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Kerk in, voor en op het dorp 
  



Inleiding 

In dit beleidsplan is aangegeven hoe we de toekomst tegemoet willen gaan. U leest dat in de 

onderstaande paragrafen.  

Na de visie en een beschrijving wie we zijn, staan de cijfers over de bestaande situatie en de 

organisatiestructuur die we voor ogen hebben.   

Hierbij is er gekozen voor een indeling in werkvelden omdat dit meer duidelijkheid geeft over wie wat 

doet en waar de verantwoordelijkheden liggen.  

Iedere werkveld kan aan de hand van dit document zelf zijn speerpunt of prioriteit aangeven.   

Paragraaf 4 beschrijft waar we als gemeente naar toe willen. 

Paragraaf 5 is het werkdocument voor de verschillende werkvelden. 

Er staat een aantal suggesties die passen bij de visie en de wijze waarop wij kerkelijke gemeente willen 

zijn en de werkvelden gaan hiermee aan de slag om tot een speerpunt te komen voor het eerstvolgende 

jaar. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Paragraaf 1: Visie 

De Protestantse Gemeente Biggekerke-Meliskerke wil Kerk in, voor en op het dorp zijn.  

Dit gebeurt door leden die zich geïnspireerd en aangesproken weten door de bevrijdende boodschap van 

het evangelie om in het voetspoor van Jezus te gaan en naar buiten te treden. 

De gemeente wil als kerkelijke gemeenschap op een centrale plaats aanwezig zijn en blijven in de 

dorpen. 

Het kerkgebouw hoort historisch bij het dorp en wij zoeken naar mogelijkheden om als kerk verbinding 

te zoeken met activiteiten op de dorpen.  

 

Het is een vergrijzende, maar toch enthousiaste en levendige gemeente met oog voor mensen om zich 

heen, buiten en binnen de kerkelijke gemeenschap.   

Geloof, hoop en liefde is wat ons drijft.  

Geloof in God de Schepper.  

De hoop op Zijn toekomst.  

De liefde van God tot mensen en mensen onder elkaar.  

Hierdoor hebben wij de moed om door te gaan en een gemeente te zijn in beweging met het oog op de 

toekomst.  

Geloof 

De gemeente wil in vieringen en andere activiteiten verschillende generaties aanspreken.  

De kracht van rituelen willen wij laten spreken als woorden te kort schieten.  

Gevoel voor traditie staat vernieuwing niet in de weg.   

Traditie is het doorgeven van het vuur, niet het aanbidden van de as.  

Geloofsoverdracht en ruimte voor bezinning en geloofsverdieping zijn hierbij belangrijk.  

Hoop 

De vergrijzing en terugloop van leden en de geringe aanwas van onderaf zijn ontwikkelingen waar de 

gemeente mee te maken heeft.   

Op deze realistische maar zorgelijke ontwikkeling moet de gemeente inspelen.  

Zij wil zich niet alleen concentreren op het in standhouden van het kerkgebouw, maar liever een levende 

gemeenschap op ieder dorp zijn, in verbondenheid met de omliggende dorpen en haar inwoners.  

‘Minder’ kan op die manier ‘meer’ worden, zeker wanneer wij ons aansluiten bij bestaande activiteiten in 

de dorpen.  

Liefde 

De liefde van God krijgt vorm in de zorg voor anderen.  

Zonder diaconaat en pastoraat geen kerk.  

Deze aandacht blijft niet beperkt tot de eigen gemeente, maar we willen oog en oor hebben voor alle 

mensen in de dorpen.  

De kracht van een dorpsgemeenschap is de grote onderlinge verbondenheid.  

Als kerk willen wij daar onderdeel van uitmaken.  

  

 



Paragraaf 2: Wie zijn we? 

Over de dorpen 

Biggekerke en Meliskerke liggen in de gemeente Veere, een plattelandsgemeente van 22.000 inwoners. 

De 13 verschillende en karakteristieke kernen beslaan een groot deel van het eiland Walcheren. Steden 

als Middelburg en Vlissingen liggen om de hoek.  

Biggekerke 

Hoewel de naam van het dorp misschien anders doet vermoeden heeft deze niets te maken met 

varkens. Bigge was in de vroege Middeleeuwen een gangbare persoonsnaam. 

Biggekerke is een kerkringdorp, wat nog goed te zien is aan de bijna gesloten wand van gevels rondom 

de oude Dorpskerk.  

