor het pastoraat organiseren met een concreet thema, 
voortbouwend op de in 2008 georganiseerde cursus en/of in iedere vergadering van het consistorie 
aandacht besteden aan een inhoudelijk onderwerp. 
• Heldere verdeling maken van de taken van predikant en ouderlingen / bezoekmedewerkers en 
heldere afspraken maken over de onderlinge communicatie. 
• In consistorievergadering eenduidig beleid vaststellen t.a.v. bezoek rond en na overlijden. 
• In de pastorale gesprekken en in de prediking is deelname aan het Heilig Avondmaal een 
terugkerend onderwerp. 
 
 

7. Diaconaat 

 

1. Doel 
Uitvoering geven aan de Bijbelse opdracht om naastenliefde, barmhartigheid en gerechtigheid te 
bedrijven aan gemeente en wereld en te helpen met alle ons ten dienste staande middelen. 

2. Huidige karakteristiek 
De diakenen van onze wijkgemeente vormen met elkaar de wijkraad van diakenen.  
Taken van de wijkraad van diakenen zijn: 
• algemeen diaconale taken; 
• dienst doen aan de tafel des Heren en in de eredienst; 
• bijstand aan behoeftigen op financieel en/of maatschappelijk gebied, waarbij er bijzondere zorg is 
voor ouderen, verstandelijk en lichamelijk gehandicapten en allochtonen; 
• coördinatie van een diaconale hulpdienst; 
• het financieel mogelijk maken van de Open Maaltijd (enkele malen per jaar); 
• bijstand in geval van nood in de wereld op financieel of materieel terrein (werelddiaconaat); 



• jeugddiaconaat; 
• werven, beheren en besteden van diaconale gelden; 
• bevorderen van een diaconale gemeente en verstrekken van informatie over diaconale 
activiteiten; 
• het aandacht geven aan oudere en behoeftige gemeenteleden door het uitdelen van fruitmandjes; 
• werving en zo nodig ondersteuning van gemeenteleden die deelnemen aan de Zeeuwse week in 
het Roosevelthuis. 

3. Aandachtspunten 
• Hoe kan zo goed mogelijk op de hoogte worden gebleven van sociale dienstverlening vanuit de 
lokale overheid? 
• Er wordt relatief weinig beroep gedaan op diaconale ondersteuning.  
• In geval van onderbezetting van de diaconie kunnen minder diaconale taken worden uitgevoerd. 
• Moet de diaconie zich meer proactief opstellen en actiever bezig zijn met bijvoorbeeld 
werelddiaconaat? 
• Bij een deel van de oudere gemeenteleden dreigt vereenzaming. 
• Het jeugddiaconaat zou zich tot meer terreinen moeten uitstrekken. 

4. Aanbevelingen 
• Instelling van een contactpersoon vanuit de diaconale hulpdienst, die gemeenteleden helpt bij het 
invullen van officiële formulieren, bij het vinden van een weg door alle regelingen en bij het 
verwijzen naar de juiste instanties. 
• Structureel overleg houden tussen diaconie en consistorie teneinde beter zicht te krijgen op 
diaconale nood in de gemeente. 
• Onderzoek naar eventuele behoefte aan extra aandacht en concrete initiatieven voor eenzamen 
en ouderen in de gemeente. 
• Blijvend aandacht voor langdurig zieken en voor de mantelzorgers die zorg voor hen dragen. 
• Prioriteiten jeugddiaconaat benoemen: initiatief voor één of meer diaconale projecten per jaar met 
en door de jongeren (bijv. het jaarlijkse project van HGJB of JOP of Nacht zonder Dak), zijn van 
contactpersoon voor jongeren die in het buitenland een diaconale stage lopen. 

 

8. Financiën en beheer 

 

1. Doel 
De wijkraad en het (centrale) college van kerkrentmeesters zijn belast met de zorg voor alle 
stoffelijke aangelegenheden van de gemeente. Daarbij dragen zij in het bijzonder zorg voor de 
geldwerving, het beheer van kerkelijke gebouwen, het personeelsbeleid en de financiële en 
ledenadministratie. 

