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VOORAF
Dit voortschrijdend beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeente doen en in
ieder geval zo willen houden. Dat is niet ´op de winkel passen´ maar juist een poging om ondanks
krimp, in geloof en vertrouwen en met plezier, die dingen te blijven doen die in onze gemeente
goed gaan.
Dat betekent keuzes maken, niet alles willen doen, om met de beschikbare menskracht het werk
ook te kunnen blijven doen.
Maar wel met een open houding voor wat zich aan dient in de tijd.
Onze gemeente maakt deel uit van de classis Delta en de Ring Goes.
Het grondgebied van onze gemeente beslaat de kerkdorpen: ’s-Heer Abtskerke, Sinoutskerke en
Baarsdorp.
Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met de Protestantse Gemeenten van Nisse en
Hoedekenskerke, samen ook bekend als de Triogemeenten. Sinds september 2012 hebben wij
gezamenlijk een fulltime predikant.
Per 1 januari 2018 maken wij deel uit van de gefedereerde gemeente ‘Rond de Zwake’ waarin
samenwerken: Nisse, Hoedekenskerke, DEO (Driewegen – Ellewoutsdijk – Ovezande), Oudelande en ’sHeer Abtskerke.
Een beleidsplan wordt opgesteld voor een periode van 4 jaar. Intussen leven we in een onzekere
tijd met allerlei veranderingen, waaronder de gevolgen van het Coronavirus, wat flexibel omgaan
met vaste regels vraagt. Er worden beleidszaken, ook in federatief verband, besproken en er
zullen aanpassingen en wijzigingen plaatsvinden. Bij de eerstvolgende update van het
beleidsplan worden deze verwerkt in de tekst.
VISIE
We willen proberen om, door samen ons geloof te belijden, de lofzang gaande te houden, te
vieren en te bidden en gemeente van Christus te zijn.
Als gemeente van Christus hebben wij een dienende taak in de wereld. Daarom willen wij als
gemeente er niet alleen zijn voor de eigen leden, maar ook werken aan uitstraling naar buiten,
alleen of in samenwerking met buurgemeenten en parochies in de regio.
LEREN
De zondagse eredienst is een moment van vieren én leren. De preek is toegankelijk, we hechten
eraan dat de verkondiging aansluit bij de periode van het kerkelijk jaar en iets toevoegt aan
onze geloofsbeleving. Hoe verstaan we de Bijbelse bedoelingen en wat dat zou kunnen
betekenen in ons leven en voor de gemeente.
Tijdens elke kerkenraadsvergadering, om de twee maanden, wordt een bezinningsonderwerp
aan de orde gesteld. Dat helpt ons bepalen wat we willen en waar we voor staan in ons geloof.
Sinds kort wordt de kindernevendienst aangestuurd vanuit Hoedekenskerke, er zijn daar een
paar enthousiaste mensen mee bezig.
VIEREN
Het streven is om zoveel als mogelijk in de eigen gemeente op de zondag een kerkdienst te
houden. Binnen de samenwerking met Nisse en Hoedekenskerke hebben wij met regelmaat een
gezamenlijke dienst in één van de kerken. Bovendien hebben wij minimaal 5 keer per jaar een
gezamenlijke dienst met de federatie ‘Rond de Zwake’ en in regionaal verband.
Speciale diensten zoals met Pasen, Kerstmis en de gedachtenisdienst worden afwisselend in
beide dorpen Nisse en ’s-Heer Abtskerke gehouden
In ’s-Heer Abtskerke zijn tenminste drie diensten per jaar, diensten van Schrift en Tafel.
Tijdens deze viering is iedereen van oud tot jong welkom aan de tafel van de Heer.
Cantorij: met de Protestantse gemeente Nisse is er een gezamenlijke cantorij. Een aantal keren
per jaar werkt deze cantorij mee aan de begeleiding van de gemeente in speciale diensten. Er
wordt nog bekeken of de cantorij ook aan andere diensten kan meewerken.

We houden elk jaar een oecumenische dienst in regionaal verband, tijdens de week van gebed
voor de eenheid van de kerken in januari. Hieraan nemen deel: de Parochie van
Kwadendamme en de Protestantse Gemeenten ’s-Heer Abtskerke, Nisse en Hoedekenskerke.
De Bid- en Dankdagdiensten voor gewas en arbeid worden gehouden op een woensdagavond.
De liturgiecommissie samen met de predikant bereiden deze bijzondere diensten voor.
Voor de 40 dagentijd wordt door de liturgiecommissie een 40-dagenboekje samengesteld, samen
met Nisse en Hoedekenskerke, waarin de diensten, liederen, projecten, bloemschikking en iets
voor de jeugd te vinden zijn. We streven er naar dit uit te breiden naar een federatieve
samenstelling.
