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VOORWOORD 
 
Hierbij bieden wij u de 
Informatiegids aan van de  
Protestantse gemeente “de 
Verbinding” te Schoondijke, 
Breskens, Groede, 

Waterlandkerkje. Een gids om te 
bewaren en bij gelegenheid te 
raadplegen, als u informatie, 
adressen of rekeningnummers 
zoekt.  

 
GEMEENTE IN BEWEGING 
 
Als titel voor dit informatie-
nummer is gekozen voor: 
‘Gemeente in beweging’. Voor 
diegenen, die het vorige 
informatienummer leggen naast 
dit nieuwe nummer, zal dit geen 
verbazing wekken, want er is 
sindsdien heel veel veranderd in 
onze gemeente. Allereerst zal het 
u opvallen, dat er in vrijwel alle 
rubrieken nieuwe namen zijn 
bijgekomen van de vrijwilligers in 
Breskens. Dat stemt tot vreugde. 
Daarnaast zijn er rubrieken 
afgevallen, zoals alle vormen van 
jongerenwerk. Dat is een zorg-
wekkende ontwikkeling. We 
hebben afscheid genomen van 
onze predikant, ds. Derk Blom en 
de nieuwe predikant  
ds. Jacqueline Geertse staat klaar 
om aan het werk te gaan. Met de 
nieuwe predikant krijgen we ook 
iemand met een andere kijk op 
dingen en andere kwaliteiten.   
Ds. Geertse volgt een 
specialisatie op het gebied van 
missionair werk. Bij de 
samenvoeging van ‘de 
Verbinding’ met Breskens werd 
gezegd, dat de kerkelijke 

gemeente Breskens weliswaar 
klein is, maar dat het dorp veel 
inwoners heeft met, relatief, veel 
jongeren. Daardoor ligt er een 
geweldige uitdaging in die kern, 
namelijk om Geloof, Hoop en 
Liefde te delen, zoals Jezus deed, 
met mensen die hunkeren naar 
aandacht en een zinvolle 
levensvervulling.  
 
Dat is overigens helemaal in lijn 
met de veranderingen, die de 
Protestantse Kerk met de  
visienota ‘Kerk 2025’ voor ogen 
heeft. Een citaat daaruit:  
Veel gemeenten zijn de angst 
over de secularisering en 
ontkerkelijking te boven 
gekomen. Zij hebben ontdekt dat 
de boodschap van het evangelie 
niet aan waarde heeft verloren, 
maar dat er misschien iets anders 
dan het traditionele nodig is om 
die boodschap tot klinken te 
brengen.  
Onze gemeente was daar al van 
doordrongen. Vandaar dat zij 
enkele jaren geleden initiatief 
nam tot het mede oprichten van 
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JOTA. We staan nu voor nieuwe 
uitdagingen. 
In dit informatienummer vindt u 
een overzicht van wat er zoal 
gebeurt in en vanuit de 
gemeente en wie dat doen. De 
kerkenraad is trots op het feit dat 
er zo’n 100 gemeenteleden actief 

zijn als vrijwilliger. Daarnaast zijn 
er mensen, die geen lid zijn van 
onze gemeente, maar toch 
meewerken aan een bepaalde 
activiteit. Dat is natuurlijk 
fantastisch! 
 
De kerkenraad.     april 2019

 
  
AFSPRAKEN MET BETREKKING TOT GEMEENTELEDEN 
 
NIEUWE GEZICHTEN 
 

Namen van nieuwe mensen in de 
gemeente, of mensen, die de 
gemeente verlaten hebben, 
worden gepubliceerd in het 
kerkblad ‘Vierklank’, wanneer de 
namen verwerkt zijn in de 
ledenadministratie. Dat wordt 
tegenwoordig plaatselijk gedaan, 
dus de tijd tussen aanmelden en 

bekendmaken is kort. 
Gemeenteleden, die verhuizen 
naar één van de verzorgings- of 
verpleegtehuizen in de streek, 
blijven het eerste jaar pastoraal 
bij hun “oude” gemeente horen,  
ook al worden zij bij de nieuwe 
gemeente ingeschreven. Als 
mensen na een jaar te kennen 
geven bij hun oude gemeente te 
willen blijven, kunnen zij daar 
voorkeurslid worden. Dat moet  
administratief geregeld worden 
tussen beide kerkenraden. 

 
 
GEBOORTE 
 
De kerkenraad wordt graag 
geïnformeerd, als er een nieuwe 
wereldburger is geboren in de 
gemeente; bij voorkeur 
schriftelijk met een 

geboortekaartje, gericht aan de 
kerk of aan de scriba. Dan kan de 
kerkenraad ook met een 
passende reactie komen. 
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HUWELIJK 
 
Als gemeenteleden hun huwelijk 
laten inzegenen, dan behoort de 
kerkenraad op de hoogte gesteld 
te worden, ook al gaat niet de 
eigen predikant voor in die 
dienst, of wordt de dienst niet in 
de eigen woonplaats gehouden. 
De huwelijksbevestiging wordt 
dan in twee diensten, 

voorafgaand aan de 
huwelijksdienst, afgekondigd en 
vermeld in ‘Gemeentenieuws’. 
Huwelijksjubilea worden vermeld 
in ‘Gemeentenieuws’, als het gaat 
om een 40-, 45-, 50-, 55-, 60-
jarig, of nog langer 
huwelijksfeest. 

 
 
JARIGEN 
 

 

Jarigen vanaf 80 jaar krijgen elk 
jaar een eervolle vermelding in 
de wekelijkse nieuwsbrief, 
‘Gemeentenieuws’. 

