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VOORWOORD
Hierbij bieden wij u de
Informatiegids 2022-2024 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.

WAAROM WIL JIJ EIGENLIJK BIJ PG “DE VERBINDING” HOREN?
Een interessante vraag, die u
hopelijk aan het denken zal
zetten. Wat zoek ik, wat vind ik,
wat draag ik zelf bij? Allemaal
vragen, die in dit verband op
kunnen komen. Het makkelijkste
antwoord is: “omdat ik toevallig
in Schoondijke, Breskens, Groede
of Waterlandkerkje woon en mijn
ouders mij meenamen naar één
van deze kerken”. Voor anderen,
die later in West ZeeuwsVlaanderen kwamen wonen, is
het al een meer bewuste keuze.
Van gasten en nieuwkomers
horen we vaak, dat zij onze
gemeente ervaren als een warm
bad, waar gastvrijheid en
vriendelijkheid de boventoon
voeren. Maar wat betekent het
voor u? We bespraken deze
vraag ook in de kerkenraad en de
reacties zijn als volgt samen te
vatten:

met elkaar, verbinding door het
geloof in God en een gemeenschappelijke geloofstaal,
verbinding met de wereld,
waarvoor we verantwoordelijkheid willen dragen. Ook woorden
als hartelijkheid en gastvrijheid
werden genoemd en het zoeken
en vinden van inspiratie. Een
gemeente ook, die ons inspireert
om nieuwe dingen te proberen
waardoor andere mensen bereikt
kunnen worden.
En u?
En wat zou uw antwoord zijn op
bovenstaande vraag? De
kerkenraad zou graag uw reactie
ontvangen. Want het is toch heel
bijzonder, dat we nog steeds
ruim 90 vrijwilligers hebben, die
allemaal een steentje bijdragen.
Wat bezielt hen toch?
En daarnaast zijn er mensen, die
geen lid zijn van onze gemeente,
maar toch meewerken aan een
bepaalde activiteit. Dat is
natuurlijk ook fantastisch!

“de Verbinding”
De naam van onze gemeente
blijkt heel goed te passen bij de
werkelijkheid, want het woord
verbinding kwam in allerlei
toonaarden terug. Verbinding

De kerkenraad. December 2021
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AFSPRAKEN MET BETREKKING TOT GEMEENTELEDEN
NIEUWE GEZICHTEN
bekendmaken is kort.
Gemeenteleden, die verhuizen
naar één van de woonzorgcentra
in de streek, worden bij de
kerkelijke gemeente van hun
nieuwe woonplaats ingeschreven.
Als mensen te kennen geven bij
hun oude gemeente te willen
blijven, kan dat. Dan kunnen zij
daar voorkeurslid worden. Dat
moeten zij dan aan de
kerkenraad van de nieuwe
gemeente laten weten, zodat het
administratief geregeld kan
worden tussen beide
kerkenraden.

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
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.

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
4

om een 40-, 45-, 50-, 55-, 60jarig, 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.

OVERLIJDEN
In de kerkdienst staan we stil bij
het overlijden van een
gemeentelid, tenminste als de
predikant of de kerkenraad op de
hoogte is. In de kerkdienst wordt
een steentje met de naam van de
5

overledene op de
gedachteniswand gelegd. In ons
kerkblad “Vierklank” wordt de
naam van de overledene vermeld
bij de mutaties en als onze

predikant of een vervanger de
gedachtenisdienst heeft geleid,
wordt een in memoriam
opgenomen.

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
MODERAMEN
predikant:
Ds. Jacqueline
Geertse
ouderlingkerkrentmeester:
Johan de Feijter

DE KERKENRAAD,
bestaat verder uit
ouderling:
Jan Ramondt
diaken:
Jaap Steeneveld

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.

voorzitter, ouderling:
Joke Steeneveld

scriba, diaken:
Gerdien de Graaf

ouderling:
vacature

diaken:
Mieke Aarnoutse

ouderling:
kerkrentmeester:
Tonny Brugge

ouderlingkerkrentmeester:
vacature
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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 Breskens vormen Suus

van Oostenbrugge en Ineke de
Winter het kernteam. In Groede
zijn ……..hiervoor beschikbaar en
in Waterlandkerkje Mieke
Haartsen en Debora Leijte.

