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Het jaarthema was: “Oog in oog”. Dit thema kwam op 
allerlei manieren terug, zoals in diverse zondagse 
erediensten, het Groot Huisbezoek en andere 
activiteiten. De kring “Oog in oog” werd goed bezocht, 
ook voor het filmhuis was genoeg belangstelling. Naar 
aanleiding van het 25 jarig jubileum van ds. Eeuwout was 

er een tentoonstelling van Hans van der Wal, beeldend kunstenaar met zijn 
“omkeerdoeken”, wat uitstekend in het thema paste. Hans kwam met zijn 
vrouw een avond over deze doeken spreken. En er werd in een dienst aandacht 
aan besteed. Ook bijzonder was de thema- avond met Kick Bras, “Mystiek in 
woord en beeld“.  
 
De vieringen in het Ambachtsveld werden zelfstandig door een werkgroep 
geregeld. Er werd zelfs een avondmaalsviering met de bewoners van het 
Ambachtsveld in de kerk gehouden. Verder kan de huiskamerkring “Jonge 
ouders”, de vrouwengespreksgroep genoemd worden en het kloosterweekend. 
In de week voor kerst werd “Kerstboom buiten” georganiseerd. 
Veel van de zondagse erediensten hebben een bijzonder karakter. We kennen 
een bijzondere “Laatste zondag van het jaar”. Deze dienst begint op de 
begraafplaats waar voor de overleden gemeenteleden bloemen worden 
neergelegd. In de dienst, die verder gaat in de kerk, worden de namen gelezen 
waarbij een kaars wordt aangestoken. 
We vieren zes maal per jaar de Maaltijd van de Heer. Dit jaar veelal in een 
lopende vorm, die goed bevalt.  
Naar aanleiding van de Nashville-verklaring,  waarin vanuit orthodox-
christelijke hoek verwoord wordt hoe christenen moeten omgaan met het 
geloof, maar ook met zaken als het huwelijk en seksualiteit werd schrijfster, 
fotograaf en trainer Eveline van de Putte uitgenodigd in een kerkdienst. Eveline 
vertegenwoordigt de LHBTI-groep, een verzamelnaam voor mensen met 
diverse seksuele geaardheden en gender. Hier reageerde de gemeente positief 
op. Daarop werd een avond door de pastores met Eveline georganiseerd als 
toerusting voor ambtsdragers/contactpersonen en andere belangstellende 
gemeenteleden. Hoewel deze avond over LHBTI-ouderen in verpleeghuizen en 
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zorginstellingen niet heel druk bezocht werd, bleek deze zeer verhelderend en 
informatief. 
Naast de eredienst hebben we geregeld een dreumesdienst voor kinderen tot 4 
jaar met hun (groot)ouders. En de @homediensten die een laagdrempelig 
karakter hebben en juist een andere manier van “kerkdiensten” willen laten 
zien. Deze @homediensten vinden plaats in de Ark, wat zeker de 
laagdrempeligheid bevordert. 
 
De nieuw- ingekomen gemeenteleden werden vanaf dit jaar verwelkomd met 
een tasje met het logo van onze gemeente erop. 
In het tasje dat door de contactpersoon wordt aangereikt, zit een 
welkomsbrief, een BrugKontakt, een folder kerkbalans en een jaarboekje. In 
november werden deze nieuwe gemeenteleden uitgenodigd voor een 
kerkdienst en daarin welkom geheten. Bij het koffiedrinken werden zij 
persoonlijk voorgesteld aan de gemeente. 
 
2018 werd begonnen met een vacature binnen het pastores team. Een 
sollicitatie commissie werd ingesteld, na het besluit van de kerkenraad om op 
zoek te gaan naar een kerkelijk werker. De sollicitatie commissie stelde 
unaniem voor om rev. Ank Muller, deacon in de Anglicaanse Kerk en tevens 
gastlid in onze gemeente, aan te stellen als nieuwe pastor. 
Op 1 januari 2019 is zij begonnen met haar werkzaamheden en op 21 januari 
werd Ank Muller in een oecumenische dienst aan onze gemeente voorgesteld 
en verbonden. Hiermee is ons pastores team weer op de ons gewenste sterkte. 
 