 
 
OPNAME IN HET ZIEKENHUIS 
 
Met regelmaat worden er 
gemeenteleden uit onze 
gemeente in één van de 
ziekenhuizen van de Stichting 
ZorgSaam of elders opgenomen.  
Tot enige tijd geleden, bestond 
het gebruik, dat aan elke patiënt 
bij de opname werd gevraagd of 
hij of zij ondersteuning wenst van 
de eigen dominee. Omwille van 
privacy wordt dat niet meer 
gedaan. Dit betekent concreet 
dat er geen informatie meer 
wordt doorgegeven over een 
ziekenhuisopname. Dus moet 

elke patiënt, die daar prijs op 
stelt, zelf rechtstreeks met de 
predikant of iemand van de 
kerkenraad contact opnemen, of 
hierin door een medewerker van 
de afdeling worden bijgestaan. 
Voor familieleden van mensen, 
die worden opgenomen, is het 
belangrijk te weten, dat de 
predikant niet op de hoogte is 
van een opname, tenzij zij 
daarover rechtstreeks 
geïnformeerd wordt. Aan 
ziekenhuis ZorgSaam is een 
geestelijk verzorger verbonden.
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    OVERLIJDEN 
 
In de kerkdienst staan we stil bij 
iemands overlijden, als het een 
gemeentelid betreft, dat vanuit 
de kerk is begraven, of als de 
predikant of een ander 
kerkenraadslid bij de 
herdenkingsdienst elders 
betrokken is.  

Als de kerkenraad of de scriba 
schriftelijk wordt geïnformeerd, 
maar er verder geen betrokken-
heid van de kerk wordt gevraagd, 
wordt alleen mededeling gedaan 
in  ‘Gemeentenieuws’ en later in 
het kerkblad ‘Vierklank’. 

 
 

KERKENRAAD 
 
De kerkenraad geeft leiding aan 
het leven en werken van de 
gemeente. Samen met de 
gemeenteleden geeft zij vorm 
aan het gemeente-zijn in al haar 
facetten. Zij ontwikkelt beleid op 
basis van ontwikkelingen in de 
gemeente, waarbij inspireren, 
stimuleren en coördineren 

kernwoorden zijn. De kerkenraad 
vergadert eenmaal in de zes 
weken. Het moderamen 
(dagelijks bestuur) van de 
kerkenraad komt voor de 
kerkenraadsvergadering één keer 
bijeen om de agenda voor te 
bereiden en lopende zaken te 
bespreken.

  
KERNTEAM 
 
In Breskens, Groede en 
Waterlandkerkje wordt gewerkt 
met een kernteam. Het kernteam 

is aanspreekpunt voor de 
dagelijkse gang van zaken in de 
kern.  

 
 
IN EN OM DE KERKDIENSTEN:  
 
VIERINGEN:  
 
De viering op zondagmorgen is 
de belangrijkste samenkomst van 
de gemeente. In bijbellezing, 
uitleg, lied en gebed zoekt de 
gemeente de ontmoeting met 
God. De liturgie is er op gericht 
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om daar ruimte voor te maken. 
Maar die ordening zet ook in 
beweging om het goede nieuws 
niet voor de hoorders zelf te 
houden. Voortdurend wordt de 

gemeente opgeroepen en 
gestimuleerd om er van te 
vertellen en om er handen en 
voeten aan te geven in de 
samenleving. 

 
 
VESPERVIERINGEN
 
Een vesperviering is eigenlijk een 
avondgebed met een sobere 
liturgie. De nadruk wordt gelegd 
op bezinning. In de adventstijd 
en in de 40dagentijd wordt op 
woensdagavond een korte viering 
gehouden in één van de kerken 
in onze gemeente. De vespers 
worden voorbereid en geleid door 

gemeenteleden. Bij de vesper-
vieringen wordt samengewerkt 
met de liturgiegroep van de H. 
Andreasparochie, van de 
geloofsgemeenschappen in 
Schoondijke en Breskens. 
 
 

 
 
ANDERS DAN ANDERS VIERINGEN 
 

Door de aanwezigheid van 
woonvoorziening “de Okkernoot” 
in Schoondijke, wonen er relatief 
veel mensen met een 

verstandelijke beperking in onze 
gemeente. Voor en met hen, 
maar ook voor anderen, wordt 
twee keer per jaar een “anders 
dan anders viering” gehouden. Er 
is meestal speciale aandacht voor 
muziek en zang, waaraan 
iedereen mee kan doen.  

 
 
DANKDIENST VOOR GEWAS EN ARBEID 
 
Traditioneel is de eerste 
woensdag in november de 
dankdag voor gewas en arbeid. 
In onze gemeente wordt op de 
zondag na die woensdag de 

dankdienst voor gewas en arbeid 
gevierd. Om stil te staan bij de 
vruchten van de oogst en de 
arbeid worden fruitbakjes 
klaargemaakt. Na de dienst 
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worden die gebracht bij 
gemeenteleden van 85 jaar en 

ouder. 

 
 
REGIONALE VIERINGEN 
 
Vier zondagen in het jaar komen 
de gemeenten van de 
Protestantse Kerk in West 
Zeeuws-Vlaanderen samen voor 
een regionale viering. Met 
Hemelvaartsdag, één keer in de 
zomer en één keer in de herfst 
en de zondag na Kerstfeest. De 

diensten worden voorbereid door 
de werkgroep ‘Veelkleurig vieren’ 
waarin elke gemeente 
vertegenwoordigd is. Vanuit onze 
gemeente zitten Jannie Viskil en 
Anneke van der Slikke in deze 
werkgroep. 