IN EN OM DE KERKDIENSTEN:
VIERINGEN:

ontmoeting met God. De liturgie
is er op gericht 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.

De viering op zondagmorgen is
de belangrijkste samenkomst van
de gemeente. In bijbellezing,
uitleg, lied, stilte en gebed zoekt
de gemeente samen de
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 dorpen. De vespers

worden voorbereid en geleid door
gemeenteleden. Bij de vespervieringen wordt samengewerkt
met de liturgiegroep van de H.
Andreasparochie, van de
geloofsgemeenschappen in
Schoondijke en Breskens.
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ANDERS DAN ANDERS VIERINGEN
verstandelijke beperking in onze
gemeente. Voor en met hen,
maar ook voor anderen, wordt
één keer per jaar een “anders
dan anders viering” gehouden. Er
is dan speciale aandacht voor
muziek en zang, waaraan
iedereen mee kan doen.

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

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.

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, starten 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.
De werkgroep bestaat uit:
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Ds. Jacqueline Geertse
Joke Steeneveld

Jan Ramondt
Adrie Vermeulen

Anneke van der Slikke

BLOEMENDIENST
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:

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
Schoondijke
Anneke van der Slikke
Tiny Risseeuw
Breskens
Sannie Wisse

Bep Jacobse
Hanny Verhage

Anke Moggré
Leny Vastenhout

Addy Manneke
(huwelijksjubilea)

Suus van
Oostenbrugge
(huwelijksjubilea)
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Groede
Joke de Bert

Anneke van de Ree

Waterlandkerkje: Corrie Marcusse
BEELD EN GELUID
deel van de kosten van de
apparatuur. Hierdoor werd het
vanaf kerst 2020 mogelijk om
vanuit huis mee te leven met de
dienst in de kerk. Een mooi
voorbeeld van hoe het evangelie
nieuwe wegen zoekt en vindt om
door te gaan. En een mooie
voorziening voor mensen, die om
welke reden dan ook niet in staat
zijn om de kerkdienst te
bezoeken. Ook huwelijks- en
begrafenisdiensten kunnen op
deze manier op afstand gevolgd
worden. En wekelijks wordt een
link aangemaakt, waardoor de
kerkdiensten via youtube te zien
en te horen zijn.

De coronacrisis heeft ook iets
goeds gebracht, want hierdoor
werd duidelijk dat het belangrijk
is om de kerkdiensten ook thuis
te kunnen volgen met beeld en
geluid. Voorheen was er wel een
uitzending via
kerkdienstgemist.nl waarmee
men de kerkdienst kon
beluisteren, maar beeld was er
niet. Nu besloot de kerkenraad
met voorrang te investeren in het
aanschaffen van apparatuur en
het opleiden van mensen, die de
apparatuur kunnen bedienen. Het
Verjaardagsfonds droeg een flink

Het team voor beeld en geluid bestaat uit:
Lieke den Doelder
Kees Herrebout
Jaap Steeneveld
Hanny Verhage
Peter Nicolai
Tonny Brugge
(Breskens)
(Waterlandkerkje)
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Pieter Risseeuw
Ton de Vos

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

Medewerking van de cantorij
geeft aan de kerkdienst altijd een
feestelijk accent. De cantorij
GASTTEAM
Het gastteam verwelkomt de
kerkgangers en deelt
“Gemeentenieuws” uit. Men
vertelt waar de liedboeken voor
de gasten staan. Mensen worden
geholpen om zich thuis te voelen
in de kerk. Sinds het uitbreken
van de coronacrisis heeft het
gastteam er een taak bij, want zij

zorgt er ook voor dat de handen
van de bezoekers bij het
betreden van de kerk ontsmet
worden en dat mensen een
plaats wordt aangewezen. Het
gastteam bestaat voornamelijk
uit mensen, die al een andere
taak hebben in de dienst van die
ochtend.

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:
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Schoondijke
Mieke Aarnoutse

Lieke den Doelder

Jan en Anke Moggré

Rina Oosterling

Leny Vastenhout

Bram en Hanny
Verhage

Breskens
Nelly Walhout

Wim en Gerdien de
Graaf
Jaap en Joke
Steeneveld

Diverse
gemeenteleden

Groede: wordt bij gelegenheid onderling geregeld.
Waterlandkerkje
Wilma Dees

Mieke Haartsen

Debora Leijte

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
Schoondijke
Johan de Feijter
Jan Moggré
Jaap Steeneveld
Breskens
Peter Nicolai

hebben. Daarnaast verzorgen zij
het inrichten van het liederenbord, het luiden van de klok. En
na de dienst zorgen zij ervoor dat
alles weer opgeruimd achterblijft.

Wim de Graaf
Jan Quist
Ton de Vos

Adri de Groote
Jan Ramondt
Bram Verhage

Annemieke van
Oostenbrugge

Groede: wordt bij gelegenheid onderling geregeld
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Waterlandkerkje: Peter Dees

LECTOREN
In onze gemeente wordt gebruik
gemaakt van lectoren. Daarmee
wordt de inbreng van de
gemeenteleden in de
kerkdiensten bevorderd.
Joke Brouwer
Lieke den Doelder
Gerdien de Graaf
Ineke Kosten
Rineke Quaak
Adrie Vermeulen

Sommige lectoren verzorgen ook
het “bericht uit de samenleving”,
als zij aan de beurt zijn voor de
lezing. De lectoren zijn:

Hanny Cijsouw
Susan van Dijkhuijzen
Mieke Haartsen
Debora Leijte
Anke Ramondt
Adri Wisse

Henk Cijsouw
Bets Hooftman
Sjaan de Jonge
Dick Quaak
Joke Steeneveld

PREEKVOORZIENING
Jaarlijks wordt een rooster
preekvoorzieners aan het werk
gemaakt waarin de kerkdiensten
om voorgangers te zoeken voor
voor het komend jaar in de
de resterende zondagen. Het
verschillende dorpen worden
behoort ook tot hun taak om
vastgelegd. Tegelijkertijd wordt
organisten te benaderen. Dit
daarin opgenomen wanneer de
werk wordt gedaan door:
eigen predikant voorgaat in de
kerkdienst. Als het algemene
rooster klaar is, gaan de
Lieke den Doelder
Sjaan de Jonge
Joke Steeneveld
(organisten)
(voorgangers)
(ontwerprooster)
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BEHEERSZAKEN
KERKRENTMEESTERS
Eén maal per jaar ontvangt elk
doop- en belijdend lid een
acceptgirokaart voor de
solidariteitskas. De solidariteitskas is bestemd voor onderlinge
steunverlening tussen
gemeenten. Dat kan uiteenlopen
van subsidie bij noodzakelijke
restauratie van het kerkgebouw
tot pastorale ondersteuning in
nieuwbouwwijken. Ook
studentenpastoraat, dovenpastoraat en gemeenteopbouwwerk 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.
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 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 voortbestaan van de gemeente. De
kerk krijgt geen subsidie. Alle
kosten worden gedragen door de
vrijwillige bijdragen van
gemeenteleden en opbrengsten
van collecten. De jaarlijkse
uitgaven waarvoor de gemeente
staat (jaarexploitatie) bestaan uit
pastoraat, afdrachten aan de
landelijke kerk, de gemeentelijkeen waterschap heffingen,
verlichting, verwarming en klein
onderhoud kerkgebouw, enz.
enz.
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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 jaarrekening wordt eveneens door de
kerkenraad besproken en
vastgesteld. De begroting en
Ouderlingkerkrentmeester,
voorzitter:
Johan de Feijter
Ouderling –
kerkrentmeester:
vacature
Administratrice:
Angelique de Putter

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.

Kerkrentmeestersecretaris:
Ton de Vos

Ouderling –
kerkrentmeester:
Tonny Brugge

Kerkrentmeester:
Peter Nicolai

Kerkrentmeesterpenningmeester:
Ina de Winter

BEHEERTEAM SCHOONDIJKE
Het beheren van een
kerkgebouw omvat heel wat
taken en verantwoordelijkheden.
In Schoondijke zijn die taken
verdeeld over een aantal
onderwerp
Algemeen coördinator
Begrafenissen
Vlaggen
Kopieerapparaat
Zendmasten mobiele
telefonie

mensen. Hieronder vindt u het
overzicht van de verschillende
taken en wie waarvoor
verantwoordelijk is.

taak
Coördineren
beheerstaken
Contactpersoon
begrafenisondernemer

verantwoordelijk
Jaap Steeneveld

Bij diverse
gebeurtenissen
Onderhoud enz
Contactpersoon

Ton de Vos
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Ton de Vos, Adri de
Groote

Ton de Vos
Ton de Vos

Alarminstallatie
luidklok, uurwerk,
sleutels kerk
Schoondijke
Mededelingen kastje

Gebouwen

Gebouwen
Boodschappen en de
was

Sleutel- en tagbeheer
Toegang derden

Ton de Vos
Jaap Steeneveld

Verzorging informatie
over kerkdiensten en
activiteiten eigen
gemeente
Onderhoud,
verwarming,
verlichting, geluid,
Verhuur, etc.

