
Jaarverslag 2014 van de Protestantse Gemeente te Biggekerke/Meliskerke. 
Per 1 januari 2014 is het ledenaantal  550, te weten 292 belijdende leden en 258 doopleden. 
Tevens  58 verbondenen. 
 
Erediensten en kerkgebouwen. 
In de erediensten volgen we de orde van dienst aan de hand van de zondagsbrief en de beamer. 
De dienst op zondag blijft toch een ontmoetingsplaats met de Heer van de kerk en met elkaar. Na de 
dienst is er meestal gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Hiervoor is een goede 
belangstelling. 
Aan de inhoud van de dienst wordt door velen een bijdrage geleverd, zoals  de organist, leiding 
kindernevendienst en jeugdkerk, het kerkkoor, de cantorij en bovenal de predikant. De 
preekvoorziener heeft weer alle diensten kunnen invullen. 
De kerkdiensten worden zoveel mogelijk om en om gehouden in de Dorpskerk en de Odulphuskerk. 
Wanneer er veel kerkgangers worden verwacht,  wijkt men uit naar de Odulphuskerk. 
 
Kerkenraad. 
Het plotselinge overlijden op 13 augustus van Trudy Houterman-Crucq heeft ons allen diep geschokt. 
In de Dienst van Woord en Gebed die is gehouden  ter ere van haar leven, hebben we in een volle 
Odulphuskerk afscheid van haar genomen. 
De taken die zij in onze gemeente vervulde, zijn door anderen overgenomen. 
De kerkenraad vergadert in de oneven maanden, 6 maal per jaar. Er is diaconaal overleg in de even 
maanden. In de even maanden is er pastoraal overleg met predikant, ouderlingen en pastorale 
medewerkers. 
Fijn dat onze predikant  de volgende taken heeft kunnen vervullen, pastorale zorg, vorming en 
toerusting, jeugdwerk, Boshutwerk, enz.  De predikant en kerkenraad werken samen aan de 
toekomst om een “open” gemeente te zijn. 
Ds. N. van Doorn. 
Zij bereikt in juni de leeftijd van 65 jaar. Dit betekent dat zij per 1 september met emeritaat gaat. 
Besloten wordt echter dat ds. van Doorn nog tot 1 februari 2015 voor 50 % werkzaam blijft in onze 
gemeente. 
Zij verhuist 28 augustus reeds naar Middelburg.  Op 25 januari a.s. is de afscheidsdienst.   
Dit betekent dat onze gemeente  vacant wordt. In het najaar wordt een beroepingcommissie 
gevormd.  Er mag een predikant worden beroepen voor 80 %. Ds. Ruitenburg wordt consulent. 
 
Jeugdwerk. 
Er is regelmatig overleg met de leiding van de kindernevendienst en ds. N. van Doorn. Voor de 
kindernevendienst zijn niet elke week kinderen in de kerk aanwezig. De groep wordt kleiner, ook 
voor de crèche geldt dat. Er wordt weer een  schoolkerkdienst  en een kerstviering in samenwerking 
met de kinderen van de basisschool “de Schute” gehouden in de Odulphuskerk en Dorpskerk. 
De catechisaties worden weer trouw bezocht door 23 jongeren. Een catechesedienst wordt 
gehouden en een bezoek  aan Antwerpen wordt gebracht. 
  
Vorming  en toerusting, gezamenlijk met Zoutelande 
Het jaarthema is “Mijn God, onze God?”. 
Avond over “Godsbeelden en Fundamentalisme” , een filmavond, kloosterweekend in Tilburg, en 
stiltewandelingen worden georganiseerd.  
Voorafgaande aan de Bid- en Dankdag zijn eenvoudige maaltijden. 
Op de startzondag zijn er na de diensten op het Boshut terrein workshops en een maaltijd. 
 
 Gezamenlijke diensten met Zoutelande. 
 2 zondagse diensten, Bid- en Dankdag, de vieringen in de Stille week. 
 



 
 
Gezamenlijk met Zoutelande en Koudekerke. 
Er is gezamenlijk moderamenoverleg. 
Voor de bijeenkomst “Omzien naar ouders- hoe nu verder?” is redelijke belangstelling. 
Oefenen van liederen uit het nieuwe Liedboek roulerend in Zoutelande, Koudekerke en Meliskerke. 
Viering 1 jaar Liedboek  in de Odulphuskerk. 
Eenmaal per jaar is er kanselruil. 
Dagje uit naar Antwerpen en het Joodse leven. 
Vorming en Toerusting – 4 dorpen dienst. 
Boshut. 
 
Gemeenteavond   26 maart, ds. van Doorn behandelt na de pauze “een kijkje in Zuid-Afrika” 
 
De Boshut viert haar 50 -jarig bestaan met een jubileumdienst en een reünie. 
 
Afscheid en bevestiging van ambtsdragers op 25 september. 
 
Er zijn 2 huwelijksdiensten in de Odulphuskerk. 
 
Open monumentendag 13 september . 
Dorpskerk en Odulphuskerk  stellen hun deuren open.  
 
Er wordt gewerkt aan een nieuwe website voor onze gemeente. 
 
Herdenkingsdienst op 17 september  in de Dorpskerk .  Het bombardement op Biggekerke vond 
70 jaar geleden plaats. 
 
Eeuwigheidszondag op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken we de overleden 
gemeenteleden. 
In dit jaar zijn we meerdere malen bepaald bij het overlijden van een gemeente lid. We proberen als 
gemeente aanwezig te zijn, de achterblijvenden steun te  geven mede door het pastorale werk van 
de predikant. We bidden allen Gods nabijheid toe en dat hij hen mag dragen. 
 
Dit verslag is een greep uit het geheel van veel mensenwerk, genoemd en niet-genoemd.  
Dank aan alle gemeenteleden die ieder op zijn/haar eigen manier bijdragen aan het kerkenwerk. 
‘Vele handen maken licht werk’ is het spreekwoord, zeker is dat alle inzet klein of groot wordt 
gewaardeerd! Alle activiteiten wel of niet genoemd, zijn van groot belang om de KERK in stand en 
‘levend’ te houden. 
 
Uit het Liedboek blz.523: 
 
Goed is de hand 
die mij leidt 
uit het donker van de nacht 
naar het licht van de dag. 
Goed zijt Gij, God, 
onzegbaar goed. 
Zegen deze dag 
en al mijn dagen 
Dat ik onderweg ben naar U.                   februari 2014, Marleen Kole, waarnemend scriba 
 