Het dorp en de ongeveer 900 inwoners beschikken over een eigen streekcultuur en zuiver Zeeuws water, 

gevonden in de bel van Bekerke. Tegelijkertijd voelt men zich verbonden met de andere kernen. 

Biggekerke is een typisch forensendorp. De meeste inwoners verdienen hun inkomen buiten het dorp. 

Tegelijkertijd zijn er tal van minicampings bij de boerderijen rondom het dorp en overige ondernemers 

halen hun inkomsten uit het toerisme.  

Het dorp heeft geen winkels meer, alleen een snackbar en een molen. Hier kan men streekproducten en 

dierenbenodigdheden kopen.  

Biggekerke heeft een christelijke basisschool welke haar huisvesting deelt met het dorpshuis ‘Onderdak’ 

dat in februari 2019 is geopend. Op deze school zitten ook de leerlingen uit Meliskerke, waarvan de 

ouders niet kiezen voor reformatorisch onderwijs. 

Alhoewel Biggekerke een klein rustig dorp is, bruist het van de activiteiten. De jaarlijkse solexrace, 

ringrijden, sjezenrijden, popfestival ‘Bigfest’ en om het jaar een Biggekerksedag waar ook de kerk 

present is.  

Het dorp kent een oranjevereniging, speeltuinvereniging, biljartclub, koersbalclub, kookclub, trimclub en 

tafeltennisclub  die zorgen voor de nodige ontspanning. Daarnaast is de dorpsraad actief om de 

leefbaarheid van het dorp te vergroten in overleg met de gemeente Veere.  

Het dorp kent een dorpskrant ‘het Keuvelaertje’ dat 4 keer jaar uitkomt.  

Meliskerke 

In Meliskerke vind je veel winkels wat het een levendig dorp maakt. Klanten komen niet enkel uit 

Meliskerke, maar komen overal vandaan. Het is een dorp met twee kerkgebouwen. Een groot deel van 

de inwoners is lid van de Gereformeerde Gemeente en de kinderen gaan naar de reformatorische 

school, die op het dorp staat.  

Midden op het dorp staat de karakteristieke Odulphuskerk uit de 14e eeuw met de toren die zo’n 60 

centimeter uit het lood staat. In 2011 is de kerk volledig gemoderniseerd en is een nieuw gedeelte 

aangebouwd. Het oude en nieuwe deel vormt samen een prachtig geheel. 

In het dorp zijn veel verenigingen actief waaronder een schiet-, gym-, oranje-, en speeltuinvereniging. In 

het dorpshuis ‘Ons huis’ is de ouderensoos actief. Ook hier is de dorpsraad de brug tussen de bewoners 

en de gemeenteraad. In de zomer is er ringrijden, sjezenrijden en de braderie.  

 



 Kerkelijke kaart  

De Protestantse Gemeente Biggekerke-Meliskerke bestaat sinds 31 december 2004.  

Het was de eerste gemeente binnen de classis Walcheren die fuseerde.  

Zij is ontstaan uit de Gereformeerde Kerk van Meliskerke, de Hervormde Gemeente Meliskerke en de 

Hervormde Gemeente Biggekerke.  

De gemeente heeft 482 leden, 230 doopleden en 252 belijdende leden (cijfers 1-1-2018) en daarnaast 49 

verbondenen (vroegere geboorteleden). De gemeente bevindt zich in het midden van de kerk (midden 

orthodox).  

De gemeente heeft twee kerkgebouwen, de Dorpskerk in Biggekerke en de Odulphuskerk in Meliskerke.  

Deze laatste is in 2011 grondig uitgebreid en aangepast aan de eisen van deze tijd.  

De kerkzaal is groter geworden en nevenruimtes zijn gemaakt voor vergaderingen, nevendienst en 

crèche.  

De kerkzaal is multifunctioneel en kan gebruikt worden voor binnen- en buitenkerkelijke activiteiten. 

 

De Dorpskerk is een klassiek historisch gebouw met een inrichting en opstelling van stoelen waardoor de 

mogelijkheden beperkt zijn.  

In het ‘Klokuus’, gelegen tegenover de kerk, vinden de activiteiten plaats, zoals koffiedrinken, 

vergaderingen, nevendienst en crèche.  

Deze ruimte is ook te huur voor binnen- en buitenkerkelijke activiteiten. 

De diensten vinden zoveel mogelijk om en om plaats.  

De aard van dienst of waar veel kerkbezoek wordt verwacht, zoals met christelijke hoogtijdagen, bepaalt 

in welke kerk deze plaatsvindt.  

Themavieringen, medewerking van koren, school, e.d. vinden plaats in de Odulphuskerk.  