In de Stille Week wordt op maandag, dinsdag, en woensdag een vesper gehouden, sobere
diensten met veel meditatieve stilte.
Op Witte Donderdag is er Avondmaal en Goede Vrijdag, in de vorm van een avondwake.
Op Stille Zaterdag wordt een Paaswake gehouden en sluiten we aan bij Driewegen of ’s-Heer
Arendskerke.
We streven naar uitbreiding van periodieke regionale diensten en activiteiten, zoals met
Hemelvaartsdag en de openluchtdienst in de zomer, die beide succesvol genoemd mogen
worden.
Pinksteren wordt in één van de kerken van de federatie gevierd.
Aan het einde van het kerkelijk jaar worden de overleden gemeenteleden herdacht. Hierbij
worden de naaste familieleden van de overledenen uitgenodigd voor het meemaken van deze
gedachtenisdienst en wordt hen gevraagd een kaars ter nagedachtenis te ontsteken.
Startdienst. Na de zomer wordt er in federatief verband een gezamenlijke start- of gemeente
zondag georganiseerd.
Kerkenraadsleden en leden van de liturgiecommissie die dat willen, bereiden bij opengevallen
plaatsen in het preekrooster en in noodgevallen zelf een dienst voor. Er is in de gemeente een
volledige orde van dienst, met preek, beschikbaar voor onverwachte situaties.
DIENEN
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het gevoerde en te voeren beleid en is zich bewust dat
zij een dienende taak heeft.
De diakenen zoeken naar mogelijkheden in regionaal verband voor diaconale projecten. Daarbij
wordt vooral ook gebruik gemaakt van de mogelijkheden die elk jaar door de, Provinciale
Werkgroep Giftenadvies, worden aangereikt
De diakenen geven bij bijzondere collecten tijdens de dienst informatie over het doel van de
collecte.
De diaconieën van de drie samenwerkende gemeenten werken nauw met elkaar samen.
Ook wordt er op federatie niveau door de diaconieën samengewerkt.
Het 40-dagen project wordt in overleg met de diakenen binnen de federatie vastgesteld.
Bij ‘dienen’ hoort ook dat wij samen voluit gemeente willen zijn en elkaar onvoorwaardelijk en
voluit als zusters en broeders in Christus aanvaarden.
In dat opzicht mag ook vermeld zijn dat in onze gemeente homo’s en lesbiennes in alle
opzichten volwaardige leden van de gemeente zijn. Er is ook een besluit dat de zegening of
bevestiging van het huwelijk (of ook levensverbintenis) van mensen van hetzelfde geslacht
mogelijk (maakt) – met name bedoeld voor mensen die een eigen verbondenheid hebben met de
gemeente van ’s-Heer Abtskerke.

PASTORAAT
Pastoraat: gemeenteleden worden structureel door een kerkenraadslid of de predikant bezocht
in bijzondere situaties, als bv. ouderdom, ziekte, geboorte, of (pastorale) problemen. Ook zij die
niet tot de kerk horen, kunnen op verzoek bezocht worden door de predikant.
Wanneer het contactadres of de scriba bericht krijgt dat er iets bijzonders aan de hand is wordt
dit doorgegeven aan de predikant.
Er is een ‘bezoekgroepje’, dat periodiek verschillende gemeenteleden (veelal bejaarden of
alleenstaanden) en andere dorpsgenoten bezoekt.
Dit ‘bezoekpastoraat’ is primair (maar niet uitsluitend!) toevertrouwd aan de predikant en de
(pastorale)ouderlingen.
FINANCIËN
Het college van kerkrentmeesters maakt elk jaar een rekening en begroting. Na goedkeuring
liggen die ter inzage voor de gemeenteleden, tevens worden de financiële gegevens gepubliceerd
op de ANBI-pagina van onze website.
De commissie ‘Kerkbalans’ maakt elk jaar een brochure met goede en aantrekkelijke informatie.
Met deze brochure benaderen we alle inwoners en vragen we om bij te dragen aan de
instandhouding van de kerkdiensten en het monumentale kerkgebouw.
In de maand april wordt bij alle leden vanaf 20 jaar de nota voor de Solidariteitskas
rondgebracht. De helft van de opbrengst moeten wij afdragen aan de landelijke kerk.
Het onderhoud van het kerkgebouw is vastgelegd in een 6-jaarlijks onderhoudsplan.
Dat loopt van 2017 tot 2022.
Het college van kerkrentmeesters heeft 75.41.14 ha landbouwgrond in pacht uitgegeven.