Kerkenraadsleden

Jaap Steeneveld

Ton de Vos
Els Maljaars

BEHEERTEAM BRESKENS
onderwerp
Begrafenissen

taak
Contactpersoon
begrafenisondernemer

verantwoordelijk
Annemieke van
Oostenbrugge

Vlaggen

Bij diverse
gebeurtenissen
Contactpersoon

Peter Nicolai

Inrichten en
onderhoud
Sleutelbeheer

Peter Nicolai

Zendmasten mobiele
telefonie
Tuin
Gebouwen,
verhuur,Sleutels kerk
Luidklok, uurwerk
Mededelingen kastje

Gebouwen

Onderhoud, verzetten
zomer/wintertijd
Verzorging informatie
over kerkdiensten en
activiteiten gemeente
Onderhoud
verwarming,
verlichting, geluid,

Boodschappen, etc.

Peter Nicolai

Annemieke van
Oostenbrugge
Peter Nicolai
Peter Nicolai

Peter Nicolai

Annemieke van
Oostenbrugge
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GROTE KERK GROEDE

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.
Openingstijden:
Het kerkgebouw is tijdens het
zomerseizoen (van 1 mei tot 1
september) dinsdag t/m zondag
dagelijks geopend van 14:00 tot
17:00 uur.

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

KOSTEN VAN BEGRAFENISDIENSTEN
Kerkgebouw Schoondijke
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 gemeenteleden niet in rekening gebracht.

Dit betekent dat bij begrafenisdiensten van eigen leden, voor
de huur van de kerk 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. 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.
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Kerkgebouw Breskens
Bij een begrafenis van eigen
gemeenteleden vanuit de kerk
worden in Breskens dezelfde
regels gehanteerd als in
Schoondijke. Vanwege het
grotere kerkgebouw wordt wel
meer huur gerekend. Dit
betekent dat bij begrafenisdiensten een nota gestuurd zal
worden van € 250,00 voor het
gebruik van de kerk, inclusief
koster. De kosten voor de
organist en liturgie komen daar,
indien van toepassing, nog bij. 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. Voor de
kosten van het pastoraat gelden
de regels, zoals beschreven
onder Schoondijke.

Kerkgebouw Groede
Het kerkgebouw te Groede dient
rechtstreeks bij Stichting Grote
Kerk Groede gereserveerd te

worden. Daarbij gelden de
tarieven van Stichting GKG

KOSTEN VAN HUWELIJKSDIENSTEN
De tarieven met eventueel
bijkomende kosten kunnen bij de

Kerkrentmeesters worden
opgevraagd.

STICHTING HERVORMDE KERK WATERLANDKERKJE
St Hervormde Kerk
Waterlandkerkje heeft als doel
het gebruik en behoud van de
kerk in het dorp.
Er worden regelmatig
kerkdiensten gehouden door
onze gemeente.
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De Stichting Hervormde Kerk
Waterlandkerkje organiseert
jaarlijks exposities, concerten,
lezingen enz.
Tevens is het mogelijk om de
kerk te huren voor huwelijks- en,
begrafenisdiensten, openbare

bijeenkomsten, e.d. Ook kan in
de kerk het burgerlijk huwelijk
gesloten worden.
De kerk is eigendom van de
Stichting Oude Zeeuwse Kerken.
Contactpersoon: Mieke Haartsen.

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
schoonmaakwerkzaamheden
verricht. Eenmaal per jaar vindt
er een grote schoonmaak plaats,
waarbij ook alle overige
gemeenteleden uitgenodigd
worden, om een steentje bij te
dragen.

Schoondijke
In Schoondijke wordt het schoonmaakteam gevormd door:
Mieke Aarnoutse
Anneke Buijze
Evelien Daelman
Gerdien de Graaf
Jolien de Groote
Anke Moggré
Nelleke Nieuwenhuijze
Breskens
In Breskens is een team gevormd, dat zorgt dat alles rond de
kerkdiensten en andere activiteiten in de kerk en in “de Ontmoeting”
geregeld wordt. Dat team bestaat uit:
Hannie Cijsouw
Arend van Dijkhuizen
Ineke Kosten
Addy Manneke
Adrie Vermeulen
Ineke de Winter
Adri en Sannie Wisse
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COMMUNICATIE
gebeurt, kunnen mensen met
elkaar meeleven en betrokken
zijn bij de verschillende activiteiten in de gemeente. In onze
gemeente worden verschillende
informatiebronnen gebruikt:
kerkblad ‘Vierklank’, het regionale
kerkblad ‘Kerk in Beeld’, de
wekelijks nieuwsbrief
‘Gemeentenieuws’ en de website.

Goede communicatie is voor de
gemeente van levensbelang. Zo
weten gemeenteleden en
anderen wat er in de gemeente
KERKBLAD ‘VIERKLANK’
‘Vierklank’ is het kerkblad van de
Protestantse gemeente ‘de
Verbinding’ te Schoondijke,
Breskens, Groede en
Waterlandkerkje. Het blad
verschijnt 6 keer per jaar.
Iedereen kan namens zijn/haar
werkgroep of op persoonlijke titel
berichten aanleveren bij de
redactie. Deze ontvangt die
bijdrage het liefst per email via
kerkblad@pg-deverbinding.nl,
maar het kan ook per brief bij
één van de redactieleden. De
redactie behoudt zich het recht
Adrie Vermeulen

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.
De redactie van “Vierklank” wordt
gevormd door:

Nelleke Nieuwenhuijze

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

Rina Oosterling

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

abonnement kost € 44,75 per
jaar en is aan te vragen bij de
uitgeverij: Kerkelijke Pers
Zeeland, Postbus 5, 4697 ZG
Sint-Annaland,
E:kpz@eendrachtbode.nl.
De plaatselijke redacteur is:
Gerdien de Graaf.

‘GEMEENTENIEUWS’

‘Gemeentenieuws’ wordt
wekelijks uitgedeeld aan de
kerkgangers, maar u kunt ook
een emailabonnement aanvragen. 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
gemeentenieuws@pgdeverbinding.nl. Samenstelling en
eindredactie is in handen van
Jaap en Joke Steeneveld.

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 over
de ANBI status van de gemeente
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is er te lezen Het internetadres
van de website is:
www.pg-deverbinding.nl.
Als u informatie heeft die u ook
graag op de website geplaatst

wilt zien, kunt u deze sturen naar
de webredacteur Joke
Steeneveld.

OECUMENE
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 geloofsgemeenschappen afwisselend de leiding
hebben. In februari is er een
viering met de Vrije Evangelische
gemeente, afwisselend in
Nieuwvliet of
Breskens/Schoondijke. In
Waterlandkerkje wordt jaarlijks
op oudejaarsmiddag een
oecumenische viering gehouden.

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). De
oecumenische Paaswake wordt
jaarlijks gehouden in de RK kerk
in Schoondijke.
In het derde weekend van juni is
er een dorpsfeest in Schoondijke.
De zondag begint dan met een
PASTORAAT

Van oorsprong wordt pastoraat
omschreven als geestelijke
verzorging, meestal vanuit een
christelijke levensovertuiging. In
onze gemeente zijn verschillende
vormen van pastoraat.
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CRISIS PASTORAAT
Onze predikant is beschikbaar
voor crisispastoraat bijvoorbeeld
in geval van ernstige ziekte,

ziekenhuisopname,
gezinsproblemen of bij overlijden.

BEZOEKMEDEWERKERS
Naast ouderlingen heeft onze
een ouderling, anderen brengen
gemeente bezoekmedewerkers.
een bezoek aan een bepaalde
Zij hebben een specifieke taak.
groep gemeenteleden.
Sommigen zijn aanvullend voor
Bezoekmedewerkers zijn:
Schoondijke
Mieke Aarnoutse
Gerdien de Graaf
Anneke van der Slikke
Breskens
Tina de Vlieger
(Hooge Platen)

Adrie Vermeulen
(Goedertijt)

Verwelkoming nieuwe inwoners van de gemeente:
Mieke Aarnoutse
Elly le Grand
(Schoondijke)
(Breskens)