 
 
WERKGROEP VIERINGEN 
 
Het vieren van de liturgie tijdens 
de samenkomsten van de 
gemeente heeft de speciale 
aandacht van de werkgroep 
Vieringen. Zij kan hierover advies 
uitbrengen aan de kerkenraad. In 
onze gemeenten zijn veel 
verschillende vieringen. De 
werkgroep Vieringen houdt het 
overzicht en heeft de coördinatie 
over die verscheidenheid. Naast 
de hierboven al beschreven 

vieringen zijn er: de vieringen op 
hoogtijdagen, oecumenische 
vieringen, agapè vieringen, start- 
en afsluitzondagen enz. Ook 
worden gemeenteleden 
uitgenodigd om eenmalig mee te 
denken of te doen bij één van de 
vieringen. Naast de bijzondere 
vieringen zorgt deze werkgroep 
voor het uitnodigen van solisten, 
koren en muziekgezelschappen. 

 
 
BLOEMENDIENST 

 
De Bloemendienst zorgt wekelijks 
voor bloemen in de kerk. Bij 
bijzondere gelegenheden wordt 
een symbolische schikking 
gemaakt, waarmee het karakter 
of het thema van de viering extra 
onder de aandacht gebracht 
wordt, bijvoorbeeld in de 
advents- en 40dagentijd of bij 
Israëlzondag of de dankdienst 
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voor gewas en arbeid. Na afloop 
van de dienst worden de 
bloemen gebracht bij 
gemeenteleden als teken van 
medeleven bij moeilijke of 
vreugdevolle gebeurtenissen in 
hun leven. Zo ontvangen alle 
gemeenteleden van 80 jaar en 
ouder, jaarlijks zo’n feestelijke 
groet uit de gemeente. Ook bij 
huwelijksjubilea laat de kerk zich 

niet onbetuigd. Mensen die in dit 
opzicht iets te vieren hebben 
ontvangen bloemen als zij 40, 45, 
50, 55, 60 enz. jaar getrouwd 
zijn. De bloemschikking bij 
bijzondere diensten zoals 
Kerstfeest, Pasen en Pinksteren 
krijgt een aparte bestemming. 
De bloemendienst in de 
verschillende kernen bestaat uit: 

 
 
CANTORIJ 
 

Medewerking van de cantorij 
geeft aan de kerkdienst altijd een 
feestelijk accent. De cantorij 
ondersteunt de gemeentezang 

tijdens de viering op de tweede 
zondag van de maand, bij 
bijzondere vieringen en bij 
hoogtijdagen. Ook is men 
behulpzaam bij het aanleren van 
nieuwe liederen.  
Cantrix: Martha Roelofs  
 

 
 
HET BRESSIA KWARTET 
 
Het BRESSIA KWARTET heeft 
een klassieke bezetting van 
sopraan, alt, tenor en bas en 
wordt begeleid door een vaste 
organiste/pianiste. 
Naast bijdragen in diensten van 
onze gemeente, treden zij met 

een gevarieerd repertoire ook 
regelmatig op bij diverse 
gelegenheden binnen en buiten 
onze regio. 
Contact persoon: Adri Wisse. 

  
 

 

GASTTEAM 
Het gastteam verwelkomt de 
kerkgangers en deelt 

“Gemeentenieuws” uit. Men 
vertelt waar de liedboeken voor 
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de gasten staan. Mensen worden 
geholpen om zich thuis te voelen 

in de kerk. Het gastteam wordt 
gevormd door: 

 
KOFFIETEAM 
 
Na de kerkdiensten wordt de 
gemeente uitgenodigd voor een 
kopje koffie of thee. Dat 
bevordert de onderlinge 
verbondenheid en betekent een 
gastvrij onthaal voor bezoekers.  
De groep gemeenteleden, die 
daarvoor verantwoordelijk is en  

ook zorgt dat alles afgewassen 
en opgeruimd wordt, bestaat uit: 

 
 
KOSTERS 
 
In elk van de dorpen wordt 
gewerkt met een team van 
vrijwillige kosters. Zij zijn 
verantwoordelijk voor het 
klaarzetten van alle dingen die 
met de kerkdienst te maken 
hebben. Daarnaast verzorgen zij 

het inrichten van het liederen-
bord, het luiden van de klok en 
het bedienen van de geluids-
installatie. Na de dienst zorgen zij 
ervoor dat alles weer opgeruimd 
achterblijft. 

 

LECTOREN 
 
Het is in onze gemeenten 
gebruikelijk dat de tweede lezing 
van de zondag wordt gedaan 
door een lector. Daarmee wordt 
de inbreng van de gemeente-

leden in de kerkdiensten 
bevorderd. Sommige lectoren 
verzorgen ook het bericht uit de 
samenleving, als het hun beurt 
is. De lectoren zijn: 

 
 
PREEKVOORZIENING 
 
Jaarlijks wordt een rooster 
gemaakt waarin de kerkdiensten 
voor het komend jaar in de 

verschillende dorpen worden 
vastgelegd. Tegelijkertijd wordt 
daarin opgenomen wanneer de 
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eigen predikant voorgaat in de 
kerkdienst. Als het  algemene 
rooster klaar is, gaan de 
preekvoorzieners aan het werk 
om voorgangers te zoeken voor 

de resterende zondagen. Het 
behoort ook tot hun taak om 
organisten te benaderen. Dit 
werk wordt gedaan door:  
 

 
 
BEHEERSZAKEN 
 
KERKRENTMEESTERS 
 

 
Het college van kerkrentmeesters 
voert het beheer over de 
financiën en eigendommen van 
de gemeente, voor zover het 
geen diaconale zaken betreft. 
Jaarlijks wordt meegedaan aan 
de actie Kerkbalans, waarbij de 
gemeenteleden opgeroepen 
worden om een vrijwillige 
bijdrage over te maken op 
de bijdragerekening van de 
gemeente. Deze bijdrage is van 
levensbelang voor het voort-
bestaan van de gemeente. De 
kerk krijgt geen subsidie. Alle 
kosten worden gedragen door de 
vrijwillige bijdragen van 
gemeenteleden en opbrengsten 
van collecten. De jaarlijkse 
kosten waarvoor de gemeente 
staat (jaarexploitatie) bestaan uit 
pastoraat, afdrachten aan de 

landelijke kerk, de gemeentelijke- 
en waterschap heffingen, 
verlichting, verwarming en klein 
onderhoud kerkgebouw, enz. 
enz. 
  
