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PROTESTANTSE GEMEENTE SCHOUWEN AAN ZEE
BELEIDSPLAN 2019-2023
Inleiding
Vele jaren is er door de kerken in de Westhoek van Schouwen samengewerkt in allerlei
verbanden. Een samenwerking die gedreven werd door de Bijbelse opdracht “opdat wij allen
één zijn”(Joh. 17:22), maar die zich beperkte tot uitwisseling van kennis en het samen doen
waar dat mogelijk was.
Uiteindelijk kreeg die vrijblijvende samenwerking steeds vastere vormen en mondde in juni
2016 uit in het ondertekenen van de Federatieovereenkomst: de Protestantse gemeente in
wording “Schouwen aan zee” was geboren! Nadrukkelijk werd gesteld dat de federatie geen
fusie was, maar wel een “groeimodel” naar een samengaan tot één kerkelijke gemeente met
duurzame aandacht voor de geloofsgemeenschap in verschillende dorpskernen .
Voor u ligt het eerste beleidsplan van de Protestantse gemeente Schouwen aan zee;
tot stand gekomen door het samengaan van de Hervormde Gemeente Burgh, de Hervormde
Gemeente Renesse/Noordwelle, de Protestantse Gemeente Scharendijke en de
Gereformeerde Kerk Haamstede. Gekozen is voor een model van samengaan waarbij er
ruim aandacht is voor de eigenheid van de verschillende kerkelijke gemeenschappen waaruit
de gemeente is opgebouwd. Om de toekomst van de Protestantse Kerk in de Westhoek te
waarborgen is gekozen voor eenheid als het gaat om kerkelijk beheer en de ontwikkeling van
beleid. Maar als het gaat om de pastorale aandacht dan blijft de kleinschaligheid van de
verschillende geloofsgemeenschappen het uitgangspunt.
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1. Visie en missie
Met de vorming van de federatie zijn ambities neergelegd, die voortvloeien uit de destijds
geformuleerde missie:
De samenwerkende kerken in de Westhoek van Schouwen-Duiveland verenigen zich
tot één geloofsgemeenschap die in getuigenis en dienstbaarheid bouwt aan de komst
van Gods vredesrijk.
Met de samenvoeging tot één “Protestantse Gemeente Schouwen aan zee” spreken de vier
gemeenten de verwachting uit dat door het vormen van één gemeente de Protestantse Kerk
zichtbaar aanwezig zal blijven in de Westhoek van Schouwen in verkondiging, in het vieren
van erediensten en in pastorale, diaconale en missionaire presentie. Samengaan maakt het
mogelijk om erfgoed van de gemeenten zorgvuldig te beheren. Door de krachten te bundelen
is het ook mogelijk om samen creatiever in te spelen op de veranderende vragen van
mensen die op eigentijdse wijze zoeken naar geloof en zingeving. Maar bovenal blijft het
uitgangspunt: “één gemeente zijn” en midden in de samenleving staan in onze dorpen!

2. Van vier naar één gemeente
Er is in federatieverband op meerdere terreinen samengewerkt, maar dit bleek nog niet
voldoende om een aantal knelpunten het hoofd te bieden.
Gebrek aan mens- en bestuurskracht en afname van financiële middelen vragen om
herziening van het beleid met het oog op de toekomst. Het vraagt om keuzes die het behoud
van kerkdiensten in de westhoek voor de toekomst veilig moeten stellen. Beheer en
administratie gaan de bestuurlijke draagkracht van individuele gemeenten te boven. Jeugd –
en jongerenwerk komen moeilijk van de grond.
Dit beseffend is tijdens een vergadering van de 4 kerkenraden het besluit genomen de
mogelijkheid tot samengaan (fusie) te onderzoeken; met als doel te komen tot één gemeente
met eén kerkenraad, die in overleg met gemeenteleden beleid maakt en verantwoordelijk is
voor de uitvoering en voor alle bestuurlijke taken en die bewerkstelligt dat er kerkdiensten
gehouden worden in de verschillende kerkgebouwen en dat er voor alle gemeenteleden
pastorale en diaconale aandacht blijft bestaan. Eén gemeente die toekomstbestendig is.
Het voornemen is dat per 1 januari 2019 de Hervormde Gemeente Burgh, de Hervormde
Gemeente Renesse/Noordwelle, de Protestantse Gemeente Scharendijke en de
Gereformeerde Kerk Haamstede samengaan tot één gemeente: de Protestantse gemeente
Schouwen aan zee.
We vertrouwen er op dat het samengaan van de gemeentes, met de daarbij behorende
innige vorm van samenwerking ons beter in staat stelt de genoemde zorgen het hoofd te
bieden.