De diaconie heeft 13.07.80 ha landbouwgrond verpacht. De wijze van uitgifte van de verpachte
gronden is beschreven in een aparte nota “Pachtbeleid”.
In Federatieverband wordt minimaal 2x per jaar vergaderd door de colleges van
Kerkrentmeesters.
DIVERSEN
Vrijwilligers: kerkelijke activiteiten zouden zonder de inzet en toewijding van de ambtsdragers
en vele vrijwilligers niet mogelijk zijn. Er is sprake van een groot aantal trouwe vrijwilligers die
de werkzaamheden van de kerkenraad ondersteunen en door samen te werken inhoud geven
aan het gemeente zijn. In principe wordt er elk jaar voor de vrijwilligers een avond
georganiseerd als waardering en ter versterking van de onderlinge band.
Kringwerk: in september verschijnt de brochure Kringwerk met een breed aanbod van
activiteiten die het komend seizoen in de regio georganiseerd worden. Hierop kan voor deelname
ingeschreven worden.
De bijeenkomsten vinden zowel overdag als ’s avonds op verschillende locaties in de regio
plaats. Het kringwerk wordt door de predikanten en kerkelijk werker regionaal georganiseerd.
We proberen ‘kerk naar buiten’ te zijn, o.a. door het kerkgebouw te gebruiken voor en bij
activiteiten in het dorp en voor culturele avonden. In de periode juli tot en met Monumentendag
wordt de kerk op de zaterdagen opengesteld voor bezoek. Zo mogelijk is er in deze periode een
expositie in het koor van de kerk.
Het streven is het hele dorp zo bij de kerk te betrekken.
Ook is er een samenwerking met een kleine groep leden van de Roemeens Orthodoxe kerk in
Zeeland. Zij gebruiken af en toe ons kerkgebouw.

Elke 2 jaar wordt er op ons dorp t.b.v. de kerk een rommelmarkt gehouden en die verbindend
werkt met alle dorpsgenoten. We zijn blij dat er steeds sprake is van een grote betrokkenheid
van dorpsgenoten.
Koffieochtend: de Kerkenraad organiseert elke tweede dinsdag van de maand een koffie ochtend
in de consistorie van de Johannes de Doperkerk!
Iedereen is welkom en er is geen verplichting om elke maand te komen.
Daarnaast is er af en toe een high tea of maaltijd in de kerk, zowel voor gemeenteleden als
andere dorpsbewoners. Een mooie manier om door de week ook met het dorp kerk te zijn
Het kerkblad ‘Kerkwijzer’ verschijnt 12 maal per jaar (sub regionaal) in de Zak van ZuidBeveland.
Indien nodig worden in aparte nieuwsbrieven mededelingen aan de gemeente gedaan die enkel
van plaatselijk belang zijn.
Website: op onze website: www.kerksheerabtskerke.nl, staat algemene informatie over onze
gemeente en het gebouw alsook actuele informatie, berichten en worden de kerkdiensten
vermeld. U vindt hier ook de vereiste ANBI-gegevens. Op de website kan doorgelinkt worden
naar onze zustergemeenten.
In de dorpskrant ‘Poelpraat’ wordt steeds iets over de kerkelijke activiteiten geschreven.
SAMENWERKING
Met Nisse en Hoedekenskerke is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. en hebben wij
gezamenlijk een fulltime predikant. Ieder dorp behoudt zijn eigen kerkenraad.
De drie kerkenraden, de Trio Kerkenraad, komen 2 keer per jaar bijeen. Gezamenlijke taken en
activiteiten worden besproken in de vergadering van de Trio kerkenraad.
Het preekrooster van de drie gemeenten wordt gezamenlijk opgesteld.
De steeds afnemende menskracht maakt verdere samenwerking noodzakelijk.
Wij werken actief mee om tot een steeds nauwere samenwerking te komen met als doel het
openhouden van ons kerkgebouw en zo mogelijk elke twee weken enige vorm van een viering of
activiteit op ’s-Heer Abtskerke.
In de maanden tussen de gezamenlijke vergaderingen wordt er apart vergaderd over de zaken
die de afzonderlijke dorpen aangaan.
We streven ernaar in alle drie de gemeenten, diensten te blijven houden. Dat zal niet elke
zondag meer kunnen maar we houden vast aan minimaal 2 keer per maand in de eigen
gemeente.
De federatie kerkenraad ‘Rond de Zwake’ vergadert minimaal 3 maal per jaar, waarvan 2 maal
per jaar een bijeenkomst met alle kerkenraadsleden van de federatie. Minimaal wordt er 1 maal
bijeengekomen met alle kerkenraden van beide federaties werkzaam in de regio.

’s-Heer Abtskerke, ……juni 2020