Eén maal per jaar ontvangt elk 
doop- en belijdend lid een 
acceptgirokaart voor de 
solidariteitskas. De solidariteits-
kas is bestemd voor onderlinge 
steunverlening tussen 
gemeenten. Dat kan uiteen lopen 
van subsidie bij noodzakelijke 
restauratie van het kerkgebouw 
tot pastorale ondersteuning in 
nieuwbouwwijken. Ook 
studentenpastoraat, doven-
pastoraat en gemeente-
opbouwwerk worden uit deze kas 
betaald. De plaatselijke 
gemeente betaalt een verplichte 
bijdrage aan de solidariteitskas 
van € 5,- per belijdend lid en een 
vrijwillige bijdrage per dooplid. 
De meeropbrengsten van deze 
actie mag de plaatselijke 
gemeente aan de eigen 
jaarexploitatie besteden. 
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Voor de Paascollecte en de 
Eindejaarscollecte ontvangen de 
gemeenteleden een 
acceptgirokaart. Met deze 
collecten wordt eveneens de 
jaarexploitatie ondersteund. 
Jaarlijks wordt in de maand 
oktober de begroting van 
inkomsten en uitgaven voor het 
daaropvolgend jaar opgemaakt, 
besproken en vastgesteld door 
de kerkenraad. In de maand 
maart wordt de jaarrekening van 
het voorgaande jaar opgemaakt. 
Deze jaarrekening geeft het 
resultaat van de exploitatie weer. 
Daarnaast is in de balans de 
stand van zaken van de financiën 

van de kerk te zien. De jaar-
rekening wordt eveneens door de 
kerkenraad besproken en 
vastgesteld. De begroting en 
jaarrekening worden ieder jaar 
besproken tijdens een 
gemeentemorgen en ter inzage 
gelegd voor de leden van de 
gemeente. Begroting en 
Jaarrekening worden tevens 
gepubliceerd in het kerkblad 
‘Vierklank’ en op de website. 
Verder worden de complete 
stukken jaarlijks ter inzage 
gelegd. 
  
 

  

 
GROTE KERK GROEDE 

 
Het gebouw, wordt behalve voor 
erediensten van de gemeente 
voor velerlei doeleinden  
gebruikt. Exposities, concerten, 
lezingen en diners kunnen er 
worden gehouden en ook is het 
een gewilde trouwlocatie. Het 
gebouw wordt beheerd door de 
stichting Grote Kerk Groede. In 
het bestuur zitten twee leden van 
de kerkelijke gemeente.  

Alle informatie ook m.b.t. verhuur 
of hoe u bij kunt dragen via de 
Stichting vrienden van…… of 
donateurschap kunt u vinden op 
de website grotekerkgroede.nl. 
Namens de kerkelijke gemeente 
zit Ton de Vos in het bestuur van 
de stichting en er is één 
vacature.   
Bij alle activiteiten in de Grote 
Kerk, zowel uitgaande van de 
Stichting als van de kerkelijke 
gemeente, is Hanny Cijsouw 
betrokken. 
Openingstijden: 
Het kerkgebouw is tijdens het 
zomerseizoen (van 1 mei tot 1 
oktober) dagelijks geopend van 
14:00 tot 17:00 uur. 
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KOSTEN VAN BEGRAFENISDIENSTEN 
  
Kerkgebouw Schoondijke en Groede. 
Bij een begrafenis vanuit de kerk 
worden de huur van het 
kerkgebouw, de kosten van de 
organist en eventuele kosten 
voor het maken van liturgieën in 
rekening gebracht. Dat geldt voor 
allen die gebruik willen maken 
van het kerkgebouw. De kosten 
voor het pastoraat, dat wil 
zeggen, de bezoeken van de 
predikant, het voorbereiden van 
de kerkdienst, het voorgaan in de 
kerkdienst en eventuele nazorg 
worden voor de eigen gemeente-
leden niet in rekening gebracht. 
Dit betekent dat bij 
begrafenisdiensten een nota 
gestuurd zal worden van € 200,- 

voor het gebruik van de kerk, 
inclusief koster. De kosten voor 
de organist en liturgie komen 
daar, indien van toepassing, nog 
bij. Deze regeling geldt voor het 
kerkgebouw in SCHOONDIJKE en 
bij begrafenissen van gemeente-
leden van de Protestantse 
gemeente ‘de Verbinding’ in de 
kerk te GROEDE. Bij 
begrafenissen in besloten kring 
tot maximaal 50 personen, met 
of zonder dominee, kan ook de 
ontmoetingsruimte van de kerk in 
Schoondijke gehuurd worden 
voor een bedrag van € 140,00, 
inclusief beheerder. 

