Jaarverslag 2020 van de Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
Niemand had ook maar kunnen bedenken dat dit jaar zo een bijzonder jaar zou worden, dat op deze
manier ook het kerkelijk leven zo totaal zou veranderen van regelmaat in diensten, samenkomen,
activiteiten en vergaderen, in een op afstand leven. Juist waar je als gemeente met elkaar wil vieren,
zingen, rouwen in de diensten, waar de ontmoeting met de Eeuwige plaatsvindt, kan dat niet meer.
Het was dan ook voor de kerkenraad de vraag hoe gaan we hier mee om, gelukkig kwam er vanuit de
landelijke PKN en de Classis regelmatig advies en regels waaraan we ons moesten houden. Er is dan
ook veel aandacht gegeven om de communicatie naar de leden in stand te houden o.a. door de
weekbrief, de wekelijkse diensten zonder bezoekers op zaterdag op te nemen en zondags uit te
zenden. En later kon er dankzij het besluit van kerkrentmeesters om beeld en geluidsapparatuur aan
te schaffen en te laten installeren live of op een ander moment meegevierd worden, een verrijking
voor het gemeente Zo is het ook mogelijk voor de leiding van de kindernevendienst de kinderen thuis
met een verhaal te bereiken. In mei werd, in de serie Geloven in de Delta, door Omroep Zeeland in
de Odulphuskerk een interkerkelijke dienst opgenomen, die op zondag daarna werd uitgezonden.
Gelukkig kon het Boshut recreatiewerk in de zomer normaal doorgang vinden.

Dit alles had niet gekund zonder inzet van veel vrijwilligers, onze predikant en
de gastpredikanten die zich ook moesten aanpassen.
De kerkenraad is door de coronaregels ook niet meer met regelmaat bij elkaar gekomen, maar werd
door het moderamen, dat iedere week overleg had, op de hoogte gehouden van de lopende zaken
zodat indien nodig reactie via email mogelijk was. In verband met de ambtsdrager verkiezing kan
worden meegedeeld dat er 2 ambtsdragers aftredend zijn en 4 hun termijn verlengen dat betekent
nog enkele vacatures. Ook de preekvoorziener stopt na 10 jaar dit werk voor ons te hebben gedaan.
Het samenwerkingsoverleg met de buurgemeenten is tot een minimum beperkt.
Onze predikant Nicolette deelde mee dat er een beroep op haar was uitgebracht door de
Protestantse Gemeente Easterein in Friesland en dat zij hier positief op zou reageren, de kerkenraad
heeft haar hiermee gefeliciteerd. Dit betekent wel dat er actie ondernomen moet worden om de
procedure van afscheid, het starten van beroepingswerk en consulent vragen in het werk moet
worden gesteld. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 25 oktober. De zaterdag hiervoor was
een informeel afscheid in dorpshuis Onderdak. Gemeenteleden en dorpsbewoners konden in vier
groepen afscheid nemen van ds. Nicolette Vlaming. Dit moest op een corona-veilige manier
plaatsvinden.
De gemeenteavond is in aangepaste vorm gehouden op 16 september, de gebruikelijke
jaarrekeningen werden goed gekeurd, en werd er gesproken over de zorg over onze gemeente in de
toekomst mede gezien de vacature van een predikant zowel als van ambtsdragers. De gemeente is
akkoord gegaan om een reservering te doen vanuit het kapitaal met name voor pastoraat in onze
gemeente. De kerkenraad is blij verrast dat toch na deze avond de vacature preekvoorziener,
boekhouder verjaardagfonds, ouderling, ouderling-kerkrentmeester en scriba weer zijn ingevuld.
Met dank aan hen die deze taak op zich willen nemen.
Kerkrentmeesters
De kerkrentmeesters zijn ook minder vaak bij elkaar gekomen, maar per email en app is ook mogelijk
veel te regelen. Met het aftreden van een college lid is gelukkig weer iemand gevonden het ambt van
ouderling/kerkrentmeester te aanvaarden. Ook is het besluit genomen om beeld- en
geluidapparatuur aan te schaffen en te laten installeren, dat is ook in december gebeurd. Er is ook
veel overleg geweest met het CCBB over de solvabiliteits-verklaring voor het mogen beroepen van
een predikant.

