Jaarverslag van de Protestantse Gemeente te Biggekerke-Meliskerke 2017
Per 1 januari 2017 is het ledenaantal 495, te weten 256 belijdende leden en 239 doopleden en
50 verbondenen.
Vieringen en kerkgebouwen
In principe is er iedere zondag en op kerkelijke feestdagen een viering gehouden. Gezamenlijke
vieringen met Zoutelande of 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. Er
zijn soms redenen waarom van dit schema wordt afgeweken, maar op jaarbasis vinden gemiddeld
evenveel vieringen plaats in beide kerken.
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.
De vieringen op zondag kennen een vaste structuur. De liturgie heeft begin van het jaar een paar
kleine wijzigingen ondergaan waardoor meer vrijheid voor de (gast-)voorganger is om de viering in te
vullen.
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: bevestiging ambtsdrager,
thomasviering, startzondag, familieviering, diaconale viering, viering met de catechisanten,
doopdienst
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.
Kerkenraad
Dit jaar traden geen ambtsdragers af. We mochten een ouderling-kerkrentmeester bevestigen zodat
we met alle vacatures nog nét voldoen aan de minimumbezetting van de kerkenraad.
De scriba moest dit jaar stoppen met zijn werkzaamheden en hij is door de kerkenraad bedankt voor
zijn inzet. Voor de functie van scriba is nog geen oplossing.
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.
De kerkenraad hield zich bezig met Kerk 2025, de kerkorde wijzigingen die hieruit voortvloeiden, de
nieuwe plaatselijke regeling en de aanzet tot de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan.
Daarnaast zijn in het afgelopen jaar de verschillende commissies die in de gemeente werken
uitgenodigd in een vergadering om te vertellen over hun bezigheden.
- Commissie Kerkelijke activiteiten
- Commissie Kerk en recreatie (Boshut)
- Jeugd coördinatie
- Commissie Eredienst

College van kerkrentmeesters
Punten waarmee het college zich heeft bezig gehouden zijn:
- Dorpskerk; vanuit de kerkenraad is gevraagd naar de mogelijkheden voor aanpassing van de
Dorpskerk. Het college is van mening dat het niet verantwoord is om hoge kosten te maken,
ook gezien de terugloop van het kerkbezoek.
Het verzoek ligt er om te kijken of er draagvlak is binnen de dorpsgemeenschap om de
Dorpskerk in stand te houden.
- De folder voor actie Kerkbalans is aangepast. Dit keer geen cijfers, maar foto’s van de drie
kerken. Het college is blij met de toezeggingen die dit jaar zijn gedaan.
- Het geluid in de Odulphuskerk wordt geoptimaliseerd.
- Het oude gedeelte van de Odulphuskerk is van binnen voorzien van een nieuwe verflaag.
- De toekomst ziet er niet erg rooskleurig uit vanwege de toenemende vergrijzing. We zullen
zuinig moeten zijn, maar ook vooruitkijken, en misschien wel moeilijke, maar radicale keuzes
maken.
Diaconie
- In 2017 was het jaarproject bestemd voor Myanmar. Dit is aangemerkt als een plusproject
van Kerk in Actie. Dit betekent dat het ingezamelde geld enkel aan deze projecten worden
besteed. Toegezegd was € 3.000,=, maar met een bedrag van € 3.600,= ruim overschreden.
Acties waren:
 Minimarkt Jan Vaderstraat
 Talentenmarkt
 Wafels op de braderie
 Groente- en boekenkast
 Diaconale dienst
 Diaconale maaltijd
 Extra collecten
- Door Floor Louws zijn de pachtzaken overgedragen aan Jan Lampert.
- De samenwerking met de buurgemeenten is verder geïntensiveerd.
Het collecterooster 2018 is gezamenlijk opgesteld loopt nu gelijk. De toelichting van de
collecten in de kerkbladen wordt door één persoon aan de kerkbladen aangeleverd.
In 2018 is het gezamenlijk jaarproject voor de Voedselbank Walcheren.
- 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.
- Door vrijwilligers zijn de kerstattenties ingepakt en door gemeenteleden uitgedeeld aan de
ouderen en zieken in de gemeente
- Voor 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
van onze gemeente meegegaan dat de diaconie misschien meer kan betekenen, maar dat
men zich dan wel moet melden. Deze bonnen worden gegeven aan alle betrokken minima.
