
Jaarverslag 2016 van de Protestantse Gemeente te Biggekerke/Meliskerke. 
Per 1 januari 2016 is het ledenaantal  573, te weten 274 belijdende leden en 248 doopleden. 
Tevens  51 verbondenen. 
 
Erediensten en kerkgebouwen. 
Ook in het afgelopen jaar was er in elk van de gehouden erediensten een voorganger. Hoeveel werk 
dit de preekvoorziener heeft gekost mogen wij raden. 
De dienst op zondag blijft een ontmoetingsplaats met de Heer van de kerk en met elkaar. We volgen 
hierin de dienst aan de hand van de zondagsbrief en de beamer. 
 Na de dienst is er  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 kerkdiensten worden zoveel mogelijk om en om gehouden in de Dorpskerk en de Odulphuskerk. 
Wanneer er veel kerkgangers worden verwacht,  wordt voor de Odulphuskerk gekozen. 
 
Kerkenraad. 
Dit jaar waren er 5 ambtsdragers aftredend. Hier tegenover stond 1 aanmelding voor diaken. 
Dit betekent een kleinere kerkenraad waardoor er taken moeten worden aangepast. 
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 tevens pastoraal overleg met predikant, ouderlingen en 
pastorale medewerkers. 
Per 1 februari trad er een nieuwe scriba aan in de persoon van Sam Janse. 
Marleen Kole, die anderhalf jaar als waarnemend scriba heeft gefungeerd, werd in de 
Jaarvergadering van 12 april 2016 hiervoor door de voorzitter hartelijk bedankt. 
Gedurende de periode tot Mei was ds. Ruitenburg onze consulent. Hoewel niet op de Jaar-
vergadering aanwezig, werd ook hij bedankt voor zijn werkzaamheden tijdens zijn consulentschap. 
  
Ds. Nicolette Vlaming. 
Zij is in een mooie, warme bevestigings- en intrededienst op zondag 8 mei 2016 aan onze gemeente 
verbonden. Wij zijn haar eerste gemeente.  Daarvoor was zij in enkele gemeenten als kerkelijk 
werker werkzaam geweest. Nu dan voor 80 % onze predikant. Maar zij wordt niet zomaar in onze 
gemeente los gelaten. Iedere beginnende predikant, zo ook de onze, krijgt een mentor toegewezen.  
In maandelijkse gesprekken wordt het werk in de  gemeente doorgenomen.  
Zij moest ons als gemeente en wij haar als predikant leren kennen. Dat heeft  tijd nodig. 
Daarnaast werkt zij, samen met de kerkenraad, aan de opbouw van onze gemeente. Juist nu er op 
het landelijk vlak binnen de Protestantse Kerk in Nederland zoveel verandert. 
 

Diaconie. 
Het jaarproject voor 2016 is “Street – Kids  in Oeganda”. Hiervoor zijn verschillende acties gevoerd,  
w.o. wafels bakken op de Braderie in Meliskerke,  en is de groente-, fruit- enz. kraam in Biggekerke 
opgesteld. De totale opbrengst was  meer dan drieduizend euro. 
Ook werd de Landelijke Diaconale Dag in Utrecht bezocht. Hier konden de aanwezige diakenen 
bijtanken en ideeën opdoen voor hun werk. 
Bij het inpakken van de kerstattenties konden ook gemeenteleden een handje toesteken. 
 
Jeugdwerk. 
Hoewel er voor de kindernevendienst niet elke week kinderen in de kerk aanwezig zijn wordt er door 
de leiding wel elke week een dienst voorbereid. Jammer wanneer dat voor niets blijkt geweest te 
zijn.  De groep wordt kleiner, ook voor de crèche geldt dat. Doordat er nog onvoldoende contact met 
de school is geweest en de verhuizing van de school in de kerstvakantie was er dit jaar geen  
schoolkerkdienst  en een kerstviering  met de kinderen van de basisschool “de Schute” . 



De catechisaties worden gehouden. Zo ook een catechesedienst en een bezoek met  onze oud-
predikant, ds. van de Broeke, aan Haarlem. 
  
Commissie Kerkelijke Activiteiten Koudekerke, Zoutelande en Biggekerke / Meliskerke. 
Regelmatig “Huis vol Muziek”, roulerende Liedboekavonden, een filmavond, via televisie = The 
Passion, het  kloosterweekend van 5 t/m 7 februari in Heeswijk-Dinther bij de Norbertijnen, de 
familieviering op 10 april in de Catharinakerk en een Preekvoorbereiding en de Startzondag. Maar 
ook gezamenlijk dauwtrappen wordt er  georganiseerd.  
Op zondag 26 juni was er de Vier Dorpen Dienst met aansluitend de barbecue tegen de achtergrond 
van dat 450 jaar geleden de eerste Hagenpreek werd gehouden. Dit thema werd op 10 juli 
Walcheren breed herdacht met een dienst in de toeristenkerk te Dishoek.  De ZLTO Hagepreek op 11 
september werd ook in Dishoek op mini-camping Wielemaker gehouden 
Door gebrek aan voldoende belangstelling gingen de Lutherreis en de musical niet door. 
De jeugd deed mee aan Sirkelslag en Atlantic Bridge.  
 
Gezamenlijke diensten met Zoutelande. 
De Bid- en Dankdag met voorafgaand een eenvoudige maaltijd, de vieringen in de Stille week, 
hemelvaartsdag  en ook de Oudejaarsdienst.  
 
Gezamenlijk met Zoutelande en Koudekerke. 
Er is gezamenlijk moderamenoverleg. 
Ook in de Boshutcommissie wordt samengewerkt. 
 
De Inloopochtenden in `t Klokuus zijn begin dit jaar van start gegaan. Leuke belangstelling. 
 
Vrijwilligersmiddag op 27 februari 2016. 
 
Gemeenteavond  12 april. Kennismaking met de nieuwe predikant. Voorlichting door de diaconie 
over hun project “Friends for streetkids”. 
 
“Vrienden van Odulphus”  stelden de kerk op de zaterdagmiddagen van 18 juni t/m 10 september 
open voor bezoek. Er  kwamen bij de verschillende gelegenheden een leuk aantal bezoekers. 
 
Open Monumentendag 10 september. Ook toen waren onze beide kerkgebouwen geopend. 
 
Afscheid en bevestiging ambtsdragers  op 28 augustus. 
 
Op 6 november was er een Doopdienst in de Odulphuskerk. 
 
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. 
 
Februari 2017, Sam Janse, scriba. 