Diaconie
De diaconie bestaat uit vier personen. Eén diaken maakt deel uit van het moderamen. Normaal
gesproken hebben diakenen per toerbeurt dienst om te collecteren en bij het avondmaal. Sinds de
coronamaatregelen van kracht zijn staan de collectezakken bij de uitgang. In 2020 was maar één
avondmaalsviering. De diaconie vergadert in principe om de maand in de even maanden van het jaar.
In 2020 zijn verschillende diaconie-vergaderingen uitgevallen.
In 2020 hebben diaconie en gemeente zich ingezet voor de Stichting Dekat di Hati, die nauwe banden
heeft met projecten op Ambon. Ondanks de beperkingen is in 2020 nog een flink bedrag bij elkaar
vergaard door: speciale collecten, bezorgmaaltijdactie, soepactie in november en december en de
groente- en boekenkast.
Met de diaconieën van Zoutelande en Koudekerke is informeel contact. Gezamenlijke vergaderingen
staan op een laag pitje. Wel is er een gezamenlijk collecterooster. De toelichting van de collecten in
de kerkbladen wordt door één persoon aangeleverd. De paasgroetenkaarten 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 vrijgegeven. 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. Ook deze actie is samen met de diaconieën 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 Indonesië.
De diaconie heeft de kerstattenties ingepakt en deze zijn door de gemeenteleden uitgedeeld aan de
ouderen en zieken in en buiten onze gemeente.
De kaarten voor dorpsbewoners die het moeilijk hebben door bijvoorbeeld ziekte of rouw of bij blijde
gebeurtenissen worden nog steeds bezorgd. Helaas nu zonder de namen van kerkbezoekers. Dit
gebaar wordt bijzonder gewaardeerd.
Het team wijkbezoekers verzorgt de attenties en verjaardagskaarten. De zakjes bij de
verjaardagskaart worden niet meer opgehaald. Gevraagd wordt om een bijdrage over te boeken naar
de rekening van het verjaardagfonds. Er is nog één vacature van wijkbezoek(st)er.
Ondanks de corona-beperkingen heeft de diaconie toch nog activiteiten kunnen doen ten behoeve
van onze gemeente en de nood in de wereld.
Commissie Kerkelijke activiteiten Koudekerke, Zoutelande en Biggekerke/Meliskerke
De commissie kerkelijke activiteiten stelt per seizoen een programma samen met te houden
winteractiviteiten. De activiteiten konden tot half maart worden uitgevoerd, maar toen gooide de
coronapandemie roet in het eten. Halverwege de 40-dagentijd moesten de vespers met voorafgaand
een sobere maaltijd worden afgebroken. Gelukkig was het 40-dagen boekje al gemaakt met de
bijdragen door leden uit onze drie gemeenten. Door veel gemeenteleden werd het boekje
gewaardeerd. Daarna zijn weinig activiteiten doorgegaan of enkel in aangepaste vorm. De repetities
voor de musical moesten ook stoppen en onzeker blijft van hoe het nu verder moet.
De levende adventskalender is in het jaar 2020 niet georganiseerd. De koffie ochtenden en middagen
zijn wel een tijd doorgegaan in kleine samenstellingen totdat het niet meer doenlijk was om dit te
organiseren.

Het is moeilijk om over een jaar waarin niet veel mogelijk was, en daardoor juist veel organisatie en
regelwerk te doen was een jaarverslag te maken daarom zal er zeker wel iets vergeten zijn, maar
laten we hoop houden want het komt goed.
Optimistisch blijven is het Geloof hebben in dat alles goed komt. Niets kan gedaan worden zonder
Hoop en Vertrouwen.

