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Vieringen en kerkgebouwen 
In principe is er iedere zondag en op kerkelijke feestdagen een viering gehouden in een van 
de beide kerken die onze gemeente rijk is. Met onze clustergemeenten Koudekerke en 
Zoutelande zijn af en toe gezamenlijke vieringen. 
De viering op zondag vormt voor veel gemeenteleden nog steeds het hart van de gemeente. 
Het is de plek waar de ontmoeting met de Eeuwige plaatsvindt en waar we elkaar als leden 
van het lichaam van Christus ontmoeten.  
Het afgelopen jaar zijn er een aantal bijzondere diensten geweest: Thomasviering, 
Startzondag en een diaconale viering. 
Verschillende mensen zijn betrokken bij de voorbereidingen van de vieringen. De 
samenwerking tussen voorganger, organist, nevendienst, beamerteam en muzikale 
ondersteuning verloopt goed.  
Verschillende zanggroepen, waaronder de cantorij en het kerkkoor en musici werkten mee 
aan de vieringen. 
Wanneer de aard van de viering vraagt om meer ruimte wordt altijd voor de Odulphuskerk 
gekozen.  
De vieringen worden zoveel mogelijk om en om gehouden in de Dorpskerk en de 
Odulphuskerk. In verband met de restauratie van de kerktoren van de Dorpskerk is in het 
najaar alleen in de Odulphuskerk gekerkt.  
Na iedere viering is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Dit lijkt in een behoefte te 
voorzien, gezien het aantal mensen dat blijft. 
 
Kerkenraad 
Dit jaar traden geen ambtsdragers af, maar het vinden van nieuwe ambtsdragers blijft een 
zorg. De functie van scriba is nog steeds niet vervuld, maar gelukkig heeft iemand zich 
aangeboden als notulist en dit ontlast de kerkenraad wel. Toch blijft een echte scriba 
wenselijk zodat de taken die bij het scribaat horen niet onnodig drukken op andere 
gemeenteleden. 
Iedere maand komt het moderamen bij elkaar. Het moderamen bestaat uit de voorzitter van 
de kerkenraad, de predikant, één ouderling, één ouderling-kerkrentmeester en één diaken. 
De kerkenraad vergadert in de oneven maanden, 6 maal per jaar. In de even maanden is het 
diaconaal overleg, het pastoraal overleg met predikant, ouderlingen en pastorale 
medewerkers en het overleg van het college van kerkrentmeesters.  
 
Met de buurgemeentes is een intentieverklaring opgesteld en ondertekend waarin we de 
intentie uitspreken om te onderzoeken op welke vlakken we (verder) kunnen samenwerken. 
Alle verschillende werkgroepen in de gemeente bogen zich over een inventarisatie van hun 
werkzaamheden. Deze inventarisaties uit de drie gemeentes zullen uitgewerkt en naast 
elkaar gelegd worden om zo te zoeken naar punten om meer gezamenlijk op te trekken. 
Uitgangspunt blijft wel dat op ieder dorp een eigen vierplek is en een eigen beroepskracht 
die verantwoordelijk is voor het pastoraat.  
 
Het beleidsplan is door de kerkenraad goedgekeurd en zal op de gemeenteavond van 17 
maart 2020 besproken worden met de gemeente. 
Als kerkenraad en hopelijk ook gemeente willen we ons meer richten op het dorp en de 
wereld buiten de kerk. De blik naar buiten gericht om zo zichtbaar te zijn in het dagelijkse 
leven en werken op de dorpen. Kerk zijn is niet alleen die zondagse eredienst, maar vraagt 
ook door de week onze aandacht.  
Binnen de ring Walcheren is gesproken over een veilige kerk. De protestantse gemeente 
Biggekerke-Meliskerke kiest ervoor een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat 
betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en 
opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken. Denk daarbij aan 
seksueel grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie en bedreiging.  



Gemeenteleden kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht met hun vragen, vermoedens 
en meldingen. Vertrouwenspersonen kunnen bij vermoedens van misbruik binnen de 
gemeente ook zelf proactief iemand benaderen.  
Binnen de ring Walcheren zijn voor alle gemeentes binnen de ring twee 
vertrouwenspersonen aangesteld, een man en een vrouw. Gemeenteleden hebben daardoor 
een keuze wie ze willen benaderen. De vertrouwenspersonen hebben daardoor iemand om 
mee te overleggen en samen te werken. 
Op de website en in de nieuwe gemeentegids zijn de namen terug te vinden van de 
vertrouwenspersonen waarop vanuit onze gemeente desgewenst een beroep gedaan kan 
worden.  
Om te voldoen aan de wettelijke regels rond privacy is ook voor onze gemeente een 
document opgesteld dat eveneens op de website is terug te vinden. 
 
College van kerkrentmeesters 
Het afgelopen jaar zijn er geen grote projecten geweest waar het college aan heeft gewerkt. 

Er waren wat kleine zaken die de aandacht vroegen; schoonmaken van de goten, lekkage in 

de keuken van de Dorpskerk en wat zaken in de pastorie.  

Daarnaast mochten we een legaat ontvangen dat ten gunste moet komen aan de gemeente.  

De burgerlijke gemeente heeft in het najaar onderhoud gepleegd aan de toren van de 

Dorpskerk. Hierdoor vonden in de maanden september tot en met november geen vieringen 

plaats in de Dorpskerk.  

In de aanpassing van de Torenstraat in Meliskerke zal de tuin rondom de Odulphuskerk 

worden heringericht 

Iedereen wordt bedankt voor hun financiële toezegging voor Kerkbalans. Deze gelden zijn 

hard nodig voor de instandhouding van onze kerkelijke gemeente.  