  
Kerkgebouw Breskens. 
Bij een begrafenis vanuit de kerk 
worden de huur van het kerk-
gebouw, inclusief organist en 
eventuele kosten van liturgieën in 
rekening gebracht. Dat geldt voor 
allen die gebruik willen maken 
van het kerkgebouw. 
De kosten voor het pastoraat als 
boven omschreven worden voor 
de eigen gemeenteleden niet in 
rekening gebracht. Dit betekent 
dat bij begrafenisdiensten een 
nota gestuurd zal worden van  
€ 300,00 voor het gebruik van de 
kerk, inclusief organist en koster. 
Deze regeling geldt voor de kerk 

in BRESKENS. Bij begrafenissen 
in besloten kring voor groepen 
tot 50 personen kan ruimte in De 
Ontmoeting gehuurd worden 
voor een bedrag van € 200,00. 
Voor meer dan 50 personen geldt 
een tarief van € 250,00. Voor 
condoleance kan zaalruimte in De 
Ontmoeting gehuurd worden 
voor een bedrag van € 50,00. Is 
een koffietafel gewenst dan 
worden de kosten daarvan apart 
in rekening gebracht. In 
uitzonderlijke gevallen kan van 
de tarieven worden afgeweken. 
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KOSTEN VAN HUWELIJKSDIENSTEN 
 
De tarieven met eventueel 
bijkomende kosten kunnen bij de 

Kerkrentmeesters worden 
opgevraagd. 

 
 
COMMISSIE OUDE ZEEUWSE KERKEN,WATERLANDKERKJE 
 

 
 
 
 
 
 
 

De Protestantse Kerk te 
Waterlandkerkje is eigendom van 
de Stichting Oude Zeeuwse 
Kerken. Er is een plaatselijke 
stichting, die de belangen tot 
behoud van de kerk voor het 
dorp behartigt. Deze Stichting 
Hervormde Kerk Waterlandkerkje 

organiseert jaarlijks exposities, 
concerten, lezingen enz. De 
SOZK heeft er voor gezorgd, dat 
in 2014 een bijgebouw werd 
geplaatst, dat de functie heeft 
van openbaar toilet en gebruikt 
wordt voor opslag van goederen. 
De mogelijkheid bestaat de kerk 
te huren voor huwelijks- en, 
begrafenisdiensten, openbare 
bijeenkomsten, e.d. Ook kan in 
de kerk het burgerlijk huwelijk 
gesloten worden. 
Contactpersoon: Mieke Haartsen.  

 
 
OUD PAPIER ACTIE 
 

 
Iedere eerste zaterdag van de 
maand wordt er oud papier 

opgehaald door vrijwilligers ten 
bate van onze gemeente in de 
dorpskern van Waterlandkerkje.  
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SCHOONMAAKTEAM 

 
 
 

In Schoondijke en Breskens zorgt 
een groep gemeenteleden ervoor 
dat de kerk en de bijgebouwen in 
goede staat van onderhoud 
gehouden worden. Volgens een 
vast rooster worden de 
schoonmaak werkzaamheden 
verricht. Eenmaal per jaar vindt 
er een grote schoonmaak plaats, 
waarbij ook alle overige 
gemeenteleden uitgenodigd 
worden, om een steentje bij te 
dragen.  

 
COMMUNICATIE 
 

Goede communicatie is voor de 
gemeente van levensbelang. Zo 
weten gemeenteleden en 
anderen wat er in de gemeente 

gebeurt, kunnen mensen met 
elkaar meeleven en betrokken 
zijn bij de verschillende activi-
teiten in de gemeente. In onze 
gemeente worden verschillende 
informatiebronnen gebruikt: 
kerkblad ‘Vierklank’, het regionale 
kerkblad ‘Kerk in Beeld’, 
‘Gemeentenieuws’ en de website. 

 
KERKBLAD ‘VIERKLANK’ 
 
‘Vierklank’ is het kerkblad van de 
Protestantse gemeente ‘de 
Verbinding’ te Schoondijke, 
Breskens, Groede en 
Waterlandkerkje. Het blad 
verschijnt 10 keer per jaar (elke 
maand met in de zomer en in de 
winter één nummer voor twee 
maanden). Iedereen kan namens 

zijn/haar werkgroep of op 
persoonlijke titel berichten 
aanleveren bij de redactie. Deze 
ontvangt die bijdrage het liefst 
per email via 
moll.junior@hetnet.nl, maar het 
kan ook per brief of USB-stick bij 
één van de redactieleden. De 
redactie behoudt zich het recht 
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voor artikelen eventueel niet te 
plaatsen. ‘Vierklank’ is niet 
kosteloos, maar wordt gratis 
bezorgd bij alle leden van de 
gemeente. Als u uw abonnement 
zelf wilt betalen, wordt u van 

harte uitgenodigd om €12,50 
over te maken op rekening  
NL07 RABO 0373 7171 64 t.n.v. 
Protestantse gemeente de 
Verbinding. 
 

 
Eenmaal per twee jaar wordt een 
informatienummer uitgegeven 
door de kerkenraad. Hierin staat 
alle informatie, die voor 
gemeenteleden van belang is. 
Ook de namen, (email)adressen 

en telefoonnummers van leden 
van commissies en werkgroepen 
zijn opgenomen. Het is de 
bedoeling dat u het nummer 
bewaart, daarom wordt het extra 
mooi opgemaakt.  

 
 
KERKBLAD ‘KERK IN BEELD’ 
 
Het regionale kerkblad ‘Kerk in 
beeld’ wordt uitgegeven ten 
dienste van alle Protestantse 
gemeenten in Zeeuws- 
Vlaanderen.  Het verschijnt 
eenmaal per drie weken en bevat 
naast algemene artikelen, 
berichten uit bijna alle 

gemeenten. Een abonnement 
kost € 45,20 per jaar en is aan te 
vragen bij de uitgeverij: 
Kerkelijke Pers Zeeland, Postbus 
5, 4697 ZG Sint-Annaland,  
E:kpz@eendrachtbode.nl. 
 