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,
zelf of via hun familieleden,
rechtstreeks contact opnemen
met de predikant, wanneer dat
nodig is.
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Schoondijke: Contactpersoon wijkposten: Anneke van der Slikke
wijk nr
wijkpost
adressen
01
Anna van Baal
Dorpsplein,
Dorpsstraat
02
Rinus Kornelis
Burg. van Roseveltstraat,
vd Slikkestraat ,
Kon. Wilhelminastraat,
Pr. Margrietwijk
03
Jenny Esseling
Prinses Beatrixstraat
04
Anke Moggré
Nijverheidsstraat,
Landbouwstraat
Willemsweg
05
Wim de Graaf
Lange Heerenstraat 33-50
06
Koos en Anneke
Prinses Irenestraat
van der Slikke
Adriaan van Ostadestraat
07
Huib Giljam
Pr. Bernhardstraat
Russchevlietstraat
Jan Tooropstraat
08
Annie Schoonakker
Rembrandt van Rijnstraat
09
Bep Jacobse
Damstraat
Nieuwe Havenweg
Magdalenaweg
Tragel Oost
10
Corné van Meeuwen
Vincent van Goghstraat
Frans Halsstraat
J. van Ruijsdaelstraat
11
Jan Quist
IJzendijke buitengebied N
12
Tiny Risseeuw-Dekker
Tragel West
Klittenweg
Nozemansweg
13
Jan Quist
Gaternisseweg
Sasputsestraat
Sasput
14
Lieke den Doelder
kern IJzendijke
15
Bram Verhage
kern Oostburg
16
Bep Jacobse "per post"
Adressen buiten
bezorgwijken
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Breskens:
wijk nr
40

wijkpost
Joke Brouwer

41

Tina van de Velde

42

Corrie Spinnewijn

43
44

Hermien Schipper
Hermien Schipper

45

Alie Kramer

46

Ineke Kosten

47

Gerrit van Oostenbrugge

48

Anneke Schepens

49

Sonja Pietersz
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adressen
Grote Kade
Koningin Emmastraat
Molenwater
Scheldekade
De Hullustraat
Havenstraat
Scheepvaartstraat
Steenoven
Visserijstraat
Burg Gerritsenstraat
Oranjeplein
Pr. Julianastraat
T.F. Blankenstraat
Weijkmanlaan
Port Scaldis
1e+2e Zandstraat
Haven Westzijde
Westhavendam
Promenade
Scheldestraat
Spuiplein
Dorpsstraat 6-53
Mercuriusstraat
Nieuwstraat
Philips van Kleefstraat
Dr. Broodmanstraat
Dorpsstraat 64-92A
Vogelenzang
Canadastraat
Parklaan
Plevierlaan
Prins Bernhardlaan
Vijverlaan, Wulpenlaan
Evertsenlaan
Boulevard 8-38-74-80-13-79
Westlandstraat 7A,
uitgez. WZC Hooge Platen
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Sonja Pietersz

51

Bep Goossen

52

Ria Leenhouts

53

Addie en Chris Bakker

54

Suus van Oostenbrugge

55

Gerrit van Oostenbrugge

56

Arend van Dijkhuizen

57

Marien van Manen

58

Sannie Wisse

59

Sannie Wisse

60

Anneke Schepens
26

Seringenstraat
Tulpenstraat
Zinniastraat
Banckertlaan
Crijnssenlaan
Evertsenlaan
Karel Doormanlaan
Sportlaan
Adm. De Ruyterlaan
adressen in WZC Hooge
Platen
Boulevard 17+21+23 en
Westlandstraat 4+20
Het Heem
Kieweg
Langeweg
Nieuwesluisweg
‘t Killetje
Azaleastraat
Burg. van Zuijenstraat
Rozenstraat
Violierstraat
Orchideestraat
Dorpsstraat 103-130
Europastraat
Anker, Boeg
Oude Rijksweg
Steigerschuit, Poon
Rijksweg
Galjoen
Ghistelkerke 402-631
Kotter
Schoener
Ghistelkerke 38-50
Hoofdplaatseweg
De Lente
Ghistelkerke101-354
Langeweg 37-75
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Ineke Kosten

J.F. de Millianostraat
Kijkuit
Ringlaan
Platteweg
Schaapweg
Deltahoek
Dokweg
Westlangeweg
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Alie Kramer