Dit heeft te maken met het al dan niet multifunctioneel zijn van de gebouwen.  

Vanuit de drie omliggende gemeenten, Koudekerke, Zoutelande, Biggekerke-Meliskerke vindt in de 

zomermaanden kerkelijk recreatiewerk plaats in de ‘Boshut’. Idealiter zijn twee teams actief en 

organiseren activiteiten voor de kinderen uit de dorpen en de vakantiegasten.  

Verder zijn er acht recreatiediensten waar gemeenteleden uit de omringende dorpen en vakantiegasten 

komen. Deze diensten worden goed bezocht en vinden als het kan plaats in de openlucht. 

 

  

 
  



Organisatiestructuur 

 

Werkveld:    Verantwoordelijk voor: 

Kerkenraad:    beleid 

     communicatie 

Werkveld Diaconie:   bloemendienst 

     verjaardagsfonds 

     wijkbezoekers 

     cie Kerk en Recreatie (Boshut) 

Werkveld Pastoraat:   Pastoraat 

Werkveld Beheer:   (leden) administratie 

     personeel 

     gebouwen 

Werkveld Eredienst:   preekvoorziening 

     koren 

     beamer 

     zondagsbrief  

Werkveld Jeugd: oppas 

KND 

catechese 

school 

Werkveld Kerkelijke Activiteiten: Winterwerkprogramma 

 

 

 
 
  
 
  



Paragraaf 3: de cijfers  
 
Doopleden: 

0-20 jaar:  60 

20-40 jaar:  59 

40-60 jaar:  68 

60-80 jaar:  38 

80-100+ jaar:  4 

Totaal:   230 

 

 

 

Belijdende leden: 

20-40 jaar:  11 

40-60 jaar:  79 

60-80 jaar:  119 

80-100+ jaar:  43 

Totaal:   252 

 

 
 
 
 
 
Alle leden: 
 
0-20 jaar:  60 
20-40 jaar:  70 
40-60 jaar:  147 
60-80 jaar:  158 
80-100+ jaar:  47 
 
Totaal:   482 
 
Doopleden:  230 
Belijdende leden: 252 
Verbondenen:  49 
 
Totaal:   531 
 



Toelichting: 
 
Het landelijk beeld van krimp en vergrijzing van de protestantse gemeenten zet zich in de gemeente 
Biggekerke-Meliskerke ook door.  
Waren in 2015 nog 535 belijdende en doopleden Per 1 januari 2018 is het aantal gezakt naar 482 
belijdende en doopleden. 
Het aantal doopleden is over de verschillende leeftijdsgroepen redelijk verdeeld. Bij de belijdende leden 
zien wij aan heel ander beeld.  
Dit is waarschijnlijk de “harde” kern van de gemeente. 65% van het totaalaantal belijdende leden is 
boven de 60 jaar.  
Met name in de categorie van 20 tot 60 jaar (35% van de belijdende leden en 55% van de doopleden) 
kan potentie zitten van menskracht, die zich in zouden kunnen en willen zetten. Dit kan zijn op 
projectbasis, op deelgebieden, op maatschappelijk gebied of voor het dorpsgebeuren in zijn 
algemeenheid, waarbij een ”open” kerk de basis is.  
Opvallend is dat het aantal doopleden van 0 tot 20 nog 60 personen is en 26% van het totaalaantal 
doopleden.  
  



Paragraaf 4: Waar willen we naar toe? 

Als kerkelijke gemeente willen we aansluiten bij de dorpsagenda, dat wil zeggen, de activiteiten die op 

de verschillende dorpen plaatsvinden. Hierbij valt te denken aan: 

• Samenwerking zoeken met Commissie Welzijn 

• Open tafel in Meliskerke 

• Burenhulp 

• Zomerbraderie in Meliskerke 

• Biggekerksedag 

• Kerk als vast agendapunt op dorpsraadvergadering 

• Betrokkenheid bij schoolactiviteiten voor het dorp 

• Pro-actief zijn naar organiserende comitees van bijv. Solexrace, ringrijden, etc. 

De consequentie van deze insteek kan zijn, dat er keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van de 

bestaande activiteiten, veelal binnenkerkelijk gericht, ten gunste van de meer naar buiten toe gerichte 

activiteiten op de dorpen. 

  

  



Paragraaf 5: Waar gaan we aan werken? 

 
Kerkenraad 
 
Beleid: 

• Voortouw nemen om de verschillende werkvelden te stimuleren en motiveren om met gekozen 
speerpunten en activiteiten aan de slag te gaan. 

