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de kerk gedurende de zomerperiode geopend is voor bezichtiging

het kerkgebouw eigendom is van de kerkelijke gemeente

de toren van de gemeente Borsele is

het om beurten zondags kerk is in Nisse / ‘s-HeerAbtskerke

uw bijdrage als gift aftrekbaar is voor de belasting

de kerk niet rijk is en geen subsidie ontvangt

mede door uw bijdrage het kerkenwerk door kan gaan

dat vele vrijwillligers zich inzetten om de kerk draaiende te houden

er om de 2 jaar rommelmarkt is
 
met de opbrengst van de rommelmarkt nieuwe verlichting in de 
kerk, verwarming en een keuken in de consistorie zijn gerealiseerd

Wist u dat....Jongeren

Wist u dat er een jongeren groep(je) is, 
aangestuurd door Fenneke van Hasselt, en 
bijgestaan door ds. Van der Klis.
Ze komen geregeld bij elkaar en ik mocht 
daar een poosje te gast zijn.
We aten met elkaar een broodje, en ze 
vertelden elkaar over school, hobby’s en 
wat hen zo bezig hield. Maurice vond het 
belangrijk dat er na de Zondagsschool zo’n jongerengroep is, de anderen 
waren het daar mee eens. Ze bekijken met elkaar wat ze gaan doen, dat 
kan zijn: een thema bespreken, lastige verhalen uit de bijbel doornemen, 
een film bekijken, een spel spelen. Een actie voor een goed doel vinden ze 
ook belangrijk. Ook hebben ze samen met ds. Van der Klis wel eens een 
kerkdienst voorbereid, en er zelf actief in mee gedaan.
Ze waren het er over eens dat de kerk mensen bindt. De kerk maakt het 
beeld van het dorp vindt Kenny. Anne vindt ‘s-avonds de kerk zo mooi.
We kunnen er samen niet over denken dat “onze kerk” geen kerk meer 
zou zijn.

Heel positief en plezierig om als gast bij hen te zijn geweest.
Nel de Jonge

kerk
kring

Historie

Ons dorp heeft zijn naam te danken aan de kerk. In 
de vroege Middeleeuwen werd door een abt van het 
klooster te Middelburg hier de kerk gesticht. De kerk 
ligt op een kerkhofterrein met vaete  (drinkput voor 
vee) in het centrum van het op een terp achtige hoogte 
ontstane dorp. De Johannes de Doper kerk, zoals hij 
ook wel wordt genoemd is in hoofdzaak een 14e eeuwse 
kruiskerk.  
Het koor is het oudste deel. (omstreeks 1300) Daarna werd de toren 
gebouwd (omstreeks 1350) en vervolgens het schip.
Bij de restauratie in de jaren zestig van de vorige eeuw werden onder 
de dakvoet in het koor zogenaamde klankpotten aangetroffen. Dit 
zijn gebakken kruiken die met de opening naar de kerkruimte werden 
aangebracht. Waarschijnlijk dienden zij om het gesproken en gezongen 
woord te versterken. Van het oude meubilair is slechts de vroeg 17e 
eeuwse preekstoel bewaard. In de toren hangen 2 klokken. De één 
dateert uit 1525 en is afkomstig uit de voormalige kerk van Eversdijk. 
Deze wordt St. Sebastiaan genoemd. De tweede klok dateert uit 1946, 
weegt 280 kg en heeft een diameter van 77 cm. Op feestdagen worden 
beide klokken geluid. Het orgel is in 1872 door de Société Anonyme des 
Grandes Orgues te Brussel gebouwd.

Openheid is het belangrijkste 
 
Neeltje Spruijt, woont al 30 jaar in ’s-Heer Abtskerke.
Wat ik van de kerk vind?
Dat er veel ten goede is veranderd en dan bedoel ik 
vooral de sociale kant van de kerk.
In de kerkenraad kwamen jongere mensen, van binnen 
en buiten het dorp, dat heeft het denken over de kerk 
doen veranderen, denk ik. 
Vroeger ging je naar de kerk voor de dienst en dat was 
het dan. Nu is er koffie drinken, even praten, contact.
Ik heb het gevoel dat iedereen in het dorp zich betrokken voelt bij de 
kerk,  dat merk je b.v. bij de rommelmarkt. De kerk is het hart van het 
dorp.
Openheid is het belangrijkste, iedereen hoort er bij zonder dat je 
opeens elke zondag moet komen.
Een kerkganger ben ik niet maar ik doe op andere manieren mee o.a. 
in de culturele commissie, in een bezoekgroepje en als gastvrouw bij 
de Open Kerk middagen. Verder heb ik mee gedaan aan de cursus 
‘gesprekstechniek’ dat waren interessante avonden. Je praat dan 
ook met mensen die je voordien nauwelijks kende. Goed dat zulke 
bijeenkomsten er zijn en ze moeten vooral ook blijven.
Het is goed dat de samenwerking met Nisse er is en ook steeds hechter 
is geworden.
Wensen voor de toekomst? Zoals het nu is voelt het goed.
Zorg om elkaar in het dorp op een niet ‘kerkse’ manier.

Samen op pad voor de rommelmarkt

Jacco Wisse is volgens eigen zeggen niet meer zo’n 
actief lid van de kerk. Hij zet zich er nadrukkelijk wel 
op een heel positieve wijze voorin.
Bij de rommelmarkt die om het jaar gehouden wordt is 
hij b.v. één van de organisatoren.
Jacco: “zeker niet alleen omdat de rommelmarkt 
geld in het laatje brengt voor de kerk, maar vooral 
ook om het gevoel van saamhorigheid in onze kleine 
gemeenschap”. In een geweldige sfeer wordt dan samen opgetrokken. 
Jong en oud, kerk lid of juist geen kerk lid. De wederzijdse hulp in onze 
gemeenschap is een groot goed. Graag zou ik zien dat de kerk actief 
blijft om deze waarde te blijven ondersteunen en ontwikkelen. Musicals, 
de filmvoorstellingen, kerstfeest in de kerk en de zondagsschool zijn bij 
uitstek die momenten waarin de kerk bijdraagt aan een gemeenschap 
waarin we niet langs elkaar heen leven.  
Als het nodig is zijn we er voor elkaar.



DE KERK HEEFT WAARDE VOOR MIJ!

Daar kan ik van genieten

Sinds een paar jaar mag ik ‘dorpsdominee van ’s-Heer 
Abtskerke’ zijn. En daar geniet ik van!  Het boeit me te 
merken wat een wezenlijke en centrale plek de kerk in 
het dorp inneemt. Direkt al het kerkgebouw zelf: schit-
terend monument van verstilling en vroomheid, vanuit 
de Middeleeuwen. In ons dorp mogen we van onze kerk 
nog steeds genieten, zowel van die indrukwekkende 
buitenkant als van de intieme binnenkant. Het ontroert 
me te beseffen dat al zoveel eeuwen mensen, onze 
dorpsgenoten door de tijden heen, hier gezocht hebben naar de zin van 
hun bestaan en de Eeuwige aanbeden en geprezen hebben. En dat wij dat 
nog altijd mogen doen. Een erfenis om zuinig op te zijn! 
Trouwens, ik heb óók gemerkt dat de kerk als ‘gegeven’ (dus méér dan 
het gebouw op zich) nog altijd een vooraanstaande plek in het dorp 
inneemt. Dat merk je aan de grote betrokkenheid van velen uit het dorp, 
van binnen én buiten de kerkelijke gemeente. Zeker, de ontkerkelijking 
is ook aan ons dorp niet voorbij gegaan. Maar intussen staat die kerk er 
nog altijd. Al eeuwen. En Schrabbekerke zou zichzelf niet zijn zónder 
deze kerk in haar midden. Letterlijk en figuurlijk. Daar kan ik van 
genieten … als dominee op dit kleine dorp. 
De moeite waard om dat ook zo te houden en daaraan mee te blijven 
doen. Dus …

Gerard van der Klis

Trots op de kerk

De kerk in ’s-Heer Abtskerke geeft Jannie Minnaard 
een trots gevoel. Dat komt omdat wij onze wortels 
hebben in dit dorp en in de kerk.  Door onze doop, 
belijdenis en huwelijk, en de doop van onze kinderen, 
zijn wij aan deze kerk verbonden. Het bezoek aan 
de diensten is fijn. Het is alleen jammer dat zoveel 
mensen niet (meer) naar de kerk komen. Velen op het 
dorp waren in het verleden trouwe kerkgangers. 
Alle veranderingen in de kerk hoeven voor mij 
niet meer zo nodig, daar heb ik niet zoveel mee. Problemen met de 
vernieuwingen heb ik niet omdat anderen het wel leuk vinden. Wel zijn 
de diensten met de kinderen er bij heel fijn. Vooral nu de kinderen ook 
aan het avondmaal mee doen. Dat komt omdat ik door het werk voor de 
Zondagsschool ruim 40 jaar met kinderen heb gewerkt. Het huisbezoek 
vanuit de kerk is goed, dat is de sociale functie van de kerk. Zo blijf je 
in gesprek met elkaar. 

HEEFT DE KERK 
OOK WAARDE VOOR U ?

DE KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE!

U kent het misschien wel van de vakantie: zo’n 
kerkgebouw, al eeuwen oud, prachtig van architectuur. 
Dat is iets om stil van te worden.
Hier in ons eigen dorp staat zