Jaarverslag van de Protestantse Gemeente te Biggekerke-Meliskerke 2018
Per 1 januari 2018 is het ledenaantal 467 te weten 240 belijdende leden en 227 doopleden.
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. Gezamenlijke vieringen met Zoutelande zorgen
soms voor een uitzondering evenals de dienst op Oudjaar.
De vieringen op zondag kennen een vaste structuur.
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: Doopdienst,
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. Er zijn soms redenen waarom van dit schema wordt afgeweken, maar op
jaarbasis vinden gemiddeld evenveel veringen 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.
Kerkenraad
Dit jaar traden drie ambtsdragers af, maar ze waren bereid om nog een ambtstermijn verder
te gaan. We mochten een ouderling bevestigen zodat we nu drie ouderlingen hebben, een
voor Meliskerke en twee voor Biggekerke.
De functie van scriba is nog steeds niet vervuld. Dit geeft een extra belasting voor de leden
van het moderamen en is verre van wenselijk.
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 de lopende zaken waaronder de stappen die gezet
worden in (nauwere) samenwerking met de buurgemeentes Koudekerke en Zoutelande.
Daarnaast is het nieuwe beleidsplan besproken en hieruit vloeide voort dat we ons als
gemeente meer willen 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.
College van kerkrentmeesters
Het afgelopen jaar zijn er geen grote projecten geweest waar het college aan heeft gewerkt.
We hebben naar de veiligheid gekeken rond en in de kerk. Rond de kerk is verlichting
aangepast en in de kerk is de ingang beveiligd met een camera, zodat tijdens de dienst de
koster de ingang in de gaten kan houden voor ongewenste gasten.
Het geluidssysteem in de Odulphuskerk is aangepast.
We zijn ons aan het oriënteren om de ramen in de Odulphuskerk te voorzien van jaloezieën,
dit willen we zo spoedig mogelijk realiseren.
We danken alle personen voor hun bijdrage, gegeven of toegezegd hebben voor Kerkbalans.

Diaconie
De diaconie van de Protestantse Gemeenten Biggekerke/Meliskerke bestaat uit vier
personen. Eén diaken maakt deel uit van het moderamen. Om de beurt collecteren de
diakenen en doen dienst bij het avondmaal.
In 2018 was het jaarproject voor de Voedselbank Walcheren.
Met een bedrag van ruim € 4.300,00 overtrof het onze verwachtingen.
Acties waren:
 Talentenmarkt
 Groente- en boekenkast
 Presentatie reis Myanmar en bingo
 Diaconale dienst met uitdelen talenten
 Soepverkoop bij de rommelroute Biggekerke
 Diaconale maaltijd
 Extra collecten
In de Jan Vaderstraat werd weer een buurtmarkt gehouden. Een bijzondere samenwerking
met mensen van de Gereformeerde Gemeente. Opbrengst wordt gelijkelijk verdeeld tussen
Kinderen op de vlucht (Kerk in Actie PKN), hulp voor overstroming in Azië (Woord en Daad)
en voor een buurjongen die in Bulgarije hulpverleent (Rode Kruis)
De pachtzaken van Biggekerke-Meliskerke en Koudekerke worden beheerd door Jan
Lampert. Enkele volkstuinen zijn van pachter gewisseld.
De samenwerking met de buurgemeenten is goed en wordt waar mogelijk uitgebreid.
Enkele keren per jaar is een gezamenlijke vergadering van de diaconieën van Zoutelande,
Koudekerke en Biggekerke/Meliskerke.
Het collecterooster 2019 is gelijk voor alle gemeenten. De toelichting van de collecten in de
kerkbladen wordt door één persoon voor het kerkblad aangeleverd.
Gezamenlijk één jaarproject.
De jaarlijkse bijdrage voor de ZWO (zending, werelddiaconaat en
ontwikkelingssamenwerking) werd door middel van een brief gevraagd.
De opbrengst is voor drie projecten in Pakistan.
 Theologisch onderwijs, van zondagsschool tot doctoraalstudie (OTS)
 Versterking van landloze arbeiders en verstandelijk beperkte kinderen (NOAD)
 Een inkomen voor boeren (REEDS)
Van de ontvangen giften en collecten heeft de diaconie alle drie projecten gelijkelijk
ondersteund.
Door gemeenteleden zijn de kerstattenties ingepakt en werden de pakketjes de
daaropvolgende zondag gebracht naar de ouderen en zieken in de gemeente.
Ook was een mogelijkheid om de talenten te gelde te maken.
Voor de minima in Biggekerke en Meliskerke is via Orionis een kerstbon verstuurd.
Deze bonnen gingen naar mensen ongeacht hun achtergrond (kerkelijk, niet-kerkelijk).
Aan de Emté-actie om te sparen voor boodschappakketten is ook door onze gemeente
meegedaan. Door de diaconie zijn de pakketten gebracht bij mensen die wel wat extra
ondersteuning kunnen gebruiken. De overige pakketten zijn naar de Voedselbank gebracht
samen met het overschot van Zoutelande.
Ook is aan het eind van het jaar een selectie gemaakt van allerlei verzoeken voor een gift,
die in de loop van 2018 zijn binnengekomen.

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.
De predikant is betrokken bij de kerst en paasviering op de basisschool in Biggekerke.
Dit jaar meldden zich slechts twee catechisanten en die sloten aan bij Zoutelande. Daar was
het aantal ook zo gering, dat de catechese dit jaar in geen van de drie gemeentes doorging.
Commissie Kerkelijke Activiteiten Koudekerke, Zoutelande en Biggekerke - Meliskerke
Vanuit de drie gemeenten is er nu een programma gemaakt, waar alle activiteiten in staan.
Een greep uit het aanbod:
Startzondag, gespreksavond: in gesprek met…, filmavonden en -midddag, middagen en
avonden rond muziek, kliederkerk, informatie/thema-avond over voltooid leven, broodmaaltijd
en vespers 40-dagentijd.
Het aantal deelnemers varieert sterk en het blijft voor mensen een drempel om activiteiten te
bezoeken die niet op het eigen dorp plaatsvinden.
Samenwerking buurgemeenten
De samenwerking met de buurgemeenten binnen het cluster is het afgelopen jaar
toegenomen.
Een aantal keren per jaar vergaderen de drie moderamina met elkaar.
Voor alle kerkenraadsleden en andere gemeenteleden die actief zijn in het kerkelijk werk, is
weer een kerkenraadsavond georganiseerd waar werd nagedacht 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 voor in een
andere gemeente. Dit keer niet met een gezamenlijke liturgie aangezien in Zoutelande een
koor meewerkte aan de dienst. De drie voorgangers laten weten dat zij niet zo de
meerwaarde inzien van kanselruil. Voor de gemeente is het niet duidelijk en kan het ook
gewoon een gastbeurt zijn. Wellicht iets voor de toekomst om naar andere vormen te
zoeken.
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