 
‘GEMEENTENIEUWS’ 
 

‘Gemeentenieuws’ wordt 
wekelijks uitgedeeld aan de 
kerkgangers, maar u kunt ook 
een emailabonnement aan-
vragen. In ‘Gemeentenieuws’ 
wordt alle informatie opgenomen 
m.b.t. de kerkdiensten. 

Daarnaast bevat het actuele 
berichten, die voor de gemeente 
van belang zijn en er is een 
rubriek met lief en leed. Alle 
groepen zijn zelf verantwoordelijk 
voor het aanleveren van kopij via 
email gemeentenieuws@live.nl.. 
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WEBSITE 
 

 
De Protestantse Gemeente ‘de 
Verbinding’ is ook op internet te 
vinden. Op de website staat 
informatie over de organisatie en 

over de kerkdiensten. Ook is 
informatie met betrekking tot de 
ANBI status van de gemeente op 
de website te vinden. Het 
internetadres van de website is:  
www.pg-deverbinding.nl.  
   
 

 

OECUMENE 
 
Enkele keren per jaar zijn er 
oecumenische vieringen. In 
Schoondijke en/of Breskens is er 
een dienst in de week van gebed 
om eenheid onder de christenen 
(de derde week van januari).  

 
Daarnaast is er in Schoondijke 
een gezamenlijke viering bij de 
herdenking van gevallenen in de 
Tweede Wereldoorlog/bidstond 
voor de vrede, op de avond van 
4 mei. In het derde weekend van 
juni zijn de landbouwdagen in 

Schoondijke. De zondag begint 
dan met een oecumenische 
viering in de Protestantse kerk. 
In Breskens worden op de derde 
zondag van september en de 
derde zondag van de Advent 
oecumenische vieringen 
gehouden. Verder zijn er 
maandelijks oecumenische 
vieringen in woonzorgcentrum 
“Hooge Platen”, waarbij 
verschillende geloofsgemeen-
schappen afwisselend de leiding 
hebben. Het laatste weekend van 
februari en het eerste weekend 
van september is er een viering 
met de Vrije Evangelische 
gemeente. In Waterlandkerkje 
wordt jaarlijks op oudejaars-
middag een oecumenische 
viering gehouden.  
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PASTORAAT 
 

Van oorsprong wordt pastoraat 
omschreven als geestelijke 

verzorging, meestal vanuit een 
christelijke levensovertuiging. In 
onze gemeente zijn verschillende 
vormen van pastoraat.   

 

CRISIS PASTORAAT 
 
Onze predikant is beschikbaar 
voor crisispastoraat bijvoorbeeld 
in geval van ernstige ziekte, 

ziekenhuisopname, 
gezinsproblemen of bij overlijden. 

 
BEZOEKMEDEWERKERS 
 
Naast ouderlingen heeft onze 
gemeente bezoekmedewerkers. 
Zij hebben een specifieke taak. 
Sommigen zijn aanvullend voor 

een ouderling, anderen brengen 
een bezoek aan een bepaalde 
groep gemeenteleden. 
Bezoekmedewerkers zijn: 

 
WIJKPOSTEN 

 
In alle kernen zijn wijkposten 
actief. Sommigen bezorgen alleen 
het kerkblad ‘Vierklank’ en 
eventuele andere poststukken, bij 
een vaste reeks adressen, 
anderen rekenen het tot hun taak 
om dingen in hun wijk te 
signaleren. Het kan gaan om een 
ziekenhuisopname, of om een 

gezin waar een baby geboren is. 
Dat bericht wordt dan doorge-
geven aan de bloemendienst, aan  
de wijkouderling of aan de 
predikant. Deze wijkposten 
brengen ook regelmatig 
bezoekjes in hun wijk.  
Toch is het belangrijk, dat 
mensen waar iets aan de hand is, 
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zelf of via hun familieleden, 
rechtstreeks contact opnemen 

met de predikant, wanneer dat 
nodig is.  
 

 
ZORG VOOR OUDEREN 
 
SENIORENMIDDAGEN EN JEUGD VAN VROEGER 
 

 
In onze gemeente is veel 
aandacht voor ouderen. Elke 
tweede woensdag van de maand 
om 14.00 uur is er in Schoondijke 
een seniorenmiddag. De oudere 
gemeenteleden uit het hele dorp 
zijn welkom in de Ontmoetings-
ruimte van de kerk. In Breskens 
heeft “de Jeugd van Vroeger” 

dezelfde doelstelling, nl om de 
onderlinge band te versterken en 
samen leuke dingen te doen. 
Deze groep komt op de eerste 
woensdag van de maand 
om14.00 uur samen in ‘de 
Ontmoeting’. Naast gezellig 
bijpraten onder het genot van 
koffie, thee en iets lekkers, 
worden op beide plaatsen diverse 
spelletjes gedaan, zoals b.v. 
rummikub, kaarten enz. In 
Schoondijke zijn er twee 
bijzondere activiteiten nl de 
jaarlijkse kerstviering en een 
gezamenlijk uitstap, waarmee het 
seizoen wordt afgesloten. 
De seniorenmiddagen worden 
gedragen door:  
 

 
‘DE STOOFPOT’ EN ‘WAT DE POT SCHAFT’ 

 

Op de eerste woensdag van elke 
maand (uitgezonderd de 

zomermaanden) wordt vanuit de 
kerk een gezamenlijke maaltijd 
georganiseerd in Schoondijke  of 
Waterlandkerkje. Samen eten 
heeft een meerwaarde, zeker 
voor mensen die meestal alleen 
of met z’n tweeën aan tafel 
zitten. Deelname aan “de 
Stoofpot” is niet alleen voor 
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gemeenteleden, maar staat open 
voor iedereen. Hiermee geeft de 
gemeente blijk van haar inzet 
voor de samenleving. De 
deelnemers moeten zich 
aanmelden via 
destoofpot@live.nl. De maaltijden 
worden tegen kostprijs 

aangeboden. De Stoofpot wordt 
gedragen door een grote groep 
vrijwilligers, die koken, zaal 
inrichten, tafeldekken, materialen 
beschikbaar stellen, menu’s 
maken, mensen ophalen en 
thuisbrengen.  
Hierbij zijn betrokken: 

 
 

‘WAT DE POT SCHAFT’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In Breskens heet een dergelijk 
initiatief ‘Wat de pot schaft’. Men 

schuift op de tweede woensdag 
in de oneven maanden tussen de 
middag samen aan tafel. Aan het 
eind van de maaltijd wordt om 
een vrijwillige bijdrage in de 
kosten gevraagd. Opgave bij 
Suus van Oostenbrugge of Jannie 
Viskil. Voor de organisatie en het 
koken zijn de volgende mensen 
verantwoordelijk:  

 
 
VERJAARDAGSFONDS 
 

 
Het verjaardagsfonds is ingesteld 
om gemeenteleden in de 
gelegenheid te stellen uitdrukking 
te geven aan hun dankbaarheid, 
bij het ingaan van een nieuw 
levensjaar en zo de kerk hierin 
mee te laten delen. Met het geld 

dat op deze manier bijeen-
gebracht wordt, kunnen 
bijzondere uitgaven bekostigd 
worden. De leden van het 
verjaardagsfonds bestemmen ⅓ 
deel voor een goed doel ergens 
in de wereld en ⅔ wordt besteed 
voor iets dat buiten de begroting 
van de eigen gemeente valt. Met 
de opbrengst van het geld in 
2018 wordt o.a. de gedenkwand 
in de kerk in Schoondijke 
betaald. Ook is een nieuwe 
vaatwasser voor de kerk in 
Breskens aangeschaft. 

 

mailto:destoofpot@live.nl
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ZENDING, WERELDDIACONAAT EN 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (ZWO)
 

Het ZWO-werk bepaalt de 
gemeente bij wat er in de wereld 
gebeurt en hoe wij als gemeente 
kunnen bijdragen aan het 
bevorderen van recht en 
gerechtigheid. Jaarlijks wordt in 
de 40dagentijd, de tijd voor 
Pasen, zes weken lang campagne 
gevoerd voor het werk van Kerk 
in Actie. In diezelfde periode, , 
worden ook kaarten ter 
bemoediging gestuurd aan 
gevangenen in samenspel met 
Amnesty International. Naast 
deze campagne zijn er jaarlijks 
nog verschillende collecte-
momenten, waarbij aandacht en 
financiële betrokkenheid wordt 
gevraagd voor Kerk in Actie, 
steeds onder een andere 
noemer. voor het 

werelddiaconale werk, voor de 
zending en voor Kinderen in de 
Knel. Met de classis Delta is de 
gemeente betrokken bij het 
project Reeds voor boeren in 
Pakistan.  
Van de website van Kerk in Actie: 
In de arme regio Zuid-Punjab in 
Pakistan ondersteunt 
partnerorganisatie REEDS 
christenen en kasteloze hindoes 
om hun inkomsten te vergroten. 
Als religieuze minderheden zijn 
deze mensen extra kwetsbaar. 
Velen van hen hebben nauwelijks 
onderwijs kunnen volgen, omdat 
dat in de afgelegen gebieden 
nauwelijks voorhanden is of erg 
duur. De partnerorganisatie van 
Kerk in Actie, REEDS, 
ondersteunt de gezinnen om 
naast de landbouw ook 
inkomsten te verwerven uit 
andere activiteiten. 
Tijdens de Schoondijkse braderie 
verkoopt de ZWO-commissie 
koffie met taart, waarvan de 
opbrengst is bestemd voor het 
ZWO-werk.  
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JOTA 
 

 
 
 

Sinds de start is onze gemeente 
betrokken bij JOTA, huis voor 
ontmoeting en inspiratie. JOTA is 
weliswaar ontstaan vanuit de 
samenwerking van kerken in 
West Zeeuws-Vlaanderen, maar 
heeft een eigen bestuur en eigen 
verantwoordelijkheid. De 
doelstelling is om een plek te 
creëren waar iedereen welkom is. 
Zo is het mogelijk dat allerlei 
groepen in de samenleving elkaar 
ontmoeten in JOTA-trefpunt en 
men tot uitwisseling kan komen 
van ervaringen, kennis en 
ideeën.   
Voor de zwakkeren in de 
samenleving is in het bijzonder 
aandacht. Het gaat dan om 
mensen in armoede, vluchte-
lingen en mensen met een klein 

sociaal netwerk. Er is een 
uitdeelpunt van de voedselbank 
Zeeuws-Vlaanderen in JOTA. 
Andere mogelijkheden, die JOTA 
aanbiedt zijn JOTA-aan tafel,  
voor mensen die altijd alleen of 
met z’n tweeën aan tafel zitten. 
Bij JOTA-reparatie worden 
kapotte spullen gerepareerd, 
want JOTA heeft ook tot doel om 
te werken aan een meer 
duurzame samenleving.  De 
Protestantse gemeenten ‘de 
Verbinding’ en ‘de Brug’ in 
Oostburg hebben geïnvesteerd in 
de aankoop van het pand. JOTA-
jong is het jongerenprogramma 
van JOTA, momenteel vooral 
gericht op de leerlingen in de 
leeftijd van de basisschool. Onze 
gemeente draagt een flinke 
bestuurlijke en financiële 
verantwoordelijkheid. 

