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PROFIELSCHETS VAN : PROTESTANTSE GEMEENTE "DE VERBINDING" TE 
SCHOONDIJKE-BRESKENS-GROEDE-WATERLANDKERKJE 

 
Vestigingsplaats: Schoondijke 
 
Kerkelijke gemeente: vier dorpen in een plattelandsgebied 
 
Gemeenteleden: aantal: 809.  
Het aantal neemt door vergrijzing af 
 
Accenten van de gemeente zijn: diaconaal en missionair 
 
Onze Visie: 
De Protestantse gemeente “de Verbinding” is verwonderd over Gods trouw en vertrouwt erop 
dat God de 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.  
 
1. ALGEMEEN 
 

a. Bevolking:  
De mensen in West Zeeuws-Vlaanderen zijn oprecht en recht door zee. 
De sfeer in de 4 dorpen is wel verschillend. Door de kleinschaligheid van de streek kennen 
we deze verschillen en respecteren ze van elkaar. 
 

b. geografische ligging en infrastructuur: 
Schoondijke, Breskens, Groede en Waterlandkerkje zijn gelegen in de burgerlijke gemeente 
Sluis. Deze gemeente is ontstaan per 1 januari 2003 na een fusie tussen de voormalige 
gemeenten Oostburg en Sluis-Aardenburg. De gemeente omvat het hele grondgebied van 
West Zeeuws-Vlaanderen.  
Dit gebied, gelegen in het uiterste zuidwesten van ons land, wordt begrensd door Noordzee, 
Westerschelde, België en de inmiddels bedijkte Braakman. 
De burgerlijke gemeente Sluis telt ca 23.600 inwoners. Het aantal inwoners van de kernen 
die tot onze kerkelijke gemeente "De Verbinding" behoren is: Breskens 4653, Schoondijke 
1504, Groede 1017 en Waterlandkerkje 548 inwoners. 
Vanuit Breskens vaart een ferry (voet- en fietsveer) naar Vlissingen waar ook het NS-station 
ligt. Verder naar het oosten ligt de Westerscheldetunnel, die Zeeuws-Vlaanderen verbindt 
met Zuid-Beveland en Noord-Brabant. 
  

c. economische situatie: 
Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten, er zijn vakantieparken, diverse musea, een 
watertoren, een vissershaven, jachthavens. Het Vlaams erfgoed in Groede, een 
museumstraatje met winkeltjes in oude stijl, zoals een hoefsmid, kruidenier, kapper etc. is 
echt een toeristische trekpleister. 
West Zeeuws-Vlaanderen telt vele restaurants en terrassen, met name in Groede en 
Breskens. Voor theater bioscoop en tentoonstellingen gaat men naar Oostburg, 
Waterlandkerkje, Groede, Terneuzen, Vlissingen, Brugge en Gent. 
Verder is de visserij niet weg te denken: verkoop, restaurants, visafslag. Op het platteland 
vind je  voornamelijk  akkerbouwbedrijven met hier en daar een melkvee- en fruitteelt bedrijf.  
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d. voorzieningen: 
Basisscholen vindt men in Breskens (obs) en Schoondijke (samenvoeging van pc en rk 
school) de openbare school is opgeheven. In Groede is een meerstromenschool. 
Een brede scholengemeenschap - vmbo, havo, vwo - bevindt zich in Oostburg, voor HBO en 
universitair onderwijs moet men naar resp. Vlissingen, Middelburg of verder. 
Op sportgebied zijn er veel mogelijkheden: watersport, tennis, voetbal, golf, er is een 
sporthal. 
Daarnaast zijn er organisaties op allerlei gebied zoals bijvoorbeeld muziek, toneel en bridge. 
Winkels en grote supermarkten zijn te vinden in Breskens en Oostburg.  
Oostburg is de centrumplaats van West Zeeuws-Vlaanderen waar ook een nevenvestiging 
van het streekziekenhuis staat (hoofdvestiging in Terneuzen). Openbare bibliotheek zit in 
Oostburg, kleinere vestiging in Breskens. 
Tot slot: er wordt veel gefietst en gewandeld in West Zeeuws-Vlaanderen, de zeelucht is 
zeer gezond! 
Meer informatie over de gemeente Sluis is te vinden op www.gemeentesluis.nl 
 
2 KENNISMAKING MET P.G. "DE VERBINDING" TE SCHOONDIJKE, BRESKENS, 
GROEDE EN WATERLANDKERKJE: 
 
In 1987 zijn de eerste stappen gezet via combinatie, federatie en fusie. Het streven om in 
West Zeeuws-Vlaanderen een cluster van de protestantse gemeente te vormen heeft veel 
inspanning gekost maar is niet gelukt. Wel hebben De Verbinding (Schoondijke, Groede, 
Waterlandkerkje)en de SOW gemeente in Breskens elkaar gevonden en dit resulteerde in 
een samenvoeging die op 6 januari 2018 door de notaris is bekrachtigd en feestelijk is 
gevierd. 
In West Zeeuws-Vlaanderen zijn nog 3 andere protestantse gemeenten en een parochie. 
 

a. Onze kerken 
De Protestantse kerk in Schoondijke 
De na de oorlog herbouwde Hervormde Kerk werd in 1951 in gebruik genomen en in 2004 
intern grondig verbouwd. Aan de zuidzijde zijn aangebouwd de consistorie en het 
jeugdgebouw. Het achterste deel van de kerk is  afgescheiden en vormt de 
ontmoetingsruimte. Hierin wordt na iedere dienst koffie gedronken en vinden vergaderingen 
plaats.  
In de kerkzaal zijn100 zitplaatsen, dit zijn losse stoelen. De ontmoetingsruimte kan bij de 
kerkzaal getrokken worden en geeft nog eens ruimte aan 80 zitplaatsen. 
Achter de kerk is de algemene begraafplaats. 
De kerk is aangemerkt als “Groene kerk” 
 
De Protestantse kerk in Breskens  
Het kerkgebouw is na de oorlog herbouwd. De banken in de kerk bieden plaats aan 370 
mensen. Omdat Breskens een vissersdorp is, staan er twee op schaal gemaakte schepen in 
de kerk. De kerk in Breskens wordt aangemerkt als een na-oorlogsgebouw en valt onder het 
cultureel erfgoed. 
Naast de kerk is het gebouw “de Ontmoeting” met daarin ook de consistorie. Na de dienst 
wordt in “de Ontmoeting” koffie gedronken.  
 
Grote Kerk in Groede 
De monumentale kerk staat in het centrum van het dorp. De geschiedenis ervan gaat terug 
tot de veertiende eeuw. Het kerkgebouw telt drie beuken. De kerk is enkele jaren geleden 
gerenoveerd. De stichting Grote kerk Groede is eigenaar en wij huren de kerk voor het 
houden van kerkdiensten. 
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Kerk in Waterlandkerkje 
De hervormde kerk is een monument gedateerd 1674. Een zaalkerk voorzien van dakruiter 
waarin luidklok en uurwerk zijn opgenomen. Er zijn ongeveer 110 zitplaatsen. Door een 
intiem interieur en een goede akoestiek is het kerkje in trek voor uitvoeringen van 
toonkunstenaars. De kerk is eigendom van de stichting Oude Zeeuwse kerken. Wij huren de 
kerk voor het houden van kerkdiensten. 
 
 

b. Gemeenteleven 
Er is iedere zondag een viering in één van de dorpen. Als uitzondering is er op bijzondere 
dagen in twee dorpen een viering. 
De diensten van onze nieuwe gemeente worden afwisselend in de dorpen gehouden. 
Waarbij er in de wintermaanden 1 maal per maand in Waterlandkerkje een dienst is en in de 
zomermaanden wordt  een aantal diensten in Groede gehouden. Verder vinden de diensten 
in Breskens en Schoondijke plaats. 
De 2e zondag van de maand en op hoogtij- en feestdagen werkt de cantorij mee aan de 
dienst.  
In de advent en 40 dagen tijd is er op woensdagavond een vesper die geleid wordt door 
gemeenteleden. 
Het Heilig Avondmaal waarbij ook kinderen welkom zijn wordt ca. zes keer per jaar gevierd, 
roulerend over de vier dorpen. 
 
Enkele keren per jaar is er een viering van de gemeente in het woonzorgcentrum. 
Bij onze vieringen zijn doorgaans geen kinderen meer aanwezig. Als er kinderen zijn dan 
wordt er kindernevendienst gehouden. 
Na iedere viering is er koffie drinken en is er veel onderling contact, ook met eventuele 
(vakantie) gasten. 
 
 

c. Eredienst 
In de viering komen naast de liederen de volgende liturgische elementen aan de orde: 

 Welkom 

 Bemoediging en drempelgebed 

 Bericht uit de samenleving 

 Gebed om ontferming 

 Acclamatie: Heer ontferm u 

 Gebed van de zondag  

 Lezing 1e testament  

 Lezing 2e testament 

 Verkondiging 

 Gebeden  met respons en gezamenlijk “Onze Vader” 

 Gaven 

 Heenzending en zegen 
De orde van dienst wordt wekelijks opgenomen in “gemeentenieuws”. Een digitale versie 
gaat naar ongeveer 100 gemeenteleden en zondag is er een papieren versie voor de kerk 
bezoekers.  
De diensten vanuit Schoondijke en Breskens worden uitgezonden via “kerkdienst gemist” en 
direct naar bewoners van woonzorgcentrum “Hooge Platen” 
 

d. Pastoraat 
Het aantal leden van onze gemeente is als volgt: 
373 belijdende leden 
436 doopleden 
Totaal 809  
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Leeftijdsopbouw : van het totaal aantal leden is 80% boven de 50 jaar. 
 
De predikant verzorgt het crisispastoraat en bezoekt oude en/of eenzame mensen. 
De dorpen zijn in wijken ingedeeld en ouderlingen en wijkposten brengen waar nodig 
bezoekjes. 
In iedere kern is een kernteam dat zorgt voor de praktische zaken rond een kerkdienst en het 
is aanpreekpunt voor pastorale en diaconale zaken 
Er is een groep van bezoekers die een bepaalde groep mensen bezoekt. 
Dit zijn veelal oudere mensen maar ook mensen die hun partner of kind hebben verloren. 
Er worden groothuisbezoeken georganiseerd waar de predikant en een ouderling aanwezig 
zijn. 
 

e. Herkenningspunten en uitstraling van onze gemeente 
Hoewel onze gemeente vergrijzend is, zijn we een gemeente “onderweg” en zetten onze 
deuren open naar de wereld. In onze gemeente is er ruimte voor vernieuwing en we kijken 
daarbij naar de wereld om ons heen. 
De gemeente is onderling betrokken, enthousiast, ontvangend en verwelkomend.  
Door onze eigen gemeente leden en door bezoekers worden de kenmerken uitnodigend en 
warm genoemd. 
 
We zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn in deze tijd door een diversiteit van vieringen 
waaronder vespers, vieringen met mensen met een beperking, agapè viering, viering bij de 
opening van een dorpsactiviteit.  
 
Vanuit onze protestantse gemeente worden er gesprekken georganiseerd om met kinderen 
van de basisschool activiteiten te organiseren. Een voorbeeld is een project koor bij Pasen.  
 
We zijn een zingende gemeente en ééns per maand werkt de cantorij mee aan de dienst. 
Onze cantorij bestaat momenteel uit 22 personen.  
In Breskens werkt Het Bressia Kwartet en The White Group mee aan enkele diensten. 
 
In 2015 hebben we in samenwerking met een andere gemeente JOTA in Oostburg geopend.  
JOTA, huis voor ontmoeting en inspiratie, wordt gerund door enthousiaste vrijwilligers. 
De verbinding tussen de vele programma's en projecten wordt gevormd door het visioen van 
waaruit JOTA is ontstaan "jij zult liefde hebben tot je naaste, die een mens is zoals jij". 

 
Onze diaconie volgt de landelijke acties van binnenlands en werelddiaconaat.  
Verder ondersteunen we verschillende projecten zoals: 

 Buurthuis “de Put” in Rotterdam 

 Protestants sociaalcentrum in Antwerpen 

 Kerstpakketten voor minima in de regio 
 

De ZWO commissie is verbonden met het project “ZEELAND VOOR PAKISTAN: REEDS, 
een inkomen voor boeren” 
Zij staan samen met andere diaconieën uit de streek garant voor een bepaald bedrag t.b.v. 
dit project. Bij het vorige project in Zuid-Afrika was zelfs 10% boven het streefbedrag 
opgehaald!  Zij bereiken hun doel door informatie te geven en collectes te houden. 
Daarnaast worden zendingsarbeiders uitgenodigd voor informatieavonden over hun werk.  
 
Maandelijks worden er op meerdere plaatsen maaltijden gehouden voor gemeenteleden en 
niet-gemeenteleden. Hiervan wordt heel veel gebruik gemaakt. Het is voor velen een 
belangrijk ontmoetingsmoment.  
In Breskens en in Schoondijke wordt er voor onze senioren ieder maand een gezellige 
middag georganiseerd.  Een moment van ontmoeting, gesprek en spelletjes. 
 



5 

 

Vanuit onze gemeente is er momenteel geen catechese of jeugd werk. 
 

f. Oecumene 
Wat de oecumene betreft wordt er samengewerkt met de RK parochie in Breskens en 
Schoondijke. Dit resulteert in een aantal gezamenlijke diensten.  
 
Verder is er samenwerking vanuit Breskens met de Vrije Evangelische Gemeente in 
Nieuwvliet. 
 
In Waterlandkerkje is er oudejaarsavond een dienst in samenwerking met de parochie uit 
Waterland-Oudeman en de Doopsgezinde gemeente uit Aardenburg 
 
In Groede was er een Evangelisch-Lutherse Gemeente die is ontstaan door de komst van 
784 Durnbergers in 1733. Het kerkgebouw aan de Molenstraat is nu een museum.  
De Evangelisch-Lutherse gemeente is nu gevestigd in Zierikzee. Eén maal per jaar wordt er 
in de protestantse kerk in Groede een dienst gehouden met een Evangelisch-Lutherse orde 
van dienst. Het Zeeuws-Vlaamse deel van die gemeente is al jaren geleden, wat de 
eredienst betreft, een verband aangegaan met de toenmalige Hervormde Gemeente Groede. 
De samenwerking uit het verleden heeft invloed gehad op de vormgeving van de liturgie. 
 

g. Communicatie en Overleg 
Met de gemeenteleden vindt, na een viering op zondagmorgen, de gemeentemorgen plaats. 
Dit is minimaal 4x per jaar en indien noodzakelijk vaker. 
 
Er is een kerkblad “Vierklank” dat maandelijks uitkomt.   
In “gemeentenieuws” dat wekelijks digitaal en op papier uitkomt worden de mededelingen en 
berichten opgenomen.  
 

h. Organisatie en beleid 
Er is momenteel een beleidsplan “een nieuwe verbinding” voor de periode 2018-2022.  Hierin 
vindt u de nieuwe plannen voor de toekomst. Zie bijlage  
 
Samenstelling kerkenraad: 

 1 predikant 

 6 ouderlingen 

 3 ouderling-kerkrentmeester 

 4 diakenen 
 