Groede:
wijk nr
17

wijkpost
Rineke Quaak

18

Teuni Frans

19

Teuni Frans

20

Janneke Goethals

21

Hanny Cijsouw

22

Hanny Cijsouw

23

Willy vd Broeke

24
25

Hanny Cijsouw
Rian Hoste-Poissonnier

26
27

Hanny Cijsouw
Johan en Esther van Strien

27

adressen
Jhr. Mr. De Casembrootstraat
Van Karnebeekstraat
Dijckmeesterstraat
Quarles van Uffordstraat
Mr.A.Roeststraat
Ellenstraat
Walenstraat
Schuitvlotstraat
Burg. J. C. Everaarslaan
Zorgvlietstraat
Brouwerijstraat
Molenstraat
Nieuwstraat
Traverse
Provincialeweg
Retranchement
Blekestraat
Markt
Slijkstraat
Voorstraat
Buitengebied Groede Zuid
Ringdijk Nieuwvliet
Nieuweweg
Buitengebied Groede Noord
en Nieuwvliet

Waterlandkerkje
nr
wijkpost
30
mw. D. Leijte
*verdeelt zelf onder
meerdere bezorgers

adressen
Alle adressen van
Waterlandkerkje

ZORG VOOR OUDEREN
JEUGD VAN VROEGER
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 diverse spelletjes
gedaan, zoals b.v. rummikub,
kaarten enz.

In onze gemeente is veel
aandacht voor ouderen. In
Breskens heeft “de Jeugd van
Vroeger” als doelstelling om de

De “Jeugd van Vroeger” wordt geleid door:
Annemieke van
Ineke de Winter
Oosterbrugge

‘DE STOOFPOT’
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
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voor mensen die meestal alleen
aan tafel zitten. Deelname aan
“de Stoofpot” is niet alleen voor
gemeenteleden, maar staat open
voor iedereen. Hiermee geeft de
gemeente blijk van haar inzet
voor de samenleving. De
deelnemers moeten zich
aanmelden via stoofpot@pgdeverbinding.nl of telefonisch bij
Anke 06-23103770 of 401977.
De maaltijden worden tegen
kostprijs aangeboden. De
Stoofpot wordt gedragen door
Anke Moggré
(coördinator)
Corné van Meeuwen
Marriëtte Tresonie

een grote groep vrijwilligers, die
koken, zaal inrichten,
tafeldekken, materialen
beschikbaar stellen, menu’s
maken, mensen ophalen en
thuisbrengen. Door de
coronacrisis heeft de Stoofpot
lange tijd stilgelegen. Sinds
oktober 2021 wordt naar
mogelijkheden gezocht om de
maaltijden te hervatten, zij het
voor kleinere groepen (max 20).
Hierbij zijn betrokken:

Wim en Gerdien de
Graaf
Rina Oosterling
Hanny Verhage

Rien en Gerda
Hillebrand
Anneke van der Slikke

VERJAARDAGSFONDS
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
2019 en 2020 werd o.a. een deel
van de aanschaf van de
installatie voor Kerk-tv betaald.

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-
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Schoondijke
Jenny Esseling
Bep Jacobse
Joke Poissonnier
Hanny Verhage

Riet de Feijter
Gerdien de Graaf
Anneke van der Slikke
Lieke den Doelder

Jozien de Feijter
Els Maljaars
Jannie van der Slikke

Breskens
Bep Goossen
Ria Leenhouts

Alie Kramer
Addy Manneke
Nelly de Pooter

Ineke Kosten
Annemiek van
Oostenbrugge
Tannie Provoost

Hermien Schipper

Nellie Walhout

Teuni Frans-Quirijns

Anneke van de Ree

Suus van
Oostenbrugge
Anneke Schepens
Groede
Rineke Quaak
Janneke Goethals

Waterlandkerkje: Debora Leijte
ZENDING, WERELDDIACONAAT EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (ZWO)
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 collectemomenten, waarbij aandacht en
financiële betrokkenheid wordt

