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Gemeentevergadering PGOS       20.03.03 

Datum: 12 februari 2020 één sessie om 19.30 uur. 

Er waren 42 mensen aanwezig incl. waarnemend voorzitter en scriba. 

 

Ds. Eeuwout Klootwijk heet iedereen hartelijk welkom. Hij vervangt als waarnemend voorzitter 

van de kerkenraad, Kees van Boven die zich heeft moeten afmelden. De vergadering wordt 

geopend met het lezen van een gebed wat Jona bad terwijl hij zich in de walvis bevond. Eeuwout 

illustreert dit met een afbeelding van Jona die uit de walvis stapt. Waarna de voorzitter voorgaat 

in gebed. Vervolgens zingen we lied 827 de verzen 1 en 2. 

De volgende onderwerpen zijn besproken: 
 
Vanuit College van Kerkrentmeesters; 

2019 is een kalm jaar geweest met weinig opzienbarende onderwerpen. Vanaf half 2019 tot nu 
hebben we te maken met een toenemend aantal gemeenteleden vanuit Middelburg. Hierdoor zal 
gekeken gaan worden naar wijkindelingen, en zal gezocht worden naar uitbreiding van 
contactpersonen en mensen die iets willen rondbrengen. 
Kijkend naar de toekomst kunnen we ervan uitgaan dat de kerk wel blijft staan…… Het CVK is zich 
aan het oriënteren op mogelijkheden tot vervanging van de audiovisuele apparatuur. Daarnaast 
zal de akoestiek van de Ark verbeterd worden. En er is een start gemaakt om te komen tot een 
basisplan voor de inrichting van de Ark. Mocht er iets vervangen worden dan kan dat op basis van 
dit plan zodat er één harmonieus geheel gaat ontstaan. Gemeente zal op de hoogte worden 
gehouden van deze plannen. 
De opbrengst van het oud papier loopt drastisch terug. Dit wordt gemonitord, mocht er geld bij 
moeten zal gestopt worden met de inzameling. 
Aktie kerkbalans: 
Er zijn 627 formulieren uitgedeeld daarvan zijn er tot nu toe 540 terug gekomen. 12 mensen 
hebben op dit formulier aangegeven niets toe te zeggen. Een respons van 88 %. 48 mensen 
leveren nooit een formulier in en zeggen dus ook niets toe maar betalen wel een bijdrage. 
Tot nu toe is €116.500,- toegezegd. In de begroting is €115.000,- opgenomen. In 2019 was 
€118.00,- begroot en is uiteindelijk €116.000,- ontvangen. 
Dit jaar hebben 25 leden aangegeven minder te willen betalen en 50 leden willen meer gaan 
betalen. Het overgrote deel houdt hetzelfde bedrag aan als voorgaande jaren. 
 
Vanuit College van Diakenen en ZWO 
 
De diaconie heeft een goed jaar achter de rug; goede acties, goede samenwerking. Het afgelopen 
jaar ingevoerde lopend vieren van de maaltijd van de Heer bevalt goed en zal worden voortgezet. 
De diaconie richt zich op eigen land en gemeente. Het afgelopen jaar is voor €1.400,- uitgegeven 
aan noodhulp voor eigen gemeenteleden. Het organiseren van de busreis, in samenwerking met 
de PCOB gaat goed hoewel daar financieel wel geld bij gelegd wordt vanuit de diaconie. Er zijn 
ongeveer 100 kerstpakketten uitgedeeld. De begroting van de diaconie sluit met een tekort maar 
daar staat voldoende spaargeld tegenover. De inkomsten van de Diaconie komen vooral uit de 
collecte tijdens diensten. 
Er worden wat activiteiten georganiseerd in het kader van groene kerk; nestkastjes, voedselkastje. 
ZWO:  
Aan missionaire bijdragen is €11.000,- toegezegd. Voor 2019 was €11.500,- begroot en is €13.000,- 
binnengekomen. Er zijn minder mensen gevraagd naar een bijdragen maar er is wel meer 
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toegezegd. Een groot deel van deze bedragen gaat naar projecten van Kerk In Actie; €7.000,- voor 
Zeeland voor Pakistan €6.000,- voor opbouw kerk in Syrië €1500,-. Daarnaast zijn er collectes voor 
speciale acties. 
 
Vanuit Taakgroep Pastoraat/pastores 
 
Veilige Kerk: 
De kerken in de Ring Walcheren hebben besloten tot het aanstellen van een tweetal 
vertrouwenspersonen. Wij zullen deze mensen benaderen en hen voor onze gemeente aanstellen. 
We discussiëren aan de hand van een aantal dia’s (aangereikt door de PKN) over “wat verstaan we 
onder een veilige kerk en waar kunnen we op letten”. Vanuit de PKN wordt het hebben van 
Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor bepaalde vrijwilligers verplicht gesteld. Hier zal in het 
komende jaar meer over bekend worden. 
 
Vanuit Taakgroep Eredienst 
 
Medewerking van koren aan de eredienst: Het beleid in het verleden was; alleen koren uitnodigen 
waarin gemeenteleden zingen of die een andere link met de gemeente hebben. Is dit nog steeds 
wenselijk? Een aantal opmerkingen:  

− Het mag wel wat minder klassiek zijn.  

− Wat leukere liederen waarbij het fijn is als er uitleg wordt gegeven over wat er gezongen 
wordt als het niet in het Nederlands is.  

− Het moet passen in de dienst en geen optreden zijn. 

− Link met gemeente is niet noodzakelijk. 

− Mag wat vaker. 
 
Wat verder nog ter tafel kwam 
 
Waar is/blijft de jeugd en wat wordt voor hen gedaan? We zijn een “oudere gemeente” met wel 
een aantal activiteiten voor jeugd/jongeren; Kring Jonge Ouders, contacten met beide 
basisscholen, Dreumesdienst…… 
 
Er zal met een groepje een askruisje worden gehaald in de katholieke kerk op Aswoensdag. 
 
Sluiting. 

Het gemeenteberaad wordt afgesloten met het bidden van NLB 834. 

De voorzitter dankt eenieder voor zijn of haar inbreng en wenst iedereen wel thuis.  