3

3. Toekomst van de gemeente
Vanzelfsprekend verandert er het nodige na het moment van fuseren. De lokale kerkenraden
bestaan niet meer, één kerkenraad geeft leiding aan de gehele gemeente. Lokaal zullen
kerkteams belangrijk en essentieel werk gaan verrichten. Er is één centraal college van
diakenen en van kerkrentmeesters. Alle financiën en alle eigendommen van de huidige
gemeenten worden overgedragen aan de nieuw te vormen gemeente. Maar veel blijft ook
hetzelfde. Er is voor de nieuwe gemeente een “levend organisatiemodel” gekozen, dat in de
loop van de tijd kan worden aangepast, indien dat nodig is. Daarom is het goed een
“doorkijkje” te maken naar de toekomst: waar staan we als Protestantse gemeente over 3 tot
5 jaar?
Zoals eerder gemeld hebben onze kerken te maken met een dalend aantal ambtsdragers en
vrijwilligers. Streven is dat met het samengaan in één gemeente de vier
kerkgemeenschappen dichter naar elkaar toegroeien. De huidige kerkgebouwen blijven zo
lang mogelijk in functie, maar wel zullen er meer gezamenlijke kerkdiensten worden
gehouden. Dit om de eenheid van de gemeente te bevorderen, teruglopend kerkbezoek “op
te vangen” en kosten te besparen. Onderzocht zal gaan worden of de monumentale
gebouwen te zijner tijd ondergebracht kunnen worden in één stichting, om multifunctioneel
gebruik mogelijk te maken en de financiële lasten niet meer zo zwaar op onze gemeente te
laten drukken.
De predikantsbezetting zal komende jaren een belangrijk punt van aandacht zijn voor de
kerkenraad. Het aantal leden van de nieuwgevormde gemeente bedraagt in 2018 ca. 703
belijdende en ca. 643 doopleden; totaal ca. 1346 leden. De geboorteleden niet
meegerekend. Bij de start van de fusie zijn er vier predikanten werkzaam (3,1 fte).
De eerste drie jaar of tot het moment dat zich eerder een vacature voordoet, blijft het huidige
aantal predikantsplaatsen gewaarborgd. Op het moment dat er een vacature ontstaat zal de
vraag aan de orde komen naar de invulling van de predikantsplaatsen. Vanzelfsprekend zal
daarbij allereerst gekeken worden naar de beschikbaarheid van financiële middelen. Daarbij
zal de kerkenraad rekening houden met het feit dat we een gemeente zijn met veel
recreanten en dat we gemeenten willen zijn voor meer dan de eigen leden. Het
voornaamste uitgangspunt bij de invulling van de predikantsplaatsen is dat de pastorale zorg
niet in het gedrang mag komen.
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4. Organisatie van de gemeente.
In de Protestantse gemeente Schouwen aan zee wordt gewerkt met het model van centrale
aansturing en decentrale uitvoering en bewaking van het proces. In schema:
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De kerkenraad
De kerkenraad wordt gevormd door de afvaardiging per locatie (kerkteam) van 1 diaken, 1
ouderling en 1 ouderling-kerkrentmeester Eventueel aangevuld met ambtsdragers met een
speciale opdracht, zoals bijvoorbeeld een onafhankelijke voorzitter(preses) of scriba. Ook de
predikanten zijn lid van de kerkenraad. De kerkenraad vergadert tenminste 6 maal per jaar.
De taken van de kerkenraad zijn vastgelegd in de kerkorde van de Protestantse Kerk in
Nederland.
Taken zijn onder meer:
- de zorg voor ‘Woord en Sacramenten’(waaronder het vaststellen van het rooster van de
kerkdiensten)
- bestuurt en geeft leiding aan leven en werken in de gemeente;
- is verantwoordelijk voor het opzicht over gemeenteleden;
- houdt zich bezig met beleidsvoorbereiding
- stelt wijzigingen van de Plaatselijke Regeling vast;
- stelt onderhoudsplan, investeringsplan, de jaarrekening en begroting vast;
- is verantwoordelijk voor afvaardiging naar bovenplaatselijke organen;
- stelt taak- en werkgroepen in;
- ziet toe op de vorming van kerkteams;
- beroept predikanten;
- organiseert gemeenteraadpleging in situaties waarbij de gemeente gehoord moet worden,
- is verantwoordelijk voor communicatie binnen de gemeente.
Het moderamen
Uit de kerkenraad wordt een moderamen gekozen, bestaande uit de preses, scriba, een
ouderling, een ouderling-kerkrentmeester, een diaken en een predikant. Het moderamen is
verantwoordelijk voor agendering, voorbereiden en leiden van vergaderingen en voor
verslaglegging van het besprokene. Het moderamen heeft de dagelijkse leiding en ziet toe
op uitvoeren van besluiten. De kerkenraad delegeert taken naar kerkteams, taakgroepen en
commissies maar blijft bestuurlijk de eindverantwoordelijkheid dragen.
Het kerkteam
De kerkenraad delegeert de uitvoerende zorg voor de plaatselijke kerkgemeenschappen
naar de vier kerkteams. Een kerkteam wordt gevormd door de lokale ambtsdragers en kan
aangevuld worden met vrijwilligers die een speciale werkgroep vertegenwoordigen. Het
kerkteam telt tenminste 1 ouderling, 1 diaken, 1 ouderling-kerkrentmeester en 1 predikant.
Bij de overgang naar één gemeente vormt per kerk de huidige kerkenraad het kerkteam.
Het kerkteam heeft tot taak de voorbereiding te treffen, zodat er een kerkdienst gehouden
kan worden; de organisatie van het pastoraat en signalering van diaconale vragen in het
eigen dorp/rond de eigen locatie. De kerkenraad delegeert taken naar het kerkteam zoals
vastgelegd in de plaatselijke regeling. Het kerkteam kan op haar beurt de voorbereiding of
uitvoering van bepaalde taken delegeren aan plaatsgebonden werkgroepen (bijvoorbeeld:
een werkgroep die de ouderenmiddag organiseert, een werkgroep die de schoonmaak in de
kerk verzorgt, of een werkgroep die verantwoordelijk is voor de kindernevendienst of
jeugdclub, een werkgroep die een speciale kerkdienst voorbereidt).
De verenigde vergadering
De verenigde vergadering is samengesteld uit leden van de kerkenraad, uit de kerkteams en
vertegenwoordigers van alle taakgroepen. De samenstelling ervan biedt mogelijkheid
informatie uit te wisselen en de toelichting op (voorgenomen) besluiten breed te delen.
De verenigde vergadering fungeert als klankbordgroep. De verenigde vergadering vergadert
in principe 2 x per jaar.
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Gemeente vergadering
Tenminste 1x per jaar en zo vaak als nodig is ontmoeten gemeenteleden elkaar in de
gemeentevergadering. Een ontmoeting waarin de kerkenraad de gemeente informeert en
hoort naar de reacties uit de gemeente.
Commissies
De kerkenraad kan een commissie instellen voor een bepaalde taak (bijvoorbeeld
jeugdwerk). Een commissie is direct verbonden aan de kerkenraad en er zal altijd tenminste
1 kerkenraadslid deel van uit maken.
Taakgroepen
Een taakgroep is een interkerkelijk samenwerkingsverband dat door de kerkenraad is
gemandateerd om gezamenlijk taken uit te voeren. Zo heeft de kerkenraad het vormingswerk
gedelegeerd aan de interkerkelijke taakgroep Windkracht 8 en de organisatie van
interkerkelijke vieringen aan Samen Vieren. Een derde taakgroep is pioniersplek
Kloosterwelle. Taakgroepen doen jaarlijks verslag van hun activiteiten aan de kerkenraad.
Schematische weergave van de verdeling van taken en bevoegdheden
Verenigde vergadering

Kerkenraad

Moderamen

Kerkteam

Klankbordgroep
Kennisnemen van besluiten van
de kerkenraad

Beleidsbepaling
Vaststellen van begroting
en jaarrekeningen ( te
maken door colleges)
Bestuur, leiding aan
leven en werken
gemeente
Organisatie raadpleging
gemeenteleden
Vaststellen tijd, plaats en
aantal kerkdiensten
(rooster)
Opstellen Plaatselijke
Regeling

Agendering
Voorbereiding en leiden
vergaderingen,
verslaglegging
Dagelijkse leiding en
uitvoeren besluiten

Beleidsuitvoering
Jaarlijks begroting per
locatie voorbereiden

Afhandelen van zaken
i.o.v. de kerkenraad
Vertegenwoordiging
kerkenraad

Organisatie ontmoeting
ter plaatse
Kerkdienst mogelijk
maken

Verkiezing ambtsdragers

Bewaking proces
verkiezing van ambtsdragers

Werving
ambtsdragers /
vrijwilligers
Afvaardiging naar
kerkenraad
Instellen lokale
werkgroepen en
commissies

Bespreking strategische vragen

Bespreken van voorgenomen
beleidswijzigingen of
aanpassingen in de plaatselijke
regeling

Afvaardiging (naar boven
plaatselijke organen)
Instellen taakgroepen,
werkgroepen etc. en het
opstellen van instructies
Communicatie met
Coördinatie
colleges en taakgroepen communicatie / PR

Pastorale en
diaconale aandacht
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5. Predikanten
Op het moment van het samengaan tot één gemeente telt Schouwen aan zee vier
predikanten die, hoewel verbonden aan de federatie, elk één gemeente als
aandachtsgebied hebben. De verdeling is als volgt:
Renesse-Noordwelle: 100% formatie
Scharendijke:
70% formatie
Pelgrimskerk
80% formatie
Burgh
60% formatie
Ook na het samengaan tot één gemeente blijven de predikanten verbonden aan de
plaatselijke kerk en geloofsgemeenschap. Als lid van de kerkenraad dragen zij bij aan de
ontwikkeling van de Protestantse gemeente Schouwen aan zee tot één gemeente.
De predikanten werken in teamverband samen en verdelen onderling de werkzaamheden en
zorgen voor vervanging bij ziekte en vakanties. Bij toerbeurt gaan zij voor in de weeksluiting
in zorgcentrum ‘De Duinen’.

6. Eredienst
Het streven is om de plaatselijke kerken zo lang mogelijk open te houden, zodat met
regelmaat in elke kerk erediensten gehouden worden en de kerk zichtbaar in het dorp
aanwezig blijft. Predikanten gaan zoveel mogelijk voor in de (eigen) plaatselijke erediensten,
waarin Bijbelse verkondiging en een verzorgde liturgie uitgangspunten zijn.
Om in te spelen op de toekomst en de onderlinge band tussen gemeenteleden te versterken
wordt in de wintermaanden 1x per maand een gezamenlijke viering gehouden. Voor zover
nodig zal het eigen wijkteam zorgdragen voor vervoer naar de kerk waar de viering
gehouden wordt. Omdat in de zomermaanden het kerkbezoek door deelname van toeristen
toeneemt is besloten om, zo lang het kan, in die periode in alle kerken erediensten te blijven
organiseren.
Door samen te gaan ontstaat ook ruimte om nieuwe vormen van de eredienst te ontwikkelen.
In samenspraak met de predikanten wil de kerkenraad zoeken naar nieuwe vormen die
aansluiten bij de vraag van met name jongere gemeenteleden.
De taakgroep Samen vieren organiseert jaarlijks interkerkelijke vieringen. De predikanten
werken bij toerbeurt mee aan deze bijzondere erediensten.

7. Pastoraat
De predikanten verzorgen per locatie, samen met het pastoraal team, het pastoraat.
Naast het pastorale bezoekwerk door ouderlingen en pastoraal medewerkers zijn
predikanten met name beschikbaar in crisissituaties. Ook zijn zij bijvoorbeeld betrokken bij
de maaltijden voor ouderen en alleenstaanden (“Meet en greet’).
Daarnaast verzorgen predikanten en pastorale teams het recreatiepastoraat in de Westhoek.
Pastoraal medewerkers en ouderlingen bevorderen het omzien naar elkaar en fungeren als
contactpersoon binnen de gemeente. De predikanten zijn verantwoordelijk voor de
toerusting van de pastoraal werkende vrijwilligers.
Aan de predikanten is gevraagd om in de komende beleidsperiode voorzetten te doen om te
komen tot een gezamenlijke visie op Doop, Avondmaal, rouw en trouwdiensten, eredienst en

8
prediking. Hiermee wil de kerkenraad de eenheid binnen de gemeente bevorderen, maar wel
met respect voor de diversiteit die de Protestantse Kerk kenmerkt.

8. Jeugdwerk
De kerkenraad wil met prioriteit het jeugdwerk opnieuw vorm en inhoud geven in de samen
gevormde gemeente.
Bestaande jeugdgroepen en kindernevendiensten zullen ondersteund en gestimuleerd
blijven worden, maar daarnaast wordt gekeken naar een nieuw aanbod voor 0-18 jarigen.
Aan de predikanten wordt gevraagd een aanbod voor geloofsopvoeding te ontwikkelen.
Bestaande contacten met het openbaar en christelijk onderwijs worden door de predikanten
gecontinueerd en waar mogelijk uitgebouwd.

9. Vorming en toerustingswerk
Het vorming- en toerustingswerk wordt in interkerkelijk verband (Windkracht 8) opgezet en in
overleg met de kerkenraad aangeboden. In het najaar verschijnt er een kringenboekje, met
de agenda van activiteiten zoals: Bijbelkring, Gebedskring en thema bijeenkomsten
waaronder de bezinning rondom Kerk en Israël. In het voorjaar wordt het aanbod voor het
toeristenseizoen gepubliceerd in de Glossy Zin op Schouwen.
Predikanten leveren naar eigen interesse en kundigheid en inspelend op vragen vanuit de
gemeente een aandeel in het aanbod aan activiteiten.

10. Missionair werk
De aandacht voor de missionaire taak van de gemeente krijgt vooral vorm in de gastvrijheid
naar toeristen en in het streven als kerk betrokken te zijn in het dorp. Initiatieven zoals de
openstelling van kerkgebouwen, Windkracht 8 en de pioniersplek Kloosterwelle tekenen het
missionaire karakter van de gemeente.
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11.Diaconaat
Diaconaat zien wij als Bijbelse opdracht
voor de gemeente.
Het gedicht van Michiel van Heusden en
Menno van der Beek, geïnspireerd door
de gebeden van moeder Theresa, geeft
goed weer hoe de kerkenraad haar
diaconale opdracht verstaat.

Maak ons nuttig
Maak ons nuttig Heer, voor onze
medemens
die leeft en sterft in nood.
Laat ons delen Heer, van onze overvloed.
Laat onze liefde al Uw wonderen doen.
Lieve Heer, leer ons om U ook te zien
in de ogen van de mensen die ons
kwetsen.
Laat ons zien, hoe de liefde zich vermomt
en hoe mooi het is, te leven in Uw dienst.
Maak ons nuttig Heer, voor onze
medemens
die leeft en sterft in nood.

Binnen de kerkenraad is het College van
Diakenen verantwoordelijk voor
de organisatie van het diaconaat in de
gemeente. Het College wordt gevormd
door alle diakenen uit de kerkteams.
Daarbij wordt een evenredige
vertegenwoordiging nagestreefd. Uit
ieder kerkteam is een diaken
vertegenwoordigd in kerkenraad. De
notulen van het College van Diakenen
Laat ons delen Heer, van onze overvloed.
worden ter kennisname gestuurd aan de
Laat onze liefde al UW wonderen doen.
kerkenraad, met uitzondering van die
Lieve Heer maak ons heilig, net als U,
onderwerpen die persoonlijke
en laat Jezus elke dag in ons herleven.
aangelegenheden betreffen.
Geef ons moed, om Uw mooie werk te
Het College vergadert minimaal 2X per
doen.
jaar.
Geef ons liefde Heer, voor anderen en U.
Voor de uitvoering van haar
Maak ons nuttig Heer, voor onze
werkzaamheden kan de diaconie een
medemens
beroep doen op vrijwilligers, zgn.
die leeft en sterft in nood.
diaconale medewerkers. Vooral in de
Laat ons delen Heer, van onze overvloed.
toekomst zal dat wellicht vaker het geval
Laat onze liefde al Uw wonderen doen.
zijn.
Ieder najaar stelt het College van
Diakenen een jaarplan op, waarin naast de jaarlijks terugkerende werkzaamheden ook taken
worden vermeld die in dat jaar bijzondere aandacht vragen. De diaconie draagt zorg voor de
inzameling en het zorgvuldige beheer van de diaconale gelden.
De ZWO-activiteiten zijn onderdeel van de taken van het College van Diakenen.
Een of meer leden van het College nemen deel aan het diaconaal overleg van de ring
Schouwen-Duiveland-Tholen.
Doelstelling
De doelstelling van het College van Diakenen is het handen en voeten geven aan het geloof
door barmhartigheid, bewogenheid, gulheid, dienstbaarheid, gerechtigheid en goed
rentmeesterschap.
Dit krijgt vorm door:
Dienstbaarheid in de eredienst door het houden van collecten (en soms het uitspreken van
voorbeden) en het voorbereiden en assisteren bij het Heilig Avondmaal.
Het signaleren van concrete nood in de samenleving, hier maar ook wereldwijd, en het
bieden van hulp. Specifiek: vluchtelingenwerk, WMO (wet maatschappelijke ondersteuning).
De gemeente zo actief mogelijk te betrekken bij het werk van de diaconie (lokaal, regionaal
en wereldwijd) en ZWO. Bijvoorbeeld door het geven van een toelichting tijdens de
kerkdienst, in het gemeenteblad, via folders of berichten op de website.
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Taken :


Het opstellen van het collecterooster met als uitgangspunt het rooster van de landelijke
kerk met de daarin opgenomen collectes voor Kerk in Actie en PKN. Daarnaast wordt
jaarlijks een aantal - voornamelijk - regionale doelen gekozen waarvoor een plaats
wordt ingeruimd in het collecterooster. We streven naar één gemeenschappelijk rooster,
waarin lokale doelen zijn vertegenwoordigd.



Het opstellen van de begroting en de jaarrekening van de diaconie.
Ieder najaar wordt een begroting opgesteld. In het voorjaar wordt de jaarrekening
gemaakt.
De begroting laat de beleidskeuzes zien:
In principe worden de reguliere inkomsten (inclusief rente) van enig jaar volledig
besteed. We streven naar een evenwichtige verdeling van middelen voor werk op
verschillende niveaus: plaatselijk, regionaal, landelijk en wereld, voor diaconale en
missionaire doelen. Er wordt een reservering gemaakt voor (onvoorziene) noodhulp.
Bij bijzondere opbrengsten (bijvoorbeeld verkoop van onroerende zaken, incidentele
aflossing) wordt per gebeurtenis beslist op welke manier de vrijgekomen gelden belegd
of besteed zullen worden. Bij beleggingen is er een sterke voorkeur voor fondsen met
een diaconaal karakter zoals Oikocredit: het kapitaal blijft in stand terwijl (veel) mensen
kunnen worden geholpen om voor zichzelf en hun gezin een bestaan op te bouwen.
Bij de jaarrekening wordt getoetst of de beleidsuitgangspunten in voldoende mate
gevolgd zijn en/of bijstelling nodig is.



Het opstellen van een jaarwerkplan
Ieder najaar wordt een werkplan opgesteld voor het komende jaar. Daarin wordt onder
andere vastgesteld welke activiteiten georganiseerd zullen worden, hetzij gemeente
breed, hetzij lokaal. Te denken valt aan: seniorenreisje (september), maaltijden voor
bepaalde doelgroepen, kerstattenties en acties voor bepaalde doelen.
Bij voorkeur wordt gekozen voor een jaarthema als kapstok voor niet jaarlijks
terugkerende activiteiten.

12. College van Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters draagt in opdracht van de kerkenraad zorg voor het
financieel mogelijk maken van de in het beleidsplan verwoorde visie voor de Protestantse
gemeente Schouwen aan zee op langere termijn.
Dit houdt onder andere in het in stand houden van de huidige predikantsplaatsen, zo nodig
door in te teren op het vermogen van de gemeente.
Indien een vacature ontstaat dient de kerkenraad opnieuw over de gewenste
formatieplaatsen te beslissen, met inachtneming van de jurisdictie van het CCBB en de
goedkeuring van de Classis in deze.
Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor het in goede staat beschikbaar houden
van de gebouwen die bestemd zijn voor de erediensten en voor andere activiteiten van de
gemeente. Geopende kerkdeuren op zondag én door de week zijn van groot belang voor de
plaats van de kerk in de samenleving ter plaatse.
Het college stelt hiertoe een meer jaren onderhoudsplan op (10 jaar), dat elke vijf jaar wordt
geactualiseerd.
De leden van het college van kerkrentmeesters geven mede leiding aan het kerkteam
waartoe zij behoren, voor wat betreft de daaraan door de kerkenraad gedelegeerde
beheerstaken.
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Het kerkteam zal voor deze beheerstaken naast de kerkrentmeesters ook voldoende
vrijwilligers bij haar taken betrekken om erediensten en andere activiteiten goed te doen
verlopen.
Het college van kerkrentmeesters zal trachten het beschikbare vermogen van de gemeente
zo veel als mogelijk is in te zetten om het leven en werken van de gemeente te stimuleren,
zodat onze kerk een hechte gemeenschap kan zijn van mensen met een plek om te vieren
en om te rouwen. Zodat we samen verantwoordelijk kunnen zijn voor de verbondenheid met
elkaar en met onze medemens.
Indien inkomsten en uitgaven van de gemeente gedurende een langere periode niet in
evenwicht zijn, zal het college van kerkrenmeesters voorstellen doen aan de kerkenraad hoe
dit evenwicht op termijn kan worden bereikt, met inachtneming van het vermogen dat de
gemeente tot haar beschikking staat.
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit tenminste 8 leden. Het college wijst uit zijn
midden een voorzitter, een secretaris en een penningmester aan. Gestreefd wordt naar een
evenredige vertegenwoordiging uit de kerkteams.
De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard
vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het college tezamen.
De aan het college toevertrouwde taken zijn gebaseerd op het gestelde in Ordinantie 11 art.
2 van de kerkorde en bevatten o.a.:
- opstellen van begroting en jaarrekening; de begroting wordt mede gebaseerd op de door de
kerkteams jaarlijks in te dienen plannen
- het zorgdragen voor de geldwerving, mede door het inzetten van nieuwe methoden.
- het beheren van de financiële middelen en het (doen) administreren van de inkomsten en
uitgaven
- het bijhouden van de ledenadministratie
Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en het beschikken over de aan
haar toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden binnen de grenzen van het door
de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde
begroting.

13.Communicatie en Publiciteit
Communicatie binnen de gemeente is er op velerlei manieren. Rondom de eredienst, tijdens
gezamenlijke vieringen en bij gemeente activiteiten. Tot het samengaan heeft elke gemeente
een eigen kerkblad en is daarmee herkenbaar in de eigen gemeenschap. Om kosten te
besparen is besloten over te gaan tot één gezamenlijk kerkblad. Streven is om de
kerkbladen zo samen te voegen dat er ruim plaats blijft voor het eigen gezicht van de
verschillende dorpskernen. Besloten is om in 2019 enkele keren een proefblad te laten
verschijnen en dit met gemeenteleden te evalueren om zo te komen tot een meer definitieve
vorm. Activiteiten en kerkdiensten worden daarnaast vermeld in de Eilandelijke Kerkbode;
tevens in de PZC en Ons Eiland.
Voor belangrijke informatie voor alle gemeenteleden kan de kerkenraad besluiten een
nieuwsbrief of brief te verspreiden. Zo is tijdens het fusieproces goede ervaring opgedaan
met nieuwsbrieven waarmee gemeenteleden geïnformeerd werden over het proces van
samengaan.
Naast het kerkblad is er een website ontwikkeld met links naar de verschillende kerken.
Via ‘Kerkdienst gemist’ zijn kerkdiensten ook te volgen voor gemeenteleden die een dienst
moeten missen.
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14.Oecumenische samenwerking
Kloosterwelle
Het beleid van de kerkenraad van de Protestantse gemeente Schouwen aan zee is gericht
op oecumenische samenwerking in de regio.
Een belangrijk initiatief vormt daarbij de pioniersplek Kloosterwelle.
In en rondom de kerk van Noordwelle is een initiatief ontwikkeld om een eigentijdse- en
oecumenische kloostergemeenschap te vormen, gebaseerd op de eeuwenoude christelijke
kloostertraditie. Kloosterwelle is een plaats om te oefenen in duurzame spiritualiteit
(discipline, concentratie, toewijding), die weerbaar maakt in een drukke samenleving.
Het initiatief richt zich op geloof-zoekers binnen en buiten de kerk. Wekelijks worden een
vesper en maaltijd verzorgd en er worden retraite dagen aangeboden. Doel is niet om een
nieuwe geloofsgemeenschap te stichten. Wel om de lokale kerkgemeenschap te verrijken
met een monastieke in- en uitvalsbasis. Via een nieuwe spiritualiteit (actualisering van de
kloostertraditie) en intensiever gebruik(dagen van 12 uur) van de bijzondere monumentale
kerk- en koorruimte. Ook als mogelijke voorbeeldfunctie voor andere kerken in Nederland.
Streven is om de komende jaren te groeien naar minimaal maandelijkse retraitedagen. Een
van de predikanten is 1 dag per week vrijgesteld voor de realisatie van deze pioniersplek.