Het ZWO-werk bepaalt de
gemeente bij wat er in de wereld
gebeurt en hoe wij als gemeente
kunnen bijdragen aan het
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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 “Delta voor Indonesië”.
Hierbij worden drie projecten
gesteund nl:
Sterke vrouwen opleiden op
Papoea
Vrouwen in West-Papoea zijn
actief betrokken bij de
ontwikkeling van hun land en
volk. Dat is hard nodig en zeker
niet vanzelfsprekend in een
maatschappij waar vrouwen
traditioneel voorbestemd zijn tot
een leven binnenshuis en
nauwelijks opgeleid zijn.
Vormingscentrum P3W wil daar
verandering in brengen. Vrouwen
leren lezen en schrijven, volgen
bijbelstudies en krijgen
praktijklessen over gezonde
voeding of een vakopleiding. Zo
spelen steeds meer vrouwen een
actieve rol in hun lokale
gemeenschap, en bouwen mee
aan kerk en samenleving. En zij
geven dit op hun beurt weer door
aan hun dochters.

Medewerkers van de organisatie
Dreamhouse kijken naar hen om.
Ze zoeken de kinderen op straat
op en bouwen vriendschap en
vertrouwen op via sport, spel en
muziek. Kinderen kunnen
overdag terecht in vier
inloophuizen. Voor kinderen die
de straat definitief willen verlaten
is er een opvanghuis. Zij gaan
naar een plaatselijke school en
vrijwilligers helpen hen bij hun
studie.
Een beter inkomen voor
Javaanse boeren
Op Midden-Java wonen veel
boerengezinnen die nauwelijks
rond kunnen komen. Trukajaya,
de diaconale organisatie van de
Javaanse Kerk, helpt boeren om
hun inkomen te verbeteren. Zo
ondersteunt Trukajaya boeren bij
het opzetten van een coöperatie,
waardoor boeren minder
afhankelijk zijn van
tussenhandelaren en een hogere
prijs voor hun
landbouwproducten krijgen.
Javaanse kerken stimuleren hun
gemeenteleden om duurzame
landbouwproducten uit hun eigen
omgeving te kopen.
Tijdens de Schoondijkse braderie
verkoopt de ZWO-commissie
koffie met taart, waarvan de
opbrengst is bestemd voor het
ZWO-werk. Leny Vastenhout
coördineert het werk.

Een betere toekomst voor
straatkinderen in Yogyakarta
In Yogyakarta, op het
Indonesische eiland Java, leven
veel kinderen op straat.
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JOTA
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. JOTAjong 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.

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, vluchtelingen en mensen met een klein

Bestuurssamenstelling:
Stichting JOTA-beheer:
Guus Picavet
Jaap Steeneveld
(voorzitter)
(secretaris)
Stichting JOTA-activiteiten
Frans Hagenaar
Joke Steeneveld
(voorzitter)
(secretaris)
Rina Oosterling
Gert Pieters
vacature
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Henk Verhage
(penningmeester)

Mark van den Eijkel
(penningmeester)

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,
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,
persoonlijke beschermingsdat in goede staat is. Gebruik
middelen zoals: handschoenen,
gereedschap alleen voor het doel
veiligheidsbril, gehoorwaarvoor het gemaakt is. Gebruik
bescherming
indien noodzakelijk de juiste
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Voorkomen en bestrijden van brand:
Iedereen moet er voor zorgen
plaatse aanwezige middelen.
dat er zo weinig mogelijk
Wanneer de brand reeds te ver
brandgevaar aanwezig is. In de
uitgebreid is of directe bestrijding
gebouwen is het verboden te
niet helpt, direct het algemeen
roken. Brandbestrijding houdt in
alarmnummer 112 bellen, met
bijvoorbeeld: Gas dicht draaien,
vermelding van de plaats van de
afsluiten van ruimte, geen frisse
brand, de omvang, de aard en
lucht toelaten.
eventuele slachtoffers.
Iedereen moet zich op de hoogte
Blussen kan met de aanwezige
stellen van de plaats van de
blusmiddelen, zoals
brandblusmiddelen. Dit kan door
brandblussers, zand of dekens.
simpele waarneming. Brand
Informeer naderhand de
direct bestrijden met de ter
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 ongevalsrapport 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. Aan de buitenkant
van de hal van het kerkgebouw
in Schoondijke hangt een AED.
Alleen te gebruiken voor
daarvoor opgeleide mensen.
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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.

Vergaderingen
Zorg bij vergadering en andere
bijeenkomsten voor een ruimte
met voldoende ventilatie en

neem om het uur een korte
pauze.
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