• Zoeken naar activiteiten die de samenwerking tussen de drie gemeentes in het cluster 
bevorderen en versterken. 

 
Communicatie: 

• Voortouw nemen in de communicatie zowel binnenkerkelijk gericht, maar vooral naar buiten toe 
laten om te laten zien en horen waar de kerk mee bezig is. 

• Website kerk, dorpsraad 
• Kerkblad 
• Keuvelaertje 
• Faam en Bode 
• PZC 
• Omroep Zeeland 
• Facebook 

 
Aandachtspunt: 

• Hulp van buiten inroepen wanneer de kerkenraad niet de capaciteiten heeft om hier zelf 
invulling aan te geven 

• Bijv. gemeenteadiviseur, dorpskerkenambassadeur, mensen die aansprekende stukjes 
kunnen schrijven.  

 
Werkveld diaconie: 
 
Suggesties: 

• Dorpssoep verder uitbouwen 
• Jan Vader markt uitbouwen 
• Vastenactie, dorp bij betrekken 
• Diaconale maaltijd meer open stellen 
• Inzamelingsactie voeding voor voedselbank als jaarlijks terugkerende actie (hele dorp wordt 

daarbij betrokken en actief) 
• Ruimere bekendheid geven aan jaarproject en zo mogelijk dorpen erbij betrekken 

 
Werkveld Pastoraat 
 
Suggesties: 

• Opzetten van levende adventskalender / veertigdagenkalender 
• Drie momenten in de week een huis openstellen voor koffie en ontmoeting. 

Verschillende dagdelen, ochtend, middag, avond, zondagmiddag, etc. Hierbij ook niet 
kerkelijke of anders gelovige dorpsgenoten betrekken. 

• Huis aan huis iets bezorgen, folder, kaars, kaartje, o.i.d. in de dorpen 
• Aanschuiven bij Open tafel in Meliskerke en Eetclub in Biggekerke 



Werkveld Kerkelijke activiteiten 
 
Suggesties: 

• Inzetten op maatschappelijke thema's  
• Werving Walcheren breed 
• Verbinding zoeken met Welzijn 
• Overige activiteiten breed publiceren 

• Welkomstborden dorpen 
• Faam /Bode/PZC 

•  
Werkveld jeugd 
 
Suggesties: 

• Contacten met school intensiveren 
• Schoolkerkdienst 
• Overstapcadeautje 
• Catechese uurtje op school 
• Kerstwandeling dorp 

 
 
Werkveld Beheer 
 
Suggesties: 

• Zomeropenstelling beide kerken stimuleren 
• Vrijwilligers uit de dorpen benaderen (ook buitenkerkelijk) 
• Orgelconcert 
• Kunst exposities 

• Geldwervingsacties om meer levend geld te verkrijgen of om de gebouwen in stand te houden 
 
Werkveld Eredienst 
 
Suggesties: 

• Koren en/of muziek in de vieringen 
• Laagdrempelige vieringen 
• Gezamenlijke vieringen voorbereiden 
• ... 

 
Overige activiteiten: 
Kaarten vanuit de gemeente naar dorpsgenoten (diaconaal/pastoraal)  

•  
  



Bijlage (aangevuld materiaal van het oude beleidsplan) 

Kerkenraad 

Communicatie Naar buiten o.a. via website: 

- actuele informatie over activiteiten 

- verbinding naar andere instanties 

- namen en contactadressen 

- digitaal abonnee zondagsbrief  

- digitale nieuwsbrief 

- Keuvelaertje 

- websites dorpsraden 

Naar binnen (kerkelijke gemeente): 

- nieuwsbrief/kerkblad 

- zorgen delen 

- informatie geven 

Toekomst en beleid Samenwerking cluster 

Gastvrijheid naar gasten naambordjes 

liturgie uitdelen 

 

Werkveld Diaconie 

Diaconale bijstand verlenen zowel in als buiten 

de gemeente 

- kerstactie minima (Orionis) 

- boodschappenpakketten Jumbo 

- noodhulp 

Inzet en gelden verzamelen voor projecten kleinere projecten kiezen 

eventueel in samenwerking met anderen (cluster 

breed) 

Beheer ’t Klokuus' Beschikbaar stellen voor activiteiten binnen en 

buiten de gemeente 

Beheer Boshut 

 

toerusten en begeleiden recreatieteams, 

verbreden aanwezigheid 

zorg dragen voor gebouw, inventaris en terrein van 

de Boshut (afwatering) 