 
 
 
ARBOHANDBOEK 
 
BELEIDSVERKLARING 
De kerkenraad van de 
protestantse gemeente “de 
Verbinding” streeft er naar, alle 
veiligheids- en milieurisico’s weg 
te nemen, door de gevaren te 
onderkennen, die invloed kunnen 
hebben op de in te zetten 
vrijwilligers en kerkbezoekers 

De uitgangspunten voor 
veiligheids- en milieuzorg zijn: 
1.Het realiseren van een 
omgeving waarin geen 
onvoorzienbare gevaren dreigen, 
die aan vrijwilligers of derden 
letsel kunnen veroorzaken. 
2.Het voldoen aan en naleven 
van alle wettelijke voorschriften, 
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die betrekking hebben op 
veiligheid en gezondheid. 
3.Het tijdig onderkennen van 
factoren die de veiligheid en 
gezondheid van vrijwilligers 

beïnvloeden en hierop passende 
actie nemen. 
 
De kerkenraad 
Schoondijke, maart 2016 

 
Inleiding 
 
Dit overzicht bevat de voornaamste veiligheidsregels . 
 
Orde en netheid 
Slordigheid is een belangrijke 
ongevalsoorzaak. Vloeren, 
trappen schoon houden en vrij 
van hindernissen. Zorgen voor 

schone ruimtes, kasten en 
toiletten. Gebruik de 
vuilnisbakken. Laat geen rommel 
op de grond liggen. 

 
Transport en opslag: 
Til geen vrachten boven uw 
krachten en vooral, til met de 
benen en houd de rug verticaal. 

 

 
Gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen 
Werk alleen met gereedschap, 
dat in goede staat is. Gebruik 
gereedschap alleen voor het doel 
waarvoor het gemaakt is. Gebruik 
indien noodzakelijk de juiste 

persoonlijke beschermings-
middelen zoals: handschoenen, 
veiligheidsbril, gehoor-
bescherming 

 
Voorkomen en bestrijden van brand:  
Iedereen moet er voor zorgen 
dat er zo weinig mogelijk 
brandgevaar aanwezig is. In de 
gebouwen is het verboden te 
roken. Brandbestrijding houdt in 
bijvoorbeeld: Gas dicht draaien, 
afsluiten van ruimte, geen frisse 
lucht toelaten.  
Iedereen moet zich op de hoogte 
stellen van de plaats van de 
brandblusmiddelen. Dit kan door 
simpele waarneming. Brand 

direct bestrijden met de ter 
plaatse aanwezige middelen. 
Wanneer de brand reeds te ver 
uitgebreid is of directe bestrijding 
niet helpt, direct het algemeen 
alarmnummer 112 bellen, met 
vermelding van de plaats van de 
brand, de omvang, de aard en 
eventuele slachtoffers.  
Blussen kan met de aanwezige 
blusmiddelen, zoals 
brandblussers, zand of dekens. 
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Informeer naderhand de kerkenraad. 
  
Brandblussers 
Blussen met een brandblusser 
gebeurt steeds stootsgewijs en 
bij voorkeur met de wind in de 
rug. Onderbreek af en toe de  
blussing om te zien of het vuur al 
uit is. Spuit niet zomaar in de 
vlammen of de rook, maar recht 
in de vlammen. Een blusapparaat 
is vlug leeg, dus spring er zuinig 

mee om. De blusapparaten 
moeten steeds klaar staan voor 
gebruik. Beter enkele seconden 
verliezen met het lezen van de 
gebruiks-instructies, dan een 
apparaat onbruikbaar maken. 
Nooit op personen richten 
(vervuiling van wonden en 
ademnood)

Hoe te handelen bij een ongeval: 
Inschakelen E.H.B.O of BHV-er. 
Waarschuwen van een arts. 
Bellen van algemeen 
alarmnummer 112. Melden van 
een ongeval bij kerkenraad. 

Invullen van een ongevals-
rapport en inleveren bij de 
kerkenraad. De kerkenraad regelt 
een eventuele schadeclaim bij de 
verzekering.  

 
Eerste hulp bij ongevallen 
Blijf kalm, verleen hulp of haal 
hulp. Bij ongevallen, zoals bij 
valpartijen, breuken enz. het 
slachtoffer onbeweeglijk houden. 
Indien mogelijk gewoon laten 

liggen tot er hulp komt. Niet 
transporteren, want dit kan de 
zaak verergeren. Breng u zelf 
niet in gevaar, bij het helpen van 
een ander.  

 
Trapjes en ladders  
Ladders en trappen moeten 
schoon gehouden worden. 
Houten ladders mogen niet 
geschilderd worden. Zorg bij 
gebruik voor een goede vlakke 

vloer. Controleer voor gebruik het 
trapje of ladder op volledigheid. 
Bind een ladder vast, zodat deze 
niet kan weg glijden. 

 
Schoonmaakmiddelen 
Schoonmaakmiddelen kunnen 
soms een risico inhouden, met 
name geldt dit voor bijtende 
stoffen. Deze zijn herkenbaar aan 
de oranje pictogrammen op de 
verpakking. Zorg voor een goede 

instructie voor het gebruik van 
deze stoffen alsmede voor goede 
beschermingsmiddelen. De 
schoonmaakmiddelen opbergen 
in een afsluitbare kast. 
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Vergaderingen 
Zorg bij vergadering en andere 
bijeenkomsten voor een ruimte et 

voldoende ventilatie en neem om 
het uur een korte pauze. 

 