Diaconie 
De diaconie bestaat uit vier personen. Eén diaken maakt deel uit van het moderamen. Per 
toerbeurt hebben diakenen dienst om te collecteren en bij het avondmaal. De diaconie 
vergadert om de maand in de even maanden van het jaar.  
 
In 2019 heeft de diaconie en de gemeente zich ingezet voor de opbouw van kerken in Syrië. 
Het totaalbedrag van het jaarproject was € 3.500,00. Dit bedrag is bijeengebracht door 
speciale collecten, markt, wafelverkoop, diaconale maaltijd, soepactie en de groente- en 
boekenkast. 
 
Enkele keren per jaar is een gezamenlijke vergadering van de diaconieën van Zoutelande, 
Koudekerke en Biggekerke/Meliskerke. Het collecterooster is gezamenlijk. De toelichting van 
de collecten in de kerkbladen wordt door één persoon aangeleverd. De paasgroeten en de 
vastenkaarten worden gezamenlijk besteld. Naar de minima in Biggekerke en Meliskerke is 
via Orionis een kerstbon verstuurd. In verband met de privacy worden namen niet vrij 
gegeven. Wel is met de bonnen een brief meegegaan dat de diaconie zo nodig meer zou 
kunnen betekenen, maar dat men zich dan wel moet melden. Deze bonnen worden gegeven 
aan alle betrokkenen ongeacht of men al dan niet kerkelijk betrokken is. Deze actie is ook 
samen met de diaconie van Koudekerke en Zoutelande. 
 
De jaarlijkse bijdrage voor de ZWO (zending, werelddiaconaat en 
ontwikkelingssamenwerking) werd door middel van een brief gevraagd. De opbrengst is voor 
het classicale project in Pakistan. 2019 was het laatste jaar voor Pakistan.  
 
Door vrijwilligers zijn 70 kerstattenties ingepakt en door gemeenteleden uitgedeeld aan 
ouderen en zieken in en buiten onze gemeente. 55 gemeenteleden en 15 overigen. 
 



Iedere zondag liggen twee kaarten gereed om namens onze gemeente te brengen bij 
dorpsbewoners die het moeilijk hebben door bijvoorbeeld ziekte of rouw. Ook bij blijde 
gebeurtenissen kan een kaart welkom zijn. Dit gebaar wordt bijzonder gewaardeerd. De 
leiding van de kindernevendienst assisteert bij het bezorgen van de kaarten. Voor het 
inkleuren van de kaarten zijn ook vrijwilligers actief.   
 
Het team wijkbezoekers verzorgt de attenties en verjaardagskaarten. Twee wijkbezoekers 
zijn eind 2019 gestopt. In één vacature is voorzien. Voor de andere wijkbezoeker wordt 
naarstig vervanging gezocht. Voor de opzet van het verjaardagsfonds zijn wijzigingen in de 
maak.   
 
Jeugdwerk 
De leiding van de nevendienst bereidt voor iedere zondag iets voor.  
Buiten de adventtijd en de veertigdagentijd kan de verwerking afwijken van wat er in de 
dienst wordt gelezen. Voor deze werkwijze is gekozen omdat niet altijd kinderen aanwezig 
zijn en zo kan een voorbereide nevendienst een volgende keer alsnog gebruikt worden.  
Dit jaar meldde zich niemand aan voor de catechese, wel kwam de vraag naar 
belijdeniscatechese. Hierin trekken we samen op met Koudekerke. De waardevolle avonden 
zijn de voorbereiding op de belijdenis die plaats zal vinden op 1e Paasdag.  
 
Als kerkelijke gemeente zoeken we nauwere samenwerking met de basisschool in 
Biggekerke. Dit resulteerde in een schoolkerkdienst op Palmzondag. In de week 
voorafgaand aan de viering werkten we met elkaar aan palmpaasstokken en de uitleg 
hierover. In de viering waren veel ouders en kinderen aanwezig. 
De kerstviering met school kreeg dit jaar vorm door de kerstwandeling op het dorp waarbij 
school, dorp en kerk nauw samenwerkte. Een samenbindende activiteit waar we met een 
goed gevoel op terugkijken. 
 
Commissie Kerkelijke Activiteiten Koudekerke, Zoutelande en Biggekerke - Meliskerke 
Vanuit de drie gemeenten is er een winterprogramma 2019/2020 gemaakt, waar alle 
activiteiten in staan. Gestreefd wordt om eenmaal in het seizoen een maatschappelijk thema 
breed aan de orde te laten komen. Het aantal deelnemers varieert sterk en het blijft voor 
mensen een drempel om activiteiten te bezoeken die niet op het eigen dorp plaatsvinden. De 
financiën voor de activiteiten van de commissie gaan voortaan via één rekening, zodat het 
omslaan naar de gemeenten achterwege kan blijven 
 
In de Adventperiode was er iedere dag in Biggekerke de gelegenheid om in de ochtend of 
middag samen ergens koffie te drinken. Vrijwilligers stelden hun huizen open voor 
bezoekers. Hier is veel gebruik van gemaakt en versterkte de onderlinge betrokkenheid. Een 
activiteit die voor herhaling vatbaar is en mogelijk komend jaar ook in Meliskerke 
georganiseerd kan worden. 
 
In het kader van "kerk op het dorp" zijn andere activiteiten, die wij als kerkelijke gemeente 
materieel of in menskracht ondersteunen zoals de open tafels, koffieochtenden, 
handwerkclubje, maaltijden, musical, kerkopenstelling. 
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