Dit jaar werden Wereldmaaltijden georganiseerd. Er blijkt behoefte te zijn aan 
het gezellig samen eten. De opbrengst van deze maaltijden is bestemd voor het 
Hillcrest Aids Centre in Zuid Afrika. 
Ook de inloopmiddagen, georganiseerd door de Diaconie, werden goed 
bezocht. 
Samen met de PCOB werd tweemaal per jaar een busreis voor ouderen 
georganiseerd, wel neemt het aantal deelnemers geleidelijk af. Door de 
stijgende leeftijd hebben de deelnemers steeds meer beperkingen. Hier werd 
bij het kiezen van een bestemming rekening mee gehouden. 
De handwerkgroep is zeer enthousiast en ook hier kwamen met enige 
regelmaat nieuwe mensen op af. De zangmiddagen werden goed bezocht, al is 
het moeilijk om iets te organiseren waar iedereen tevreden mee is. Muziek 
smaken verschillen nu eenmaal. 
De kerstpakketten actie is goed verlopen. Dit jaar kon er niet meer voor iemand 
anders een pakket aangevraagd worden. Dit mede i.v.m. de privacy wetgeving. 
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Het aantal aangevraagde pakketten was dit jaar minder dan vorig jaar. Dit was 
een trend die ook bij het Leger des Heils te zien was. 
Deze zomer bezorgden we 20 kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk 
hebben een leuke verrassing in de vorm van een vakantietas. 
 
In de 40 dagen tijd werd door de ZWO een wandeling georganiseerd en een 
sobere maaltijd gehouden. 
 
De diaconie heeft sinds dit jaar participatie in de werkgroep Armoede 
Vlissingen waardoor meer contacten ontstaan met andere instanties die op dit 
gebied actief zijn in de gemeente Vlissingen. 
 
Dit jaar bleef onze gemeente verbonden met Hillcrest Aids Centre bij Durban in 
Zuid-Afrika. Het zonnepanelenproject werd van harte ondersteund door het 
college van kerkrentmeesters en de diaconie. Vanuit de groep die eerder in 
2017 Hillcrest Aids Centre bezocht, werden fonds wervende activiteiten 
georganiseerd. In het najaar werden amaryllis bollen verkocht, in het voorjaar 
werden bossen forsythiatakken verkocht, in de zomer werd allerlei soorten jam 
gemaakt en verkocht.  
 
Wat betreft de “stoffelijke zaken” zijn weer veel onderwerpen aan de orde 
geweest. Door een legaat kon een mooie vergadertafel voor in de consistorie 
vervaardigd worden. Het archief is op orde gebracht en er is een digitaal archief 
in werking getreden. De website is vernieuwd en de huurcontracten zijn weer 
op orde. De kleine Ark wordt sinds januari 2019 verhuurd aan ADRZ als 
priklocatie. 
Het onderhoud van de gebouwen blijft aandacht vragen; dit jaar zijn de 
dakgoten vervangen en is het buitenschilderwerk vervangen. 
 
Op initiatief van de diaconie zijn we een groene kerk geworden. In dat kader 
proberen we zo duurzaam mogelijk om te gaan met onze energie, in welke 
vorm dan ook. 
 
Veel vrijwilligers werkten mee aan de twee boeken- en rommelmarkten die in 
voor- en najaar gehouden worden. Daarnaast is de samenwerking met de 
vrienden van de historische kerk Souburg goed, waardoor ons gebouw voor 
vele activiteiten gebruikt wordt. 
De kerkdeur staat op donderdagmiddag open voor iedereen.  
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Onze gemeente blijft zorg houden rondom de invulling van de vacatures voor 
ambtsdragers en contactpersonen. Maar daar tegenover staat de grote inzet 
van de huidige ambtsdragers en die van een grote groep vrijwilligers die het 
mogelijk maakt om alle activiteiten te organiseren en te bemensen. Op deze 
manier zijn we een open, kleurrijke gemeente met compassie en liefde voor 
elkaar gebaseerd op ons geloof in God. 
 

 