- Emté pakketten zijn bij elkaar gespaard en bezorgd daar waar deze welkom was. De overige
pakketten zijn naar de Voedselbank gebracht samen met het overschot van Zoutelande.
- In 2017 is een lening verstrekt aan Stichting Old School in Apeldoorn.
- Verder is aan het eind van het jaar een selectie gemaakt uit de reeks verzoeken voor een gift.

Jeugdwerk
De leiding van de nevendienst bereid 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 voorbereidde
nevendienst een volgende keer alsnog gebruikt worden.
Dit jaar was er een schoolkerkdienst met de kinderen van de basisschool “de Schute”. Bij de
kerstviering en de paasmaaltijd van de school wordt de predikant betrokken.
Dit jaar voor het eerst de catechese samen gegeven met Koudekerke omdat het aantal deelnemers
gering is. Zes avonden werden afgesloten met een dienst waaraan de catechisanten meewerkten.
Commissie Kerkelijke Activiteiten Koudekerke, Zoutelande en Biggekerke - Meliskerke
Vanuit de drie gemeenten is er nu een programma gemaakt, waar alle activiteiten in staan.
Het begon met de gezamenlijke Startzondag in september.
De basiscursus christelijk geloof, vier avonden, was nieuw en sprak de deelnemers aan.
De kliederkerk was ook nieuw, een mooi initiatief dat aan bekendheid moet winnen.
Ook nieuw was de sobere maaltijd met aansluitend de vesper in de veertigdagentijd. Een wisselend
aantal deelnemers at en vierde mee.
Daarnaast de bekende filmavonden, huis vol muziek, liedboekavonden. Twee avonden rond Genesis,
bibliodrama en het kloosterweekend volgen nog. En als afsluiting het dauwtrappen op
Hemelvaartsdag.
Samenwerking buurgemeenten
De samenwerking met de buurgemeenten binnen het cluster is het afgelopen jaar toegenomen.
Een aantal keren per jaar vergaderen de drie moderamina en de diaconieën met elkaar.
Voor alle kerkenraadsleden is een kerkenraadsavond georganiseerd waar na werd gedacht over de
toekomst en samenwerkingsvormen.
De diaconieën geven hierin het goede voorbeeld, evenals de Commissie Kerkelijke activiteiten en de
Commissie Kerk en Recreatie.
Dit jaar is er kanselruil geweest. De predikanten uit de drie gemeenten gingen met een gezamenlijke
liturgie voor in een andere gemeente. Zo kunnen de gemeenteleden alsook de predikanten
kennismaken met de buurgemeenten binnen het cluster.
De Boshut
Voor de Boshut werkt de Commissie Kerk en Recreatie. Voor deze werknaam is gekozen omdat ook
het gebouw zo heet. Inmiddels is de commissie omgezet in een stichting. De commissie is in 1964 in
het leven geroepen door de kerken op de dorpen Biggekerke, Meliskerke en Zoutelande. Inmiddels is
ook Koudekerke hierbij betrokken. Ze heeft tot doel vakantiegangers vanuit het christelijk geloof van
dienst te zijn. Het gebouw en het terrein wordt ter beschikking gesteld door de diaconieën van
Zoutelande en Biggekerke/Meliskerke. Hier werken elke zomer, in de vakantieperiode, teams van
vrijwillig(st)ers aan een recreatieprogramma. Elk team neemt twee weken voor zijn rekening. De
teams worden samengesteld uit enthousiaste jonge mensen die uit het hele land komen. Ze kunnen
tijdens hun werk in de Boshut altijd rekenen op begeleiding vanuit de commissie en krijgen
huishoudgeld en een zakgeldvergoeding. In de zomerperiode vinden op het terrein recreatiediensten
plaats, zo mogelijk in de open lucht.
Dank
Een bijzonder hartelijk dank aan de velen, vaak op vrijwillige basis, die onze gemeente een warm
hart toedragen. Wij noemen de predikant, de kerkenraad, het pastoraal team, commissieleden,
boekhouders, ledenadministrateur, kosters, beheerders, schoonmakers, organisten, musici,
wijkbezoekers en de betrokkenen bij het kerkblad, de kerkradio, preekvoorziening, kindernevendienst, crèche, kerkkoor, cantorij, bloemenverzorging, bloemenbezorging, verjaardagsfonds, oud
papier, maaltijdverzorging en nog velen niet genoemd, maar waar nooit tevergeefs een beroep op
kan worden gedaan.