2. Huidige karakteristiek 
De ouderlingen-kerkrentmeester van onze wijkgemeente vormen de wijkraad van 
kerkrentmeesters. Zij houden zich in het bijzonder bezig met algemene beheerstaken, gericht op 
de eigen wijkgemeente. De gewone wijkgemeente regelt haar eigen financiën en verstrekt een 
jaarlijkse bijdrage aan het centrale college voor het gebruik van het kerkgebouw. Dat college 
ontvangt jaarlijks ongeveer € 12.000,- vanuit de pacht- en rente-inkomsten van het zogenaamde 
Legaat Dekker. 
Het (centrale) college van kerkrentmeesters heeft als taak het beheer van de meer dan 600 jaar 
oude Gasthuiskerk en het in 1987 gebouwde Kerkcentrum (in 2011 gerenoveerd). In de komende 
jaren staat de wijkgemeente voor forse uitgaven in verband met de geplande restauratie van de 
Gasthuiskerk. In 2012 is in de Gasthuiskerk en consistorie energiezuinige en duurzame verlichting 
aangebracht. De in 1987 gebouwde pastorie van de wijkgemeente is eigendom van de Stichting 
Pastoriefonds Open Hof. De kosterswerkzaamheden tijdens erediensten worden verricht door een 
team van vrijwilligers. Schoonmaakwerkzaamheden worden verricht door een betaalde kracht op 
basis van vrijwilligersvergoeding. 

3. Aandachtspunten 
• Blijvend voldoende financiële middelen verwerven. 
• De gemiddelde opbrengst Kerkbalans per gemeentelid is laag in vergelijking met het landelijk 
gemiddelde. 
• Rente op depositorekening is laag. 
• Op welke posten valt in de toekomst nog te bezuinigen? 
• Aanvragen van subsidies wordt steeds meer specialistenwerk. 



• Is er voldoende vermogen voor een eventuele toekomstige renovatie van de pastorie? 
4. Aanbevelingen 

• Met hulp van de organisatie ondersteuning plaatselijke geldwerving (OPG) een vernieuwing 
realiseren van de actie Kerkbalans, bestaande in activering van gemeenteleden, modernisering 
van de acquisitiebrief, onderzoeken van nieuwe vormen van geldwerving en het ondernemen van 
gerichte actie op verschillende leeftijdsgroepen. 
• In beeld brengen wat rendementsverwachtingen zijn. Risicospreiding door geld onderbrengen bij 
verschillende banken. 
• Bezien of het mogelijk en wenselijk is bepaalde taken, zoals de ledenadministratie, op termijn 
door vrijwilligers te laten verrichten. 
• Aan de hand van de meerjarenraming door centraal college voldoende financiële middelen laten 
reserveren voor het op enig moment te verrichten groot onderhoud aan de Gasthuiskerk. 
• Ten aanzien van subsidieregelingen ondersteuning zoeken bij landelijke kerk en/of deskundige 
gemeenteleden. 
• In overleg met het bestuur van de Stichting Pastoriefonds spreken over een meerjarenplan t.a.v. 
de pastorie. 

 

9. Jeugd en jongeren 

 

1. Doel 
• Het zoveel mogelijk betrekken en vasthouden van de jongeren bij de gemeente. 
• Het scheppen van een ontmoetingsplaats om met leeftijdgenoten met dezelfde 
geloofsachtergrond twijfel en vreugde, geloof en ernst te delen en te groeien in het geloof. 
• Het uitnodigen van jongeren om met hun eigen gaven en talenten de gemeente te ondersteunen. 

2. Huidige karakteristiek 
In onze wijkgemeente zijn allerlei vormen van jeugdwerk aanwezig. De verantwoordelijkheid voor 
het jeugdwerk ligt in eerste instantie bij de jeugdouderling(en), bijgestaan door een jeugdraad met 
adviserende taak. We kennen de volgende vormen van jeugdwerk: 
• creche; 
• kindernevendienst; 
• kinderdiensten;  
• Kids Next Door Clubactiviteiten (enkele keren per jaar op doordeweekse dagen) met als doel: 

het bieden van een ontmoetingsplaats en het versterken van de binding tussen de jongeren; 

• Rock Solid voor jongeren van 12-15 jaar (georganiseerd door de Chr. Geref. Kerk); 

• activiteiten voor jongeren van 12-17 jaar in het verband van de catechese (zie aldaar); 

• jeugddiensten (tenminste twee keer per jaar in de avonddienst), georganiseerd door een 
jeugddienstcommissie, in samenwerking met jeugdouderling, jeugddiaken en predikant; 

• jeugdweekend (jaarlijks) met als doelen: binding tussen de jongeren en toerusting (tijdens 
jongerenweekend wordt een kerkdienst bezocht en worden er onder meer avondsluitingen 
gehouden); 

• jeugddiaconaat. 
3. Aandachtspunten 

• De Kids Next Door activiteiten worden georganiseerd door de medewerkers van de 
kindernevendienst. Deze organisatie vraagt veel van hen. 
• Kinder- en jongerenpastoraat. De kinderen en jongeren worden persoonlijk gekend door de 
leiding van de kindernevendienst en de catecheten. Zij zijn dan ook de aangewezen personen om 
te signaleren en het kind te laten weten dat ze bij hen terecht kunnen. Dit beleid is echter vooral 
onbewust aanwezig (“onbewust bekwaam”). Door meer toerusting kan het komen tot “bewust 
bekwaam”. 
• Er gaan weinig jongeren naar Rock Solid. Jongeren ervaren een drempel en soms wordt vergeten 
de jongeren aan het begin van het seizoen hierop te attenderen. 
• Er zijn veel gezinnen in de gemeente. Ouders hebben regelmatig vragen over het betrokken 
houden van hun kinderen bij de kerk (vragen over het “hoe” van de geloofsopvoeding). 
• De opzet van de jeugddiensten is nieuw. Het is van belang om de feeling met de doelgroep te 
houden. 

4. Aanbevelingen 
• Basiscatechesegroep regelmatig in de kerkdienst uitnodigen en zoveel mogelijk bij de kerkdienst 
betrekken (kosterdienst, collecteren, schriftlezingen etc.) 



• Per leeftijdsgroep voor de Kids Next Door een coördinator benoemen, die de activiteiten 
coördineert. 
• Een persoon uit de gemeente vragen de contacten met Rock Solid te onderhouden (brugfunctie 
naar onze jongeren). 
• Toerustingsavonden organiseren voor medewerkers kindernevendienst en catechese op het 
gebied van jeugdpastoraat (niet zozeer het beleid maar het hoe), zodat zij zich bewust bekwaam 
weten voor deze taak. 
• Gespreksavonden organiseren voor ouders om ervaringen in de opvoeding uit te wisselen en 
toegerust te worden voor de geloofsopvoeding. Deze avonden kunnen per leeftijdsgroep worden 
ingedeeld: jonge kinderen, basisschoolleerlingen en pubers.  
• In 2015 de nieuwe opzet van de jeugddiensten evalueren met de doelgroep. 
 
 

10. Catechese 

 

1. Doel 
De catechese heeft als doel de jonge leden van de gemeente te vormen en toe te rusten opdat zij 
belijdende leden van Christus’ kerk in deze wereld mogen zijn: vanuit de bijbel “hun” geloof 
ontwikkelen en uitdragen in deze wereld. 

2. Huidige karakteristiek 
In onze wijkgemeente wordt catechese gegeven aan de jongeren tussen 12 en ca. 18 jaar. In 
beginsel is sprake van twee groepen op een vaste avond, die worden geleid door de predikant en 
drie catecheten. De methode die wordt gebruikt is ‘Follow Up’. Jaarlijks wordt er een 
overkoepelend jaarthema gezocht, als leidraad van het seizoen.  
Aan het begin van het seizoen wordt een jaarrooster gemaakt, waarbij er tussendoor ook leuke 
activiteiten worden aangeboden aan de jongeren, zodat ze elkaar ook op een andere wijze treffen 
en het groepsgevoel wordt vergroot. Deze activiteiten worden aangeboden op dezelfde vaste 
avond. 
Zo mogelijk wordt jaarlijks de gelegenheid gegeven voor belijdeniscatechese. Wanneer jongeren 
belijdenis hebben gedaan, wordt hen de mogelijkheid geboden deel te nemen aan de kring voor 
jong belijdende leden.  

3. Aandachtspunten 
• Vanaf 16 jaar tot aan de leeftijd dat jongeren belijdenis willen doen, blijkt de catechese niet altijd 
meer aan te sluiten bij de behoefte van de jongeren. 
• Niet alle jongeren kunnen op de vaste catecheseavond. 
• De jongeren blijken elkaar inmiddels ook zelf op te zoeken, los van de georganiseerde 
activiteiten, bv. door gezamenlijk naar de film te gaan of te gaan bowlen. Dit kan alleen maar 
gestimuleerd worden. 

4. Aanbevelingen 
• Wanneer jongeren de catechese niet meer bezoeken met hen in contact gaan en achterhalen wat 
de oorzaak is. Mogelijk dat de avond niet schikt of dat ze zich te oud voelen voor de gewone 
catechesevorm. Met hen zoeken naar een alternatieve vorm, bijvoorbeeld een Bijbelkring met 
leeftijdsgenoten of een andere vorm passend bij deze groep. 
• Aan het begin van het seizoen inventariseren welke jongeren niet op de vaste catecheseavond 
kunnen en hen een alternatief aanbieden. 
• Met jongeren en/of hun ouders nagaan in hoeverre de kerk een faciliterende rol kan spelen bij het 
versterken van de ontmoetingen van jongeren met elkaar.  
 
 

11. Vorming en toerusting 

 

1. Doel 
• Een gemeente die zich, als geheel en individueel, verdiept en wortelt in Gods Woord, waardoor 
geloofsgroei en een bloeiend geloofsleven worden bevorderd en de onderlinge gemeenschap 
wordt verdiept. 
• De gemeenteleden voorzien van kennis en middelen om vanuit het geloof anderen, binnen en  
buiten de gemeente, tot zegen te kunnen zijn. 



• In de eredienst van de gemeente neemt het verdiepen en vormen een belangrijke plaats in, maar 
ook in andere verbanden wordt op verschillende wijze invulling gegeven aan vorming en toerusting. 

2. Huidige karakteristiek 
Veel gemeenteleden, jongeren en ouderen, ontmoeten elkaar in kringen en verenigingen. Deze 
bijeenkomsten dragen in belangrijke mate bij tot de opbouw van het geloofsleven van ieder 
persoonlijk en tot opbouw van de gemeente. We denken hierbij onder meer aan kringwerk in 
diverse vormen (bijbelgesprekskringen, andersoortige gesprekskringen en kring voor jonge 
lidmaten) en gemeenteavonden en toerusting. Begin 2014 is een ouderling gemeenteopbouw 
benoemd, die eerste aanspreekpunt is voor het terrein vorming en toerusting. 

3. Aandachtspunten 
• Het onderwerp kringwerk verdient meer coördinatie en onderlinge afstemming met blijvende 
aandacht vanuit de kerkenraad. 
• Het vorming- en toerustingswerk vraagt meer structuur, onder meer in het helder aanbieden en 
organiseren van vorming- en toerustingsmomenten voor en in de gemeente. 

4. Aanbevelingen 

Aan de ouderling gemeenteopbouw wordt meegegeven om, in samenwerking met de predikant en 
andere betrokkenen: 
• als contactpersoon en klankbord te fungeren voor kringleiders en zo mogelijk jaarlijks een 
kringleidersbijeenkomst te organiseren; 
• als contactpersoon te fungeren voor de startweekendcommissie en actief vorm te geven aan de 
uitwerking van het jaarthema; 
• de gemeenteleden te informeren over onderwerpen aangaande vorming en toerusting; 
• zichzelf op de hoogte te stellen van het aanbod op het terrein van vorming en toerusting vanuit de 
landelijke kerk en zustergemeenten en zo nodig anderen hierover te informeren; 
• de thematische invulling van de gemeenteavond voor te bereiden en te coördineren; 
• jaarlijks de vaststelling van een jaarthema voor te bereiden; 
• het programma vorming en toerusting samen te stellen; 
• initiatief te nemen tot het ontwikkelen van nieuw beleid. 
 
 

12. Zending en evangelisatie 
 
 

1. Doel 
De missionaire opdracht tot getuigenis is aan de gemeente gegeven om de boodschap van Gods 
heil te brengen aan mensen, die die boodschap niet kennen of daarvan vervreemd zijn, zowel ver 
weg (zending) als in de eigen omgeving (evangelisatie). 

