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VOORWOORD  
Voor u ligt het beleidsplan van de nieuwe gemeente “de Verbinding” te West Zeeuws-Vlaanderen. De 

classis Zeeuws-Vlaanderen heeft eind 2017 de voormalige Protestantse gemeente te Breskens en de 

voormalige gemeente “de Verbinding” te Schoondijke, Groede en Waterlandkerkje, op verzoek van de 

beide gemeenten, samengevoegd. 

Dit beleidsplan is niet alleen bedoeld als beleidsstuk, maar tevens als informatiedrager voor kerkenraads- 

en gemeenteleden. Het wordt regelmatig geraadpleegd en besproken in talrijke bijeenkomsten. Dit om te 

voorkomen, dat er naast dit stuk en de plaatselijke regeling nog diverse andere stukken nodig zijn. Vanuit 

dit beleidsplan wordt telkens een werkplan voor één jaar samengesteld. 

 

Onze bron: Israël en de Kerk  

De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Als 

Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de 

Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God. De relatie tussen Kerk en 

Israël heeft een lange, vaak problematische geschiedenis. Aangezien het gaat om de oorsprong van ons 

geloof en van de Bijbel is er alle reden tot voortdurende bezinning en gesprek hierover. 

 

Visie 

De Protestantse gemeente “de Verbinding” is verwonderd over Gods trouw en vertrouwt erop dat Hij zijn 

gemeente in West Zeeuws-Vlaanderen leidt door de tijden. In navolging van Jezus Christus voelt de 

gemeente zich geroepen om te luisteren naar, open te staan en op te komen voor onze medemens; in het 

bijzonder voor de meest kwetsbaren en voor de kwetsbaarheid van de schepping. 

  

Aangespoord en bemoedigd door de heilige Geest volgen we onze roeping vierend, uitnodigend, vrolijk en 

zoeken met lef naar wegen die mensen verbinden met God en met elkaar.  

 

Doelstellingen 

Uit deze visie formuleren we de volgende doelstellingen: 

1. Als gemeente van de Ene stellen wij ons dienstbaar op en luisteren naar zijn stem, die tot ons komt 

via bijbelverhalen, verkondiging, liederen, stilte en gebeden.  

 

2. Als volgelingen van Jezus in onze samenleving zoeken we mensen op, die zich niet gezien en 

gehoord voelen. Dit om hen zo mogelijk te helpen om volwaardig mee te doen in de samenleving. 

Voor onze gemeente gaat het vooral om mensen in armoede en eenzaamheid, vluchtelingen en 

mensen met een beperking. 

 

3. Als “groene kerk” initiëren we jaarlijks een nieuw initiatief op het terrein van verduurzaming en 

dragen dit uit in de samenleving. 

 

4. Als kerkgemeenschap zoeken we naar nieuwe wegen om kerk te zijn in deze geseculariseerde tijd, 

waarin velen zich niet (meer) betrokken voelen bij de boodschap van geloof, hoop en liefde. Dit door 

contact te leggen met dorpsraden, andere maatschappelijke organisaties en met basisscholen in de 

verschillende dorpen. 

 

5. In het besef dat de gemeente van Christus een minderheid is geworden in de Nederlandse 

samenleving stellen we ons bescheiden op. Toch willen we mensen in de verschillende kernen laten 

genieten van het goede dat wij als gemeente te bieden hebben: saamhorigheid, gastvrijheid, moed 

om op te komen voor wie kwetsbaar zijn. 
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ROL VAN DE KERKENRAAD 
De kerkenraad ziet het als haar taak om mensen te stimuleren om mee te doen en hun gaven te gebruiken 

ten dienste van de gemeente. Daarnaast coördineert de kerkenraad de uitvoering en toetst deze aan het 

beleidsplan. Daarmee is niet gezegd, dat het beleidsplan een keurslijf is. Het geeft, vanaf het moment dat 

het is aangenomen, echter wel de kaders aan, die gezamenlijk zijn vastgesteld, van waaruit gewerkt wordt 

en waarvoor middelen zijn gereserveerd. Als er plannen ontstaan, die niet vallen binnen het beleidsplan, 

moet eerst onderzocht worden wat de consequenties daarvan zijn. Gaandeweg kan het beleidsplan 

verbeterd en verfijnd worden. 

 

Werkwijze 

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het 

geheel van de gemeente. In de kernen Breskens, 

Groede en Waterlandkerkje zijn kernteams, zodat 

ingespeeld kan worden op pastorale en diaconale 

signalen. Het kernteam zorgt er ook voor dat de 

kerk is voorbereid voor het houden van een 

kerkdienst, als dat op het rooster staat. Het is 

belangrijk dat alle kernen vertegenwoordigd zijn in 

de kerkenraad. De aandacht van de kerkenraad 

wordt naar evenredigheid over de kernen 

verdeeld. De kerkenraad wil permanent open 

staan voor vernieuwing.  

 

Zoals in de plaatselijke regeling is vermeld, 

worden verkiezingen voor de kerkenraad 

gehouden in april/mei van de even jaren. Jaarlijks 

streeft de kerkenraad ernaar om bij de afsluiting 

van een seizoen, uitgewerkte werkplannen te 

hebben voor het nieuwe seizoen. De nieuwe 

kerkenraadsleden worden uitgenodigd om de 

afsluiting van het seizoen met evaluaties en het 

samenstellen van nieuwe werkplannen mee te 

maken. De colleges van diakenen en 

kerkrentmeesters kunnen hierop inspelen bij het 

samenstellen van hun begrotingen, die vóór 1 

november in de kerkenraad worden voorgelegd. 

Op een gemeentemorgen in november worden de 

begrotingen dan, samengevat, aan de gemeente 

gepresenteerd.  

De jaarrekeningen van beide colleges worden 

vóór 1 mei in de kerkenraad besproken en op een 

gemeentemorgen in mei aan de gemeente in 

samenvatting gepresenteerd. 

 

 

 

Gemeentemorgen 

Tijdens de gemeentemorgen wordt het wel en 

wee van de gemeente besproken en hoort de 

kerkenraad wat er leeft in de gemeente. De 

gemeentemorgens worden zodanig gepland, dat 

de begrotingen en de jaarrekeningen (zowel van 

kerkbeheer als diaconie) aan de gemeente 

kunnen worden gepresenteerd en toegelicht. In 

principe worden er twee gemeentemorgens per 

jaar gehouden, maar als er aanleiding toe is, kan 

dit aantal worden uitgebreid.  

 

Jaarthema 

Binnen het kader van het beleidsplan wordt 

steeds opnieuw gekozen voor een jaarthema, zo 

mogelijk hetgeen voorgesteld wordt door de 

dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. 

Daardoor wordt het gevoel versterkt dat de 

gemeente deel uitmaakt van een groter geheel. 

Door aan te haken bij het landelijke thema is de 

gemeente verzekerd van ideeën en materialen 

om het jaarthema vorm te geven. De kerkenraad 

vraagt aan de colleges, werkgroepen en 

commissies te zoeken naar mogelijkheden om het 

jaarthema in hun plannen te verwerken. 

 

 

Nieuwe plannen: 

1. De kerkenraad gaat plannen maken die 

ertoe leiden, dat de voormalige gemeente 

in Breskens en die in Schoondijke, Groede 

en Waterlandkerkje elkaar leren kennen 

en waarderen. Door ervoor te zorgen, dat 

er veel ontmoetingsmomenten zijn (met 

een feestelijk karakter), ontdekken beide 

gemeenten wat de meerwaarde is van de 

samenvoeging.  
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DE VIERENDE GEMEENTE 
Het hart van de gemeente klopt voor velen, voor alles, in de samenkomst op zondag. Daar ontmoeten we 

God en elkaar. Daar putten we uit de Bijbel, de bron van de christelijke traditie. Daar vinden we de 

inspiratie om de wereld ingezonden te worden, waar we onze verantwoordelijkheden oppakken. Daarom 

ook proberen we de Bijbel naast de krant te lezen. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de vieringen. 

Het moderamen neemt hierin het voortouw.  

 
 

IN EN RONDOM DE KERKDIENST 
 

Werkgroep vieringen  

De Werkgroep Vieringen heeft tot taak om een 

bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de 

liturgie en zoekt naar nieuwe vormen van vieren, 

die aansluiten bij de behoeften van mensen. Zij 

nodigt koren en muziekgezelschappen uit.  

 

Soorten vieringen 

De gemeente kent verschillende soorten 

vieringen nl:  

a.De eredienst op zondagmorgen met een 

traditionele liturgie.  

b.Vieringen bij bijzondere gelegenheden in een 

mensenleven: doop-, trouw- en rouwdiensten. 

c.Vespers in de Advents- en Veertigdagentijd, 

waarbij een eenvoudige orde van dienst wordt 

gebruikt met bijbellezing, bezinning, samenzang 

en gebed. Deze worden voorbereid en geleid 

door gemeenteleden. 

d.Vieringen voor bepaalde doelgroepen met 

laagdrempelige orde van dienst.   

e.Agapèvieringen, waarbij de liturgie aan tafel 

gevierd wordt. 

f. Regionale vieringen met de andere gemeenten 

in West Zeeuws-Vlaanderen, met 

Hemelvaartsdag, de zondag na Kerstfeest, Vier 

de zomer (in een kerk waar veel toeristen 

komen), Septemberviering. 

 

 

 

 

Bijbelgebruik  

In de kerkdiensten wordt meestal gelezen uit de 

Nieuwe BijbelVertaling (NBV), maar ook andere 

vertalingen, zoals de Naardense bijbel, of de 

Bijbel in gewone taal kunnen gebruikt worden.  

 

Muziek en zang 

In principe ondersteunt de cantorij de gemeente 

op de tweede zondag van de maand en tijdens de 

hoogtij-feestdagen bij het zingen en helpt zij bij 

het aanleren van nieuwe liederen. Naast het 

“Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk”, kan 

een keuze worden gemaakt uit andere 

liedbundels, waarbij de inhoud van de tekst en de 

moeilijkheidsgraad van de muziek, 

beoordelingscriteria zijn. Enkele keren per jaar 

wordt een koor of muzikaal ensemble uitgenodigd 

voor een feestelijk accent in de dienst. Voor de 

begeleiding van de gemeentezang wordt het 

orgel gebruikt, maar het gebruik van andere 

instrumenten waaronder een piano, is ook 

mogelijk. De participatie van gemeenteleden zal 

hierbij worden gestimuleerd. 

 

Anderssoortige inbreng 

Wekelijks verzorgt één van de lectoren de tweede 

schriftlezing en ook wekelijks is er een bericht uit 

de samenleving, voorafgaande aan het gebed om 

ontferming voor de nood van de wereld. Daardoor 

ontstaat een verbinding tussen de Bijbel en de 

“krant”. 

  

Oecumenische vieringen 

In oecumenisch verband vinden 

gemeenschappelijke diensten plaats:  

a.De ‘Week van Gebed voor de Eenheid van de 

Christenen’ met de St. Andreasparochie in 

Breskens en Schoondijke. 

b.Viering op Goede Vrijdag in Breskens. 

c.Viering op Stille Zaterdag. Dit is een viering in 

de RK-kerk in Schoondijke, waaraan diverse 
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kerken in West Zeeuws-Vlaanderen 

meewerken.  

d.Viering op Pinksteren in Breskens. 

e.Viering op ziekenzondag, 2e zondag van 

september, in Breskens. 

f. Viering op 3e Adventszondag in Breskens. 

g.Oecumenische oudejaarsdienst in 

Waterlandkerkje en Breskens. 

h.Opening van de Landbouwdag in Schoondijke 

op de zondag van het 3e weekend van juni. 

i. Maandelijks is er in de Hooge Platen in 

Breskens een viering, die om en om geleid 

wordt ddor verschilende kerken. 

 

Zomerzangavond 

Jaarlijks wordt in het toeristenseizoen een 

zomerzangavond gehouden in de kerk in 

Breskesn 

 

Samenwerking met de Vrije Evangelische 

gemeente(VEG) 

Twee keer per jaar is er een gezamenlijke viering 

van de kern Breskens met de VEG. Dat vindt de 

ene keer plaats in het kerkgebouw in Breskens en 

de andere keer in het kerkgebouw in Nieuwvliet. 

 

 

 

Nieuwe plannen:  

1.Gemeenteleden zullen worden aangemoedigd 

het “bericht uit de samenleving” voor te 

bereiden. Onderzocht zal worden of de lectoren 

dit op zich willen nemen. 

2.Er zal aandacht worden besteed aan het 

gebruik van een gedachteniswand of iets 

dergelijks. 

3.Mogelijkheden tot samenwerking met de St. 

Andreas-parochie zullen onderzocht worden en 

zo mogelijk geïntensiveerd. 

4.Mogelijkheden voor vieringen met de 

basisscholen bij hoogtijfeestdagen worden 

onderzocht. 

5.Er zal geprobeerd worden om een grotere 

diversiteit in de zondagse vieringen aan te 

brengen, waardoor mogelijk ook minder 

betrokken mensen zich aangesproken voelen. 
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DE LERENDE GEMEENTE 
Naast vieren is leren een belangrijk kenmerk van de gemeente. In het permanent leren schuilt de kracht 

van een gemeente onderweg. De gemeente komt op verschillende plaatsen samen om te leren. Dit gebeurt 

in de vorm van gespreksgroepen, cursussen, bijbelstudiegroepen, etc. De kerkenraad is verantwoordelijk 

voor activiteiten op het gebied van Vorming en Toerusting. Het team van predikant en ouderlingen nemen 

hiertoe het initiatief. 

 

Leerhuis 

Met enige regelmaat wordt een leerhuis 

georganiseerd rond een bepaald thema. 

 

Gast 

Eén- à tweemaal per jaar vindt een grotere 

activiteit plaats met een gast/inleider van buitenaf; 

zo mogelijk in het kader van het jaarthema. 

 

Bijbelgespreksgroep 

Eén keer in de maand is er in Breskens een 

bijbelgespreksgroep. Aan de hand van “Het 

verhaal gaat” van Nico ter Linden wordt het 

betreffende bijbelgedeelte gelezen en besproken 

en wisselt men van gedachten over de betekenis 

van dit bijbelwoord voor vandaag. 

 

Liedmiddagen 

Jaarlijks worden minimaal twee liedmiddagen 

gehouden. Eén daarvan is vooral bestemd voor 

de mensen van de eigen gemeente. Daar worden 

nieuwe liederen aangeleerd, die gebruikt zullen 

worden in de vieringen van de komende tijd. De 

andere liedmiddag heeft meer een regionaal 

karakter. Daarvoor kunnen koren en cantorijen uit 

de regio worden uitgenodigd, naast de eigen 

gemeenteleden. Bij deze gelegenheid kunnen 

ook liederen meerstemmig worden aangeleerd. 

De liedmiddagen worden besloten met een 

vesper. 

 

Regionaal aanbod Vorming en Toerusting 

Door predikanten en pastores wordt jaarlijks een 

oecumenisch aanbod gedaan op het gebied van 

Vorming en Toerusting, waarbij ook andere 

mensen dan die van de eigen gemeente/parochie 

welkom zijn.  

 

Nieuwe plannen: 

1.Versterken van de regionale liedmiddag, zodat 

meer koren en cantorijen hier aan mee willen 

doen. Doelstelling is de ontwikkeling van kennis 

van liturgie in de streek. 

2.Zoeken naar mogelijkheden om tot 

geloofsverdieping te komen; bijvoorbeeld een 

inhoudelijke cursus zoals “geloven 7+1” of 

gespreksavonden in relatie tot het jaarthema. 
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JEUGDWERK 
In onze gemeente zijn maar weinig jongeren actief betrokken bij wat er in de kerk en in de gemeente 

gebeurt. Gelukkig is er regionaal wel een aanbod waar verschillende jongeren gebruik van maken, vooral 

op het gebied van clubwerk. De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor het Jeugdwerk.  

 

Godly Play 

Godly Play is de kunst van het leren kennen en 

gebruiken van de taal van de christelijke traditie, 

om daarmee aan het werk te kunnen gaan met 

existentiële vragen, betekenis te geven aan leven 

en dood, en om wijsheid te vinden voor het 

dagelijkse leven. 

Een bijbelverhaal wordt spelend verteld met 

behulp van attributen. Na het verhaal vindt het 

verwonderingsgesprek plaats met de kinderen. In 

stilte gaan de kinderen daarna met het verhaal of 

een deel ervan creatief aan de slag. Daarvoor is 

een keur aan materialen beschikbaar. 

 

Godsdienstig Vormingsonderwijs Openbare 

basisscholen (GVO) 

De kerkenraad maakt zich sterk voor het 

aanbieden van godsdienstonderwijs op de 

openbare basisschool in Breskens. Het 

godsdienstonderwijs is in de afgelopen jaren 

steviger verankerd in de kerk. Dit is merkbaar 

doordat aandacht wordt besteed aan training van 

de docenten en doordat de betaling centraal 

wordt geregeld door het Protestants Centrum 

voor GVO. In Schoondijke (vanaf leerjaar 2017-

2018) en Groede zijn alleen scholen, die vallen 

onder de koepel van SCOBA (Stichting 

Confessioneel Onderwijs op Basisscholen). 

 

Vieringen met kinderen bij hoogtijfeestdagen 

In de kerk in Breskens wordt jaarlijks een 

kerstviering gehouden doordeweeks met de 

kinderen van de openbare basisschool. 

 
 

Nieuwe plannen: 

1.Verbinding maken: 

In Schoondijke wordt met de plaatselijke 

geloofsgemeenschap van de St. 

Andreasparochie gezocht naar mogelijkheden 

tot samenwerking met de christelijke 

basisschool voor een kinderviering met Kerst 

en/of Pasen.  

2.Opzetten van een projectkoor van kinderen 

rond Kerstfeest en Pasen o.l.v. de cantrix van 

onze gemeente. 

3.Er wordt een plan ontwikkeld om een 

rondleiding in de kerk aan te bieden aan 

basisscholen en die af te sluiten met verhaal 

volgens Godly Play. 

4.De mogelijkheden voor een generatieproeverij 

worden onderzocht. Een generatieproeverij is 

een ontmoeting tussen ouderen en jongeren 

waarbij het gesprek tijdens de maaltijd gaat over 

ergernissen en bewondering voor elkaars 

generatie en over wat men samen zou kunnen 

delen. 

5.Plannen maken voor de kinderen van Juutsom  

   (zie bij dienende gemeente). 
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DE ZORGZAME GEMEENTE 
Het pastoraat gaat ervan uit dat ieder gemeentelid geroepen is tot omzien naar de ander. Het structurele 

tekort aan ambtsdragers maakt frequent huisbezoek niet mogelijk. Bovendien is in een veranderende tijd 

hieraan vaak minder behoefte. 

Als gemeente proberen we andere vormen te ontwikkelen en voort te zetten, die de ontmoeting stimuleren. 

Pastoraat valt onder de verantwoordelijkheden van het team van predikant en ouderlingen. 

 

Huisbezoek 

Huisbezoek wordt, waar mogelijk, gedaan door 

ambtsdragers, leden van de bloemendienst, 

wijkposten en bezoekmedewerkers. Daarnaast 

wordt van ieder gemeentelid gevraagd zijn/haar 

pastorale verantwoordelijkheid op zich te nemen, 

noden en behoeften te signaleren en deze waar 

nodig aan de kerkenraad door te geven. 

 

Crisispastoraat 

De predikant legt vooral de nadruk op pastoraat 

in crisissituaties: ziekte, echtscheiding, 

werkloosheid, overlijden. Als er een 

gedachtenisdienst plaatsvindt in één van de 

kerkelijke gebouwen, is de ouderling van dienst 

van de voorafgaande zondag zo mogelijk ook 

ouderling van dienst in de afscheidsdienst. De 

predikant verzorgt het pastoraat rond dopen, 

trouwen en rouwen. Voor een pastoraal bezoek 

op verzoek is hij/zij ook beschikbaar. 

 

Kennismakingsronde 

In verband met de samenvoeging van de 

gemeenten wordt een kennismakingsronde 

gehouden. In 2017 is al begonnen in Breskens 

Het is de bedoeling dat gemeenteleden uit een 

bepaalde wijk samenkomen bij iemand thuis. Dat 

kunnen gemeenteleden van de voormalige PG te 

Breskens zijn of gemeenteleden, die tot nu toe bij 

de Verbinding ingeschreven stonden, maar in 

Breskens wonen. Er wordt kennisgemaakt met de 

predikant, die tot nu toe alleen aan “de 

Verbinding” was verbonden. Tevens maken de 

gemeenteleden onderling kennis en kunnen 

meepraten over de plannen van de nieuwe 

gemeente. Als er op korte termijn een nieuwe 

predikant aan de gemeente verbonden wordt, 

gaat de kenningsmakingsronde een nieuwe fase 

in en wordt voortgezet in alle delen van de 

gemeente. 

 

 

 

Omzien naar elkaar 

Elke zondag is er koffie drinken na de dienst, een 

prima gelegenheid om elkaar te ontmoeten en 

met elkaar mee te leven  

 

Seniorenmiddag/Jeugd van vroeger 

Maandelijks is er een seniorenmiddag/ 

samenkomst met de “Jeugd van vroeger” met 

koffie, gesprek en spelletjes. Bij de deelnemers 

aan de seniorenmiddag wordt de jaarlijkse 

kerstviering zeer gewaardeerd, evenals het uitje 

aan het einde van het seizoen. 

 

Chronisch zieken 

Aan chronisch zieke gemeenteleden wordt 

pastorale zorg verleend, door een pastor van 

buiten de gemeente. Zij wordt betaald vanuit een 

speciale voorziening. 

 

Samen eten 

Onze gemeente erkent, dat samen eten een 

meerwaarde heeft voor mensen, die meestal 

alleen aan tafel zitten. Vanuit het verleden zijn er 

twee vormen, nl.: 

De Stoofpot 

Maandelijks worden mensen die graag eens 

samen eten, uitgenodigd voor een gezamenlijke 

maaltijd in Schoondijke (Ontmoetingsruimte van 

de kerk) of Waterlandkerkje (Dorpshuis). Een 

grote groep van vrijwilligers dekt de tafels, bereidt 

de maaltijd, haalt deelnemers op en zorgt voor 

een ongedwongen, gezellige sfeer. Bewust 

worden de maaltijden tegen kostprijs 

aangeboden, zodat dat geen belemmering kan 

vormen voor deelname. 

 

Wat de pot schaft 

In Breskens in “de Ontmoeting”, naast de kerk, 

wordt in de oneven maanden een gezamenlijke 

maaltijd gehouden, voor mensen die graag eens 

samen willen eten. Er wordt gekookt door 

vrijwilligers. Mensen geven een vrijwillige 

bijdrage. 
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Nieuw ingekomenen 

Mensen, die nieuw zijn in de gemeente worden 

bezocht door een daartoe aangeduid 

gemeentelid. Zij worden verwelkomd (met een 

bloemetje) en een kennismakingsnummer van het 

kerkblad. 

 

Pastoraat op maat 

In de beleidsplanperiode zal opnieuw gezocht 

worden naar andere vormen van ontmoeten 

(bijvoorbeeld wandelen, fietsen, museumbezoek, 

excursies), die bijdragen aan onderling pastoraat. 

 

Nieuwe plannen: 

1. Na overleg met de Dorpsraden willen we 

een plan maken om nieuwe mensen per 

kern uit te nodigen voor een ontmoeting. 

Tijdens die ontmoeting maken zij 

onderling kennis als nieuwkomers en 

krijgen informatie over het dorp, de 

verenigingen en de kerk. 

2. We gaan een kennismakingbijeenkomst 

arrangeren tussen de organiserende 

groepen van “Wat de pot schaft” en “de 

Stoofpot”, om van elkaar te leren en te 

zien wat zij voor elkaar kunnen betekenen. 

3. We gaan contact leggen met  de 

activiteitenbegeleiding van Hooge Platen 

om te zien of er behoefte is aan meer 

samenwerking. 
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DE DIENENDE GEMEENTE 
De gemeente is een instrument waarmee God de wereld wil dienen. Het gaat erom Gods liefde voor de 

hele schepping door te geven en zichtbaar te maken. We hebben daarbij de stimulans van de Heer van de 

schepping en die van elkaar steeds weer nodig. Kernwoorden zijn barmhartigheid, gerechtigheid, heelheid 

en wederkerigheid. Het voortouw wordt genomen door het college van diakenen. 

 

Diaconaat  

De diakenen gaan de gemeente voor, bij het 

opsporen van onrecht en gebrek in de 

samenleving. Zij kunnen dit in de gemeente en 

daarbuiten aan de orde stellen en hiervoor 

aandacht, medeleven en hulp vragen (materieel 

en immaterieel). Daarbij wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen gemeenteleden en anderen. 

Steeds staat het voorbeeld van Jezus Christus 

voor ogen, die met ontferming bewogen werd en 

handelend optrad.  

De gemeente reageert hierop door niet alleen 

geld en goed, maar ook tijd en energie 

beschikbaar te stellen om het diaconale werk 

handen en voeten te geven. Speerpunten in het 

beleid van de diaconie zijn armoede en 

vluchtelingen. 

 

Zending-Werelddiaconaat-

Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 

De ZWO-commissie bepaalt de gemeente bij het 

wereldwijde werk van de Protestantse Kerk, dat 

zichtbaar wordt in het werk van Kerk in Actie. De 

ZWO-commissie vraagt aandacht voor de 

landelijk vastgestelde collectemomenten voor 

zending en werelddiaconaat en voor de 40-

dagentijdcampagne. Onze gemeente werkt 

samen met de andere gemeenten in de classis 

aan een gezamenlijk gekozen project. De 

komende drie jaar is de aandacht gericht op 

Pakistan. Door de samenwerking is meer 

informatie te verkrijgen en daardoor meer 

betrokkenheid te verwachten. 

 

De kerkdienst 

In de kerkdienst wordt gebrek en leed voor het 

aangezicht van de Allerhoogste gebracht in het 

gebed voor de nood van de wereld en in de 

voorbeden. Daarnaast wordt er bij elke dienst een 

diaconale collecte gehouden. De viering van het 

Heilig Avondmaal heeft een bijzondere diaconale 

betekenis, omdat de gemeente daar leert delen 

met het oog op de wereld  

 

Betrokkenheid en geldwerving 

De diaconie blijft aandacht en financiële steun 

vragen voor de ondersteuning van individuen, 

voor het Protestants Sociaal Centrum, voor de 

voedselbank in Zeeuws-Vlaanderen, voor de zorg 

aan vluchtelingen en voor regionale doelen. Ook 

de door Kerk in Actie voorgestelde collectes voor 

binnenlands diaconaat, worden zoveel mogelijk 

volgens het rooster gevolgd. 

 

JOTA 

Onze gemeente is intensief betrokken bij JOTA, 

huis voor ontmoeting en inspiratie, dat is 

opgericht door een aantal kerken in West 

Zeeuws-Vlaanderen en gevestigd is in Oostburg. 

Het diaconale werk van JOTA concentreert zich 

rond drie thema’s, namelijk eenzaamheid, 

armoede en vluchtelingen. Naast bestuursleden 

levert onze gemeente vrijwilligers voor JOTA-

trefpunt, JOTA-aan tafel, JOTA-reparatie en het 

uitdeelpunt van de Voedselbank in JOTA. De 

diaconie draagt jaarlijks een flink bedrag bij in de 

exploitatiekosten.  

 

Kerstpakkettenactie 

De diaconie vraagt aandacht voor het vullen van 

dozen van kerstpakketten voor de minima in de 

gemeente Sluis. Bij deze activiteit wordt 

samengewerkt met andere (christelijke) 

organisaties. 

 

Buurthuis “de Put” in Rotterdam-Zuid 

Er is jaarlijks een uitwisseling tussen vrijwilligers 

van “de Put” en onze gemeente en we zijn 

betrokken bij incidentele acties, zoals het 

inrichten van een werkervaringsplaats voor 

allochtone vrouwen door het inzamelen van 

kleding en sieraden. 

 

Duurzaamheid 

Het begrip duurzaamheid heeft verschillende 

kanten. Het gaat om eerlijke handel, verantwoord 

investeren, en zorg voor de schepping. In de 

gemeente “de Verbinding” heeft eerlijke handel al 
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geruime tijd aandacht. Koffie, thee, wijn en sap 

worden in de Wereldwinkel gekocht. De diaconie 

heeft aandelen Oikocredit. Dit is een organisatie, 

die mensen in de Derde Wereld, die niet bij een 

reguliere bank kunnen lenen, op weg helpt met 

een microkrediet  

 

Diaconale vakantieweken.  

Voor ouderen en mensen met een lichamelijke 

beperking worden op verschillende plaatsen en 

tijden aangepaste vakantieweken georganiseerd. 

Met name de Rooseveltweek en de vakantieweek 

van het diaconaal werkverband Oost Zeeuws-

Vlaanderen, trekken de nodige gasten. Zo nodig 

helpt de diaconie om zo’n vakantie financieel 

mogelijk te maken.  

Ook is de diaconie via het diaconaal werkverband 

betrokken bij het aanbieden van een 

vakantieweek voor enkele gezinnen in West 

Zeeuws-Vlaanderen, die zich dat zelf niet kunnen 

veroorloven. 

 

Begroting, collecterooster en jaarrekening 

De keuzes die nu zijn gemaakt, zullen 

weerspiegeld worden in begroting, collecterooster 

en jaarekening en jaarlijks worden bijgesteld. 

 

Nieuwe plannen 

1.De gemeente zal worden geïnformeerd over en 

betrokken bij het diaconale werk, dat voorheen 

slechts door één van de partners werd gedaan. 

2.De diaconie heeft een beleggingsstatuut nodig. 

Dat zal in 2018 worden opgesteld. In Breskens 

zal vanaf de samenvoeging worden 

overgeschakeld op zoveel mogelijk Fair Trade 

producten. Onderzocht wordt of en hoe de 

diakenen een bijdrage gaan leveren in de 

liturgie op zondag aan het “Gebed voor de nood 

van de wereld” en/of de voorbeden. In de woon- 

en zorgvoorzieningen “de Okkernoot” wonen 

veel mensen met een beperking, die extra 

aandacht en zorg nodig hebben. In de komende 

vier jaar zal door de diaconie onderzocht en 

uitgewerkt worden wat onze gemeente hierin 

kan en wil betekenen. Twee keer per jaar wordt 

al een aangepaste viering gehouden, waarvoor 

de bewoners speciaal worden uitgenodigd. Bij 

Zorginstelling “Juutsom” in Waterlandkerkje 

wonen enkele kinderen, die helemaal geen 

achterban hebben. In de komende 

beleidsplanperiode zal onderzocht worden of en 

hoe onze gemeente iets voor deze kinderen kan 

betekenen. 

3.Er wordt weer een Diaconale markt gepland, 

enerzijds om aan de samenleving te laten zien, 

wat de gemeente op dat vlak doet, maar tevens 

om goodwill te kweken en samenwerking met 

andere organisaties te bevorderen. Het ligt voor 

de hand om aan te haken bij reeds bestaande 

evenementen zoals Koningsdag of het 

Maoneblussersfeest in Schoondijke en de 

jaarmarkt in Groede.  

4.Er zal gewerkt worden aan het label Fair Trade 

kerk voor “de Verbinding” (zie kader). 

5.In JOTA worden voortdurend nieuwe plannen 

ontwikkeld om dienstbaar te zijn aan de 

samenleving. In de komende tijd wordt 

bijvoorbeeld gewerkt aan een sociaal 

spreekuur. Vrijwilligers van onze gemeente 

zullen daar ook in participeren. 

 LABEL FAIR TRADE KERK  
Gebruik van fairtrade producten 

De kerkgemeenschap gebruikt fairtrade koffie en thee bij vergaderingen en bijeenkomsten van de kerk.  

•De kerkgemeenschap stelt deze producten ook beschikbaar bij activiteiten van derden in de eigen gebouwen. 

•De kerkgemeenschap streeft ernaar het gebruik van fairtrade producten uit te breiden. 

 

Communicatie over fairtrade 

•De kerkgemeenschap brengt fairtrade onder de aandacht bij haar eigen mensen via haar reguliere 

communicatie-uitingen.  

•Als de titel Fairtrade Kerk wordt toegekend, maakt de kerk dat aan haar achterban bekend. 

 

Acties over fairtrade 
•De kerk probeert de betrokkenheid van haar achterban bij fairtrade te vergroten.  

•De kerk besteedt aandacht aan fairtrade tijdens diverse activiteiten, zoals toerustings- en bezinningswerk, in 

gespreksgroepen en in bepaalde bijzonder toepasselijke periodes van het kerkelijk jaar zoals de vasten- of 

adventstijd.  

•De lokale kerkgemeenschap streeft ernaar om de fairtrade campagne ook buiten de eigen kerk te verspreiden. 
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DE MISSIONAIRE GEMEENTE 
Bij missionair werk gaat het erom Gods aanwezigheid in de wereld te zoeken, aan te wijzen, te vieren en 

zichtbaar te maken. Door te luisteren naar en te leven met het Woord, kunnen wij iets van het mysterie van 

God, die door de tijden heen met mensen meegaat, gewaar worden: God wil zich laten kennen aan wie 

Hem zoeken. Gelet op de mogelijkheden van onze gemeente, kiezen we er voor om ons de komende vier 

jaar te richten op drie speerpunten in het beleid, te weten: 

1. Continueren van gastvrijheid,  

2. Brug slaan naar mensen die nauwelijks actief betrokken zijn bij de gemeente.  

3. Publiciteit  

Missionair werk is in de eerste plaats een taak voor de het consistorie(predikant en ouderlingen). 

 

Missionair werk in relatie tot gastvrijheid. 

Gastvrijheid staat in dienst van de Heer van de 

Kerk. Hij is het die nodigt en de gemeente mag 

dat weerspiegelen. In de beleidsplanperiode wil 

de gemeente blijven werken aan het vergroten 

van de gastvrijheid, zowel t.a.v. eigen 

gemeenteleden als t.a.v. mensen die (nog) niet of 

niet meer bij de gemeente behoren  

 

Rondom de kerkdiensten en samenkomsten 

van de gemeente 

Gastvrijheid wordt geoefend in het dagelijks leven 

van de gemeente. Voor mensen van buiten willen 

wij eraan werken, dat zij zich welkom voelen in 

ons midden. Dit wordt zichbaar in de ontvangst 

van gasten bij de kerkdiensten, bij het 

koffiedrinken na de diensten en bij andere 

samenkomsten van de gemeente. Er is een groep 

van gastvrouwen en -heren gevormd, die mensen 

verwelkomt bij de kerkdienst en hen wegwijs 

maakt. Ook de kosters en het schoonmaakteam 

vervullen hierin een belangrijke rol. Zij zorgen 

ervoor dat de gemeente kan samenkomen in een 

schoon en verwarmd gebouw, waar alle dingen 

voorbereid zijn voor de vieringen en andere 

activiteiten  

 

JOTA 

In de vorige beleidsplanperiode is JOTA, huis 

voor ontmoeting en inspiratie, ontstaan als 

initiatief van toen nog de Protestantse gemeenten 

te Breskens en “de Verbinding” en “de Brug” te 

Oostburg. De locatie in Oostburg, midden tussen 

de winkels biedt veel mogelijkheden voor 

missionair werk. De ongedwongenheid in de 

ontmoeting met rand- en buitenkerkelijke 

bezoekers en vrijwilligers, biedt de mogelijkheid 

om luisterend aanwezig te zijn. In de samenleving 

blijkt veel behoefte te zijn aan een luisterend oor 

en een open hart. 

 

Nieuwe plannen 

1.In de komende beleidsplanperiode gaat de 

gemeente zich bezinnen over het zegenen van 

jonge kinderen. Ze wil proberen die ouders 

tegemoet te komen, die verwonderd en 

dankbaar zijn over de geboorte van hun kind. 

Vaak vieren ze dat met een kraamfeest, maar 

misschien is er behoefte aan een ritueel met 

meer diepgang. 

2.Kerkgebouw met meerwaarde.  

a.Voor de gebouwen wordt onderzocht, hoe 

de samenleving meer gebruik zou kunnen 

maken van het gebouw.  

b. In alle vier de dorpen wordt onderzocht hoe 

de kerkgemeenschap zich kan presenteren 

(mee kan doen), als er iets in het dorp 

gebeurt. 

3.Voor de liedmiddag worden niet-gemeenteleden 

nadrukkelijk uitgenodigd. Het accent ligt op 

samen zingen (en vieren van Gods glorie). De 

liedmiddag heeft zo mogelijk, een bepaald 

thema en een gastspreker. 
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COMMUNICATIE 
Interne en externe communicatie is voor de gemeente, van levensbelang. Wat er gaandeweg in de teams 

en commissies ontdekt en ontwikkeld wordt, moet op relevante plaatsen worden doorgegeven. Mensen, 

ook buiten de gemeente, moeten op de hoogte gebracht worden van dingen die voor hen van belang 

kunnen zijn. Wat buiten de gemeente speelt en voor ons van belang is, moet worden opgepikt, verwerkt en 

gedeeld. Dat vraagt een slagvaardig communicatieteam. Een rechtstreekse link met de kerkenraad is 

wenselijk om doelmatig te kunnen werken. Het communicatieteam onderzoekt welke media het beste 

ingezet kunnen worden voor het bereiken van de gestelde doelen. Het communicatieteam is een 

verantwoordelijkheid van het moderamen. 

 

Publiciteit 

De gemeente is op zoek naar mogelijkheden om 

naar buiten te treden. Zij wil bekend maken wat 

haar inspireert en in beweging zet met als doel, 

dat dat aanstekelijk werkt op anderen. Mond-op-

mond reclame heeft altijd het meeste effect. Als 

gemeenteleden op een positieve manier praten 

over geloven, kerk en gemeente, kan dat de 

nieuwsgierigheid van niet-betrokkenen wekken. 

Daarnaast kan de gemeente gebruik maken van 

oude en nieuwe media om naar buiten te treden. 

Het is de kunst om te zoeken naar de juiste 

middelen voor een bepaalde doelgroep. 

Het Communicatieteam richt zich op het 

vervaardigen van het kerkblad “Vierklank”. 

Wekelijks wordt een digitale nieuwsbrief 

“Gemeentenieuws” vervaardigd en verspreid 

onder een vaste groep emailadressen. Hierin 

wordt de orde van dienst voor de komende 

zondag opgenomen. De gastvrouwen en -heren 

delen een papieren versie van “Gemeentenieuws” 

uit aan kerkgangers voor aanvang voor de 

viering. Uit deze nieuwsbrief wordt informatie 

gekozen om door te geven via “Kerk in Beeld”, 

het regionale kerkblad. De gemeente heeft ook 

een website. 

 

Nieuwe plannen 

1.In de nieuwe gemeente wordt één kerkblad 

verspreid. Er moeten nog afspraken worden 

gemaakt over de inhoud, de frequentie van 

verschijnen, over de samenstelling van de 

redactie, over de kosten en 

advertentieinkomsten. 

2.De websites van beide gemeenten moeten 

worden samengevoegd onder één redactie. 

3.Communicatiestrategie 

In de komende periode wordt een 

communicatiestrategie ontwikkeld, waarbij 

onder meer gedacht kan worden aan publiciteit 

via publieke bladen, posters en flyers bij 

bepaalde evenementen enz.  

4.Gezocht wordt naar iemand die graag en goed 

fotografeert en materiaal aanlevert voor de 

website, Gemeentenieuws en het kerkblad 

“Vierklank”. 
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BEHEERSZAKEN 
Het kerkrenteesterlijk beheer heeft vooral een facilitair karakter. Goed beheer leidt ertoe, dat er in de 

gemeente ruimten en financiën beschikbaar zijn om de diensten en taken van de gemeente naar behoren 

te kunnen uitvoeren. Verder dienen de ruimten goed toegankelijk te zijn en geschikt voor de functie, die zij 

hebben. Bij beheer gaat het in het kort om: 

1. het beheren van geld en goederen van de gemeente. 

2. zorgdragen voor geldwerving. 

3. het bijhouden van de ledenadministratie. 

4. het bijhouden van doop- en huwelijksregisters. 

5. samenstellen en bijhouden van het archief. 

 

Onder verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters zijn de volgende mensen en groepen 

actief: administrateur, kosters, schoonmaakteam, beheersteam Schoondijke, groep inzameling oud papier 

Waterlandkerkje, afvaardiging in de stichting Grote Kerk Groede. 

 

Beheer gebouwen 

Bij het ingaan van van het nieuwe beleidsplan 

2018-2022 is de gemeente eigenaar van twee 

kerkgebouwen, nl. de Protestantse kerken in 

Schoondijke en Breskens. Daarnaast huurt zij de 

kerk in Groede jaarlijks van de Stichting Grote 

Kerk Groede en die in Waterlandkerkje van de 

Stichting Oude Zeeuwse Kerken, met het oog op 

te houden erediensten. 

 

Kerkgebouw Groede 

Voor de exploitatie van de kerk in Groede is een 

stichting actief, waarin twee gemeenteleden als 

bestuurslid zitting hebben. 

 

Geldwerving 

Het college van kerkrentmeesters ontvangt 

inkomsten uit de jaarlijkse actie kerkbalans, uit de 

wekelijkse collecten tijdens de eredienst en door 

alle gemeenteleden aan te schrijven op 

vastgestelde momenten in het jaar (Paascollecte, 

Oogstcollecte, Oudejaarscollecte). Daarnaast 

komt het voor, dat gemeenteleden de kerk 

gedenken bij het opstellen van hun testament of 

een gulle gift schenken bij andere bijzondere 

gelegenheden tijdens hun leven. Aangezien de 

jaarrekening bijna jaarlijks een tekort te zien 

geeft, is het college voortdurend op zoek naar 

andere vormen van geldwerving. 

 

Nu er jaarlijks werkplannen zijn, die het gevolg 

zijn van de keuzes in het beleidsplan, zal de 

begroting dienovereenkomstig worden 

aangepast. Door de verschillende werkgroepen 

en commissies worden de financiële gevolgen 

van hun plannen voor 1 oktober bij het College 

van Kerkrentmeesters verwacht i.v.m. het 

opstellen van de begroting van het volgend jaar. 

 

 
 

Duurzaamheid 

Sinds 2011 liggen er zoveel zonnepanelen op het 

dak van de kerk in Schoondijke, dat de gemeente 

ruimschoots kan voorzien in de eigen 

elektriciteitsbehoefte. Daarnaast zijn er aandelen 

in Zeeuwind, een coöperatie voor windenergie.  

Met ingang van 2012 heeft het college ertoe 

besloten om groene energie, in dit geval gas, te 

betrekken via Energie voor Kerken. Momenteel is 

dat afkomstig van Greenchoice. 

 

ARBOhandboek 

In de afgelopen beleidsplanperiode is een ARBO-

handboek gemaakt en meegestuurd met het 

informatienummer van het kerkblad “Verbinding” 

naar alle gemeenteleden in Schoondijke, Groede 

en Waterlandkerkje. 
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Beleggingsstatuut 

Het college heeft een beleggingsstatuut, waarin 

omschreven staat hoe het kapitaal wordt belegd 

en hoe het risico op spaarrekeingen wordt 

afgedekt. Onze gemeente is in het bezit van 

aandelen Oikocredit en aandelen in Zeeuwind. 

Verder heeft zij een lening uitstaan bij JOTA-

beheer. 

 

Nieuwe plannen 

1.In 2017 is een plan gemaakt door de beide 

colleges van kerkrentmeesters gezamenlijk voor 

hoe om te gaan met het feit, dat er twee 

kerkgebouwen in eigendom zijn nl. één in 

Schoondijke en één in Breskens. Dat plan moet 

vanaf 2018 worden uitgevoerd. 

2.De kennis en ervaring van de beide colleges 

zullen ten dienste worden gemaakt van de 

nieuwe gemeente. 

3.Het Arbohandboek van “de Verbinding” wordt 

aangepast en beschikbaar gemaakt voor 

Breskens. 

4.Onderzocht wordt wat er nodig is om 

kerkdiensten vanuit alle gebouwen beschikbaar 

te maken voor ontvangst in de verzorgings- en 

verpleeghuizen in onze streek. 

5.Jaarlijks worden nieuwe plannen ontwikkeld, die 

passen bij het label “Groene Kerk”. 


