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Zoals u in het voorgaande heeft gelezen 
hebben onze drie gemeenten een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten en hebben 
we samen één fulltime predikant
ds. Egbert Rietveld. Inmiddels hebben we ook 
al verscheidene Trio diensten gehad. Dat zijn 
gezamenlijke diensten van onze drie gemeenten. 
Voor komend jaar 2016 zullen dat er alleen maar 
meer worden. Dat is noodzakelijk omdat we op 
die manier geen gastpredikant hoeven te vragen 
en te betalen en in de winter hoeft er ook maar 
één kerk verwarmd te worden. Maar het is ook 
aangenaam en gezellig, het zingt zo lekker als er 
meer mensen in de kerk zijn en het is fi jn om na 
afl oop met elkaar koffi e te drinken. We beginnen 
elkaar ook al te kennen van de diensten en 
ondermeer de gespreksgroepen.

Voor het jaar 2016 hebben we 9 Triodiensten 
in geroosterd plus de Oecumenische viering 
in januari, de Hemelvaartsviering en de 
openluchtdienst in de zomer. Verder hebben we 
de afspraak gemaakt dat als er onverwacht een 
predikant afzegt we ook bij elkaar aan zullen 

schuiven. Wat 
in juli jl. ook 
een keer nodig 
was toen op 
het laatste moment de predikant die in Nisse zou 
preken, zich ziek meldde. Ja, dat samenwerken 
is ook een kwestie van geld, als kleine gemeenten 
kunnen we het onmogelijk elk apart volhouden. 
Dat moeten we ook niet willen, elk op ons eigen 
dorp is misschien wel knus maar niet meer van 
deze tijd. 

In het hoge noorden van Scandinavië , in die dun 
bevolkte gebieden is het zo dat de kerk niet in 
een dorp staat maar erbuiten een eindje verder 
op. Er is ook geen plaatselijke predikant. Als er 
een predikant komt zijn er diensten, wordt er 
gedoopt en getrouwd en wordt de gemeenschap 
gevierd. Van heinde en verre komen mensen 
naar de kerk, soms zelfs met bootjes. Er zijn 
vaak ook slaaphuisjes bij, te vergelijken met onze 
strandhuisjes, want mensen wonen vaak ver weg. 
Die bijeenkomsten duren vaak meerdere dagen. 
Bij ons is dat weliswaar heel anders maar op zich 

SAMENWERKING EN GEZAMENLIJKE DIENSTEN

TRIO - NIEUWS..... GAAT VAN START

De nu voor u liggende Trio-nieuws is de eerste 
uitgave van een informatiebulletin van de 
samenwerkende protestantse gemeenten Nisse, 
’s-Heer Abtskerke en Hoedekenskerke. Onze 
in 2012 gestarte samenwerking was de basis 
tot de mogelijkheid om samen een volledige 
predikantsplaats te creëren. Dit heeft erin 
geresulteerd dat wij per september 2012 
ds. Egbert Rietveld konden beroepen. We blijven 
drie zelfstandige gemeenten die daar waar 
mogelijk een steeds verdere samenwerking zullen 
zoeken terwijl er ook op regionaal niveau volop 
ontwikkelingen zijn. Elders in deze Trio-nieuws 
kunt u hierover meer lezen.
    
Waarom dit Trio-nieuws? Het kerkelijk nieuws 
vanuit onze gemeenten komt bij u via Kerkwijzer 
en de websites. Niet alle gemeenteleden lezen 
Kerkwijzer en ook met de website bereiken we 
(nog) niet iedereen binnen onze gemeenten. 
Uit bijeenkomsten van de plaatselijke 
gemeenten, alsook op de eerste gezamenlijke 
gemeentevergadering van 19 april jl. bleek er een 
duidelijke behoefte naar informatie vanuit de 

kerkenraden naar de gemeenteleden toe. Vooral 
omdat de contacten over verschillende dorpen zijn 
verspreid en men elkaar (nog) wat minder goed 
kent dreigt er informatie naar elkaar toe verloren 
te gaan. Het gevaar is ook niet denkbeeldig dat 
de kerkenraadsleden en leden van werkgroepen 
zo druk in de weer zijn met alles dat vergeten 
wordt om te communiceren. Het is de bedoeling 
dat er in het Trio-nieuws algemeen prettig 
leesbare informatie wordt gegeven die alle drie 
de gemeenten aangaan. Het Trio-nieuws komt 
voorlopig uit in september en begin 2016. Aan het 
begin en middenin het winterseizoen. 
Bij alle gemeenteleden wordt het Trio-nieuws 
bezorgd. 
Wij hopen dat er in een behoefte wordt voorzien, 
dat het Trio-nieuws gelezen wordt en een vaste 
plek krijgt in de informatie en communicatie 
binnen onze gemeenten.
Opmerkingen, 
verbeteringen 
en suggesties 
zijn van harte 
welkom.

Kerkelijke berichten vanuit de drie samenwerkende gemeenten: Hoedekenskerke - Nisse - ’s-Heer Abtskerke

augustus - september 2015
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SAMENWERKING IN DE ZAK

Sinds begin van dit jaar is verdere samenwerking 
tussen diverse gemeenten in de Zak onderwerp 
van gesprek. Kleiner wordende gemeenten, 
met onderbezetting in kerkenraden, vragen al 
langer om samenwerking. Gelukkig zijn daar 
al voorbeelden van te zien in onze regio. De 
gemeenten Driewegen, Ovezande en Ellewoutsdijk 
kennen al enige jaren een eigen samenwerking. 
Onze drie gemeenten Nisse, ’s-Heer Abtskerke 
en Hoedekenskerke kennen een eigen verband 
met groeiende samenwerking, sinds 2012. 
Begin dit jaar vormen de gemeenten ’s-Heer 
Arendskerke, Lewedorp en Borssele een federatief 
verband. Ook daar is verdere samenwerking de 
inzet. Afvaardigingen van kerkenraden uit alle 
genoemde gemeenten troffen elkaar afgelopen 
maanden een paar keer voor verder overleg. Naast 
genoemde gemeenten is sinds juni ook Oudelande 

in het streekoverleg 
betrokken. Met 
Nieuwdorp, 
Heinkenszand en 
’s-Gravenpolder-
Baarland lopen 
ook contacten. Wie 
weet, kan met deze 
gemeenten een nog 
groter en sterker 
verband worden aangegaan.

Aanleiding daartoe vormt de notitie: ‘Hart voor 
de Za(a)k’, opgesteld door ds. Arie van der 
Maas. Voor dit verkennende werk, over verdere 
samenwerking tussen de gemeenten in de Zak 
van Zuid Beveland, is hij een aantal uren per 
week vrijgesteld. Dit overleg in de regio wordt 

KRINGWERK

Voor het nieuwe seizoen wordt weer gewerkt aan een gevarieerd 
programma van kringen en activiteiten. In het septembernummer 
van Kerkwijzer treft u een gekleurde brochure aan met kringwerk en 
mogelijkheid tot deelname. Vanwege de groeiende samenwerking in de Zak tussen diverse gemeenten zal 
het aanbod, via een nieuwe rubriek in Kerkwijzer, ook breder zijn dan dat van onze drie gemeenten. 
Een greep uit het aanbod: bezoek aan de synagoge in Middelburg, de Cisterciënzer abdij in Ter Doest 
en Ter Duinen (West-Vlaanderen), een avond over Vincent van Gogh en de betekenis van geloof in zijn 
kunstuitingen, een kring “Pleidooi voor verschillig leven”. We lezen daarbij teksten van rabbijn Jonathan 
Sacks uit zijn boek: Leven met verschil. 

STARTDIENST 13 SEPTEMBER 2015

‘Bezieling door verbinding’, dat is het thema voor 
de startdienst van zondag 13 september.
Vorig jaar was de Johannes de Doper kerk op
’s-Heer Abtskerke de plek waar we 
samenkwamen. Dit jaar zijn we aan het begin 
van een nieuw seizoen te gast in de Maria kerk 
te Nisse. En u raadt het al waar we in 2016 de 
startdienst hopen te vieren: de Ark in Chapeaux-
Eglise!

Op een veelkleurige manier zal in de Maria 
kerk zichtbaar worden hoe mensen in onze 
gemeenten, en ook steeds meer in de regio van 
de Zak, met elkaar verbinding zoeken. U hebt 
daar in het afgelopen seizoen meer over kunnen 
lezen in Kerkwijzer: ook regionaal worden nieuwe 
verbindingen en samenwerking gezocht tussen 
kleiner wordende kerkelijke gemeenten. Samen 
kunnen we meer betekenen, ook in en voor de 
lokale samenleving, dan we nu misschien denken.
Bestaande en zeker ook nieuwe initiatieven 

worden in deze startdienst voor het voetlicht 
gebracht. U hoort over voettochten door de Zak, 
over het nieuwe vervoer ter ondersteuning van 
Jikkemiene op Nisse en over andere initiatieven 
waar “beweging en muziek” in zit.

Muziek en zang zullen natuurlijk deel uitmaken 
van de viering. Kinderen van de zondagschool in 
Nisse kennen een favoriet liedje, dat ze ons gaan 
voorzingen en aanleren.
Eén lied zal ook zeker niet ontbreken: lied 280 uit 
het nieuwe liedboek. Zoek het thuis alvast maar 
eens op.

De dienst begint gewoon om 10.00 uur. En 
natuurlijk is er na afl oop koffi e, thee, limonade 
etc. In de mooie wandelkerk is er genoeg 
ruimte om elkaar te ontmoeten en, wie weet, 
nieuwe verbindingen te leggen en in te haken 
op een waaier aan activiteiten die zal worden 
aangeboden. Welkom!

is het een mooie gedachte om van heinde en verre 
bij elkaar te komen om de gemeenschap te vieren. 
Laten we dat idee vasthouden en als er elders 
kerk is, niet te snel denken om maar over te slaan 
deze keer. 

Het is zoals bij de eerste Christengemeente; het 
brood breken en de gemeenschap
vieren. We zijn niet tot elkaar veroordeeld maar 
we zijn elkaar gegeven om samen gemeente te 
zijn, over dorpsgrenzen heen.
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WEBSITE

De ANBI-status voor onze gemeente is van belang voor o.a. de 
aftrekbaarheid van giften aan onze kerk. Per 1 januari 2016 is het 
door de belastingdienst verplicht gesteld om een aantal gegevens op 
internet te publiceren, zodat geïnteresseerden deze gemakkelijk kunnen 
raadplegen. 
Dit is een van de redenen die er voor zorgt dat iedere kerkelijke gemeente per 1 januari a.s. een website 
in de lucht zal hebben, die het voor iedereen  mogelijk maakt  inzage te  krijgen in de fi nanciële situatie. 
Doet men dit niet dan zal de ANBI status van de gemeente en dus de aftrekbaarheid van giften komen te 
vervallen.
Een website geeft ook de mogelijkheid om als kerk meer naar buiten te treden en zich op een andere 

manier te profi leren, het geeft de mogelijkheid, de kerkelijke 
organisatie, geschiedenis, actualiteiten en bijzondere 
gebeurtenissen/evenementen weer te geven. 

Nisse had al een website, die is nu helemaal herzien en aangepast. Hoedekenskerke en ’s-Heer 
Abtskerke hebben veel werk verzet om tot een interessante en toegankelijke website te komen. De drie 
aantrekkelijke sites zijn verschillend van opzet, maar geven de bezoekers de mogelijkheid de gezochte 
informatie eenvoudig te vinden.

Neemt u eens en kijkje! De adressen zijn:
Nisse:    www.mariakerk-nisse.nl
Hoedekenskerke:  www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl
’s-Heer Abtskerke:  www.kerksheerabtskerke.nl

OIKOCREDIT

De Diaconieën hebben een deel van het spaargeld ondergebracht bij Oikocredit. U heeft vast wel ge-
hoord van Microkrediet. Oikocredit is al 40 jaar succesvol met Microkrediet. Dat zijn kleine leningen 
voor beginnende ondernemers, die daarmee zelf een menswaardig bestaan op kunnen bouwen. Met 
deze lening kunnen mensen in ontwikkelingslanden een eigen bedrijfje opstarten. Zij kopen hiervoor 
bijvoorbeeld een koe, naaimachine of een vissersbootje, etc., waardoor zij 
in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het geleende geld moeten 
zij binnen een bepaalde termijn terug betalen, waarna dat zelfde geld weer 
uitgeleend kan worden aan iemand anders. Het diaconale geld wordt daar-
door echt diaconaal gebruikt: mensen die niets hebben helpen zich zelf 
te redden. De Protestantse kerk werkt samen met  Oikocredit Nederland. 
Jaarlijks wordt over het belegde geld een dividend uitgekeerd. Het is een gegarandeerd dividend van 
1,55%. Dus meer dan de rente op een spaarrekening. Als wij als diaconie een gedeelte van de belegging 
nodig hebben, kunnen wij maandelijks een gedeelte bij Oikocredit Nederland opvragen. In Nederland 
hebben 1.200 plaatselijke gemeenten en diaconieën een bedrag van € 21 miljoen ingelegd bij Oikocredit. 
Ook u als gemeentelid (particulier) kunt beleggen bij Oikocredit. Er zijn verschillende  mogelijkheden 
om in Oikocredit te beleggen. Nadere informatie kunt u vinden op de website: www.oikocredit.org/nl of 
via telefoonnummer (030) 2341069.

komend seizoen voortgezet en afstemming met de 
classis Goes vindt daarbij geregeld plaats.
Wat gaat u van deze groeiende samenwerking 
tussen gemeenten in de Zak merken?
Het afstemmen van diverse gezamenlijke 
diensten in de regio, ook die in oecumenisch 
verband. Komend seizoen zal ook in een van de 
grotere kerken in onze regio een gezamenlijke 
dienst worden gehouden van alle deelnemende 
gemeenten.
En verder zal, zoals genoemd, een integraal 
aanbod van activiteiten en kringen worden 
opgesteld. Deze zal zowel worden opgenomen in 
Kerkwijzer, als ook verschijnen op een nieuwe 
website die geldt voor alle betrokken gemeenten. 

Op het gebied van gezamenlijk te ontwikkelen 
activiteiten is ook contact ontstaan met 
vertegenwoordigers van ’t Kerkje van Ellesdiek. 
Een drietal werkgroepen zal in het komend 
seizoen plannen ontvouwen over activiteiten op 
het gebied van bezinning, viering en diaconaat.

De voorgangers, nu betrokken bij het proces 
van verdere samenwerking tussen gemeenten in 
de Zak, zijn: ds. Arie van der Maas (Driewegen-
Ellewoutsdijk, Ovezande) ds. Marjo Wisse (’s-Heer 
Arendskerke, Borssele en Lewedorp) ds. Egbert 
Rietveld (Hoedekenskerke, Nisse en ’s-Heer 
Abtskerke) en Mathilde Meulensteen, pastoraal 
medewerker in Oudelande.
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DE REDACTIE WORDT VERZORGD DOOR:

Ko Nijsse en Peter van Buuren namens Nisse / ’s-Heer Abtskerke

en Peter Wattel namens Hoedekenskerke.

Ds. Egbert Rietveld is als adviseur toegevoegd.

KERKBALANS ALS PERIODIEKE SCHENKING VOLLEDIG AFTREKBAAR

Uw gift is een periodieke gift als:
• de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
• u conform deze overeenkomst regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar
 de Protestantse Kerk die in deze overeenkomst wordt genoemd;
• deze bedragen steeds even hoog zijn en u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar over
 maakt naar de Protestantse Kerk.

We zijn dankbaar dat we deel uitmaken van 
een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, 
inspireert en er voor elkaar is. We hebben  
prachtige kerkgebouwen waar we elkaar kunnen 
ontmoeten. 
Voor het houden van de eredienst en de 
instandhouding van de kerken is veel geld nodig. 
Veel wordt gedaan door vrijwilligers, maar om de 
inkomsten en de uitgaven in evenwicht te houden 
moeten we allemaal onze verantwoordelijkheid 
nemen en onze bijdrage leveren. Daarom komen 
we elk jaar in de maand januari bij u langs 
met de vraag om een toezegging te doen voor 
Kerkbalans. Uw fi nanciële bijdrage is voor de 
kerk van levensbelang om aan de fi nanciële 
verplichtingen te kunnen voldoen. 

Uw gift is boven een drempel (één procent van het 
belastbaar inkomen) aftrekbaar van de belasting. 
De jaarlijkse actie Kerkbalans of als een extra 
mogelijkheid om ons fi nancieel te ondersteunen 
kan ook door het afsluiten van een Periodieke 
schenking. Deze schenking is volledig aftrekbaar 
van de belasting als u deze in een overeenkomst 
vastlegt, dat u het werk van uw kerk minimaal vijf 
jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen. 
U kunt elke euro die u aan uw kerk geeft, 
volledig aftrekken van 
de inkomstenbelasting. 
De hoogte van uw gift is 
daarbij niet van belang. 

De periodieke gift stopt na de looptijd van deze 
overeenkomst of uiterlijk bij overlijden. Voor 
de wet is het vastgelegd dat indien u gehuwd 
of als partner geregistreerd bent, uw partner 
toestemming dient te verlenen voor het opmaken 
van een overeenkomst voor een periodieke gift. 

Uw partner geeft alleen toestemming en kan niet 
gehouden worden aan het betalen van de gift 
als u niet meer in staat bent om dit te doen. De 
overeenkomst staat dus alleen op uw naam.
De modelovereenkomst is te zien op de website 
www.belastingdienst.nl.

KERKWIJZER

Het regionaal kerkblad 
voor de Zak van Zuid-
Beveland, ‘Kerkwijzer’ 
verschijnt om de
4 weken. In het blad, dat door vrijwilligers wordt 
gemaakt vindt u de kerkelijke gegevens van 
de protestantse gemeenten binnen de Zak van 
Zuid-Beveland. Naast deze gegevens vindt u er 
een hoofdartikel, bij de lezingen, het preek- en 
leesrooster, algemene artikelen en de agenda 
van het ‘kerkje van Ellesdiek’. Het blad wordt bij 
Drukkerij Driedijk in Heinkenszand opgemaakt 
en op gerecycled papier gedrukt.
Heeft u nog geen abonnement en wilt u eens 
kennismaken met het blad, geef even een 
berichtje, de gegevens vindt u op de website. Een 
abonnement kost ongeveer 20 euro per jaar en 
kunt u via een van de kerkenraadsleden of een 
bericht via de website afsluiten.

Startzondag

13 september 2015

dienst: 10.00 uur

Maria Kerk te NISSE

na a� oop ontmoeten we elkaar onder het genot 
van een ko�  e, thee, limonade enz.

WELKOM ! 

voor nadere informatie, zie pagina - 2 - 

UITNODIGING