2. Huidige karakteristiek 
De belangen van de zending worden behartigd door de diaconie. Op het gebied van zending is er 
een bijzondere band met het classicale zendingsproject in Ghana. 
Het evangelisatiewerk valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad; de financiële aspecten 
worden behartigd door de diaconie.  
In het kader van het evangelisatiewerk wordt veel gedaan in onze gemeente: we kennen onder 
meer de wijkontmoetingen, de Elisabethbode wordt verspreid, in de zomermaanden worden 
gedurende vier dagen per week de open-kerk-dagen georganiseerd en er worden – in 
samenwerking met de Christelijke Gereformeerde kerk – door de vakantie-bijbelclub missionaire 
activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar georganiseerd. 

3. Aandachtspunten 
• De verschillende missionaire activiteiten worden met veel enthousiasme uitgevoerd maar er is 
geen sprake van samenhangend missionair beleid op basis van een gemeenschappelijk gedragen 
visie. De kerkenraad heeft begin 2014 een ouderling gemeenteopbouw benoemd, die een 
verbindende schakel kan zijn tussen de verschillende missionaire activiteiten. 
• Er is geen sprake meer van een gestructureerde benadering van randkerkelijke gemeenteleden. 
• In hoeverre leeft het werk van de zending in de gemeente? 

4. Aanbevelingen 
De ouderling gemeenteopbouw wordt meegegeven zich primair te richten op: 
• het begeleiden van het proces van missionaire bewustwording binnen kerkenraad en gemeente; 
• het bevorderen van het evangelisatiewerk in de eigen gemeente met een hart voor de brede rand 
van gemeenteleden die het zicht op de kerk zijn kwijtgeraakt; 



• het onderhouden van contacten met een ieder die zich met concreet evangelisatiewerk 
bezighoudt, om als klankbord te fungeren, met als doel dat men zich gekend weet; 
• het zich laten informeren over het aanbod vanuit de landelijke kerk en de IZB over missionair 
gemeente-zijn; 
• het informeren van gemeenteleden over missionaire activiteiten. 
Er wordt ruime aandacht gegeven aan het werk van de zending op de zogenaamde 
zendingszondagen, zo mogelijk door een diaken of diaconaal medewerker die als contactpersoon 
voor de zending fungeert. 

 

13. Oecumene en buitenlandse gemeentecontacten 

 

1. Doel 

De oproep om één te zijn in onze Here en Heiland Jezus Christus doet ons zoeken naar contacten 
met gemeenten en kerken, waarmee we ons verbonden voelen in de drieënige God. Die 
onderlinge verbondenheid herkennen we vooral ook in geloofsbeleving, kerkelijke traditie, 
eredienst en het verstaan van de Schriften. 
Het tot uitdrukking brengen van medeleven met en geestelijke bemoediging van broeders en 
zusters in andere culturele en economische omstandigheden. Dit betreft meestal gemeenten in 
landen, die een moeilijke periode doormaken op het gebied van geestelijke vrijheid, democratische 
verworvenheden en economische ontwikkeling. 

2. Huidige karakteristiek 
Onze gemeente onderhoudt contacten met de Gereformeerde Kerk, Christelijke Gereformeerde 
Kerk, Evangelisch-Lutherse gemeente en de Rooms-Katholieke parochie in het kader van het in 
2011 opgerichte Platform van Kerken. 
Het directe contact met de Gereformeerde Kerk – twee keer per jaar overleg tussen beide 
moderamina alsmede enkele gezamenlijke diensten per jaar – is eind 2010 op een laag pitje 
komen te staan. 
Met de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk wordt met enige regelmaat overlegd op 
moderamenniveau. Ook wordt gezamenlijk de vakantiebijbelclub georganiseerd voor kinderen van 
vier tot en met twaalf jaar alsmede enkele afgeleide activiteiten. 
Onze gemeente onderhield vanaf 1991 tot en met 2014 intensieve (diaconale) contacten met de 
Hongaars sprekende gemeente in Luncani (Roemenië). 

3. Aandachtspunten 
• De contacten met de Gereformeerde kerk in Zierikzee zijn op dit moment minimaal. 
• Na het beëindigen van de officiële contacten met Luncani (Roemenië) en eerder Bad Berka 
(Oost-Duitsland) bestaan er na lange tijd geen officiële buitenlandse contacten meer. 

4. Aanbevelingen 
• In het opnieuw in contact komen met de Gereformeerde kerk van Zierikzee verdient het 
aanbeveling te komen tot duidelijke uitspraken over respect/stimulering van de eigenheid, traditie 
en toekomst van beide gemeenten. Vanuit deze duidelijkheid is mogelijke samenwerking wellicht 
vruchtbaarder. 
• Onderzoeken of het mogelijk is op het terrein van het vormingswerk samen te werken met andere 
kerken/gemeenten. 
• Onderzoeken of het mogelijk is de samenwerking met andere plaatselijke kerken meer vorm te 
geven. 
• Onderzoeken of het mogelijk is in samenwerking met andere plaatselijke kerken/gemeenten 
projecten of activiteiten te ondersteunen. 
• Onderzoeken of het wenselijk is opnieuw officieel contact met een gemeente in het buitenland te 
starten of in plaats hiervan een ander project te beginnen. 

 

14. Publiciteit 

 

1. Doel 
• Het op de hoogte brengen van gemeenteleden en niet-gemeenteleden van kerkelijke activiteiten 
(kringen, acties, etc.), maar vooral ook het stimuleren van de betrokkenheid van gemeenteleden op 
elkaar door het vermelden van vreugdevolle en zorggevende gebeurtenissen. 



2. Huidige karakteristiek 

Via het eigen gemeenteblad ‘Van Achter de Beuze’, dat met ingang van 2015 vier maal per jaar 
verschijnt, worden alle gemeenteleden die dat wensen op de hoogte gehouden van de activiteiten 
in de gemeente en van andere wetenswaardigheden. Iedere zondag wordt aan de kerkgangers en 
de kerktelefoonluisteraars een actuele zondagsbrief uitgereikt. In 2013 is een nieuw 
stencilapparaat aangeschaft, waardoor de kosten van drukwerk aanzienlijk lager zijn geworden. 
Tweewekelijks wordt de gemeente via de eilandelijke Kerkbode geïnformeerd over belangrijke 
gebeurtenissen in de gemeente en andere gemeenten van de Protestantse Kerk op Schouwen-
Duiveland. In de PZC wordt wekelijks melding gemaakt van de kerkdiensten in onze wijkgemeente. 
Iedere twee jaar wordt de Wegwijzer van de gemeente verspreid onder alle gemeenteleden. Onze 
gemeente beschikt verder over een eigen website, die in 2010 geheel is vernieuwd. Tenslotte is in 
2013 draadloos internet aangelegd in de Gasthuiskerk.  

3. Aandachtspunten 
• Is de gemeente voldoende op de hoogte van relevante informatie? 
• Van achter de Beuze voldoende aantrekkelijk houden. 
• Het voorrecht van de tweewekelijkse Kerkbode staat op langere termijn onder druk door het 
gestaag dalend aantal abonnees. 
• De Wegwijzer is vanwege het tweejaarlijks verschijnen niet actueel. Het uitgeven van de 
Wegwijzer kost relatief veel, afgezet tegen het doel: het informeren van in het bijzonder nieuwe 
gemeenteleden. 
• Afhankelijkheid van webmaster bij onderhoud en bijhouden website.  
• De centrale rol van de publiciteitscommissie bij het aanleveren van kopij voor zondagsbrief en 
kerkbode is wat in de vergetelheid geraakt alsook de criteria voor publicaties in de zondagsbrief. 
• Wordt voldoende gebruik gemaakt van het draadloos internet? 

4. Aanbevelingen 
• Met een panel van gemeenteleden (klankbordgroep) bezien of de informatievoorziening moet en 
kan worden verbeterd. Aan dit panel in het bijzonder de vraag voorleggen hoe men denkt over (de 
verschillende onderdelen van) Van achter de Beuze. 
• De criteria voor publicaties in de zondagsbrief en de rol van de coördinator publiciteit met 
regelmaat onder de aandacht brengen. Uitgangspunt: vier pagina’s per zondagsbrief.  
• Het bestaan van de Kerkbode blijvend onder de aandacht brengen bij (nieuwe) gemeenteleden. 
• De Wegwijzer blijvend ieder kwartaal op de website bijwerken. In 2015 in ieder geval nog een 
papieren versie van de Wegwijzer uitbrengen. In 2016 bezinning over voor en tegen van een 
digitale Wegwijzer in de toekomst. 
• Jaarlijks overleg van kerkrentmeesters met webmaster over beheer en inhoud website en andere 
vormen van hosting inclusief de “cloud”. 
• De mogelijkheden van het draadloos internet onder de aandacht brengen bij de verschillende 
geledingen in de gemeente. 
 

 

 