Samen Vieren
De Oecumenische Werkgroep Samen Vieren is ontstaan uit de behoefte om als kerken in de
Westhoek meer samen te werken en is een samenwerking van de Protestantse Gemeente
met de Rooms Katholieke Parochie. Zowel vrijwilligers als pastores maken deel uit van deze
werkgroep.
De werkgroep verzorgt verspreid door het hele jaar activiteiten zoals: Taizévieringen, de
Eenheidszondag, diensten in de Stille Week en de Dageraad-dienst op Paasmorgen gevolgd
door een gezamenlijk ontbijt In september wordt een Vredeswandeling georganiseerd.
Alle diensten worden voorbereid en uitgevoerd door de verschillende leden van de
Werkgroep. Met de gezamenlijke vieringen en activiteiten wil de kerkenraad meewerken om
gestalte te geven aan de oecumene.

Windkracht 8
Windkracht 8 is een samenwerkingsverband van de Hervormde Gemeente Haamstede, de
Christelijk Gereformeerde Kerk Haamstede, de Pater Damiaanparochie Haamstede en de
Protestantse gemeente Schouwen aan zee.
Doel is om het gezicht van de kerken naar buiten toe te keren. Voor inwoners, al of niet
kerkelijk, en voor de vele toeristen die de Westhoek opzoeken, proberen we op verschillende
manieren uitnodigend wegwijzers neer te zetten richting de schat van de christelijke traditie,
die wij niet voor onszelf willen houden.
Een overzicht van wat WK8 zoal organiseert:
 Een jaarlijks geactualiseerde Kerkkaart ten behoeve van toeristen
 De Glossy "Zin in Schouwen" voor toeristen en bewoners van de Westhoek waarin
de kerken zich presenteren met hun zomeractiviteiten.
 Gesprekskringen en thema-avonden toegankelijk voor iedereen die belangstelling
heeft voor het onderwerp. Het aanbod van deze vorming- en toerustingsactiviteiten
wordt jaarlijks samengebracht in de Kringen en Activiteitenboekjes

De komende jaren wil Windkracht 8 op de zelfde manier doorgaan met de groep
enthousiaste vrijwilligers uit de betrokken kerken. De kerkenraad ondersteunt dit en
garandeert dan ook de benodigde financiële bijdrage voor de komende jaren.
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15.Tenslotte
Vijf kerkgebouwen en toch één gemeente. Hervormd, Gereformeerd, samen één
Protestantse gemeente Schouwen aan zee. Zoals de vuurtoren een vertrouwd lichtbaken is
voor de schepen voor onze kust en dat ook onze Westhoek verlicht; zo is voor ons als
kerken de Bijbel, Christus, ons lichtbaken. Hoe we ons geloof vorm geven, de woorden die
we daarbij gebruiken, er zijn accentverschillen maar we zijn er van overtuigd dat juist die
kleine verschillen ons ook kunnen verrijken. We horen bij elkaar en zo gaan we ook
volvertrouwen samen de toekomst in. In de hoop en de verwachting dat we samen in staat
zijn om de Protestantse gemeente in de Westhoek van Schouwen een stevig fundament
geven voor de toekomst.

Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele,
één is het licht,
wij zijn één in Christus.
Leden zijn er vele
Één is zijn kerk,
Wij zijn Christus lichaam,
Leden zijn er vele
Één is zijn kerk,
Wij zijn één in Christus.
(Uit ‘Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk’ Lied 970)
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VASTSTELLING
Dit beleidsplan is vastgesteld door de federatiekerkenraad in een vergadering op
dd…..

in de

…………..kerk te ……………………..

w.g J.S.Nagtegaal, praeses

Tevens is het beleidsplan vastgesteld door de

J.L.Flach, scriba
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