Bemensing teams 

eventueel pastoraal spreekuur aanbieden 

 

  

 
  



Werkveld Pastoraat 
 

Pastoraat 
 

Omzien naar elkaar, verbinden van mensen 
- gebruik maken van netwerken op het dorp 
Toerusting 

In ontmoeting en gesprekken 'er zijn'; aanwezig 
zijn met aandacht en betrokkenheid en een 
luisterend oor 

Inzetten op wezenlijk pastoraat eventueel ten 
koste van vaste bezoeken. 
Extra aandacht voor jeugd, jonge gezinnen en de 
middengroep 40-60 jaar 
Gebruik maken van bestaande netwerken en 
contacten van dorpsgenoten onderling. 

meedenken in bezinnings- en geloofsvragen 
aansluitend bij de levensfasen 

verder ontwikkelen van initiatieven als de 
pastorale brief rondom overlijden 
geloofsopvoeding jonge gezinnen 

aandacht voor signalen uit dorp en gemeente 
waar een appel wordt gedaan om aandacht en 
concrete hulp, aandacht voor het (familie) 
netwerk 

goede coördinatie en overleg diaconie, 
pastoraalteam en andere(vrijwillige) hulpverleners 
en familie 
coördinatoren Burenhulp betrekken bij overleg 

bezoekwerk rondom verjaardagen en jubilea indien nodig en mogelijk delegeren naar 
wijkbezoeker 
terugkoppeling naar diaconie en pastoraal team 

 
Werkveld Beheer 
  

Zorg erfgoed Verbinding verleden, heden en toekomst  
functioneel houden van kerkgebouwen 
en openstelling van de gebouwen in beide dorpen 

behoud en onderhoud van beide kerkelijke 
gebouwen 

met minder geld goed werk leveren 
functionele kerkgebouwen houden 
dorpsgemeenschap betrekken bij 
toekomstplannen 
- communicatie 
beschikbaar stellen van gebouwen voor 
activiteiten in en buiten de gemeente 
 

Zorg voor beroepskracht 
 
Kosters en organisten 

Omvang formatie (kostwinner) 
Samenwerking zoeken binnen cluster 
Bemensing 

Financiële zorg voor het draaiend houden van de 
gemeente 

Inventieve geldwervingsacties 
voor het verkrijgen van ‘levend geld’ 

Overige taken zoals beheer roerende zaken en 
archieven 

Zorg voor de antieke voorwerpen 

 
 
 
 
 



  
Werkveld Eredienst 
 

organiseren inspirerende activiteiten in beide 
kernen 

openheid naar buiten 
variatie in diensten voor verschillende 
doelgroepen 
- reguliere diensten 
- thema- familieviering etc. 
- schoolkerkviering 
- catechisantenviering 
- diaconale dienst 
- vespers 
verbinding zoeken met bestaande en nieuwe 
activiteiten op de dorpen 
- Passage 
- welzijnsmaaltijd MK 
- koffieochtenden in BK 
- alleenstaanden maaltijd in BK 
- dorpsraad 
- school 
- evenementencommissie 
- soos 
- dorpsactiviteiten 
- kerstwandeling dorp 
 

Liturgie, evaluatie en bijstelling 
 
Regelen gastvoorgangers 
 
Minimaal 6 maal per jaar muzikale medewerking 
 
Eeuwigheidszondag 
 

preekvoorbereiding 
lectoren 
 
 
 
Protocol opstellen met afspraken 

Zondagsbrief 
Beamer 

 

 
 
Werkveld Kerkelijke Activiteiten 
  

Aansprekende activiteiten voor alle doelgroepen 
binnen en buiten de kerk (clusterbreed). 
 
 

Doelgroepen 
Tijdstippen 
Samenwerking met andere clusters 
 
Geloofsgesprek 

publiciteit verzorgen Boekje in september 
Zondagsbrieven 
Website 
Bredere bekendheid geven via andere media 



 
Werkveld Jeugd 
 

Jeugd en jonge gezinnen: 
- kindernevendienst 
- catechese 
- school 
- dorp 
 

Contact zoeken met bestaande groepen: 
de keet 
sinterklaasintocht 
lampionnenoptocht 
pompoenen snijden 
Kerstviering school 
 

het geloof overbrengen in zinvolle 
kindernevendienst, catechese en andere 
activiteiten 

Vorm en frequentie van KND 
Kliederkerk 
Familieviering 
catechese 

Contact houden met doelgroep en hun ouders bv. Huisbezoek, ontmoetingsavond 
nieuwe communicatievormen 
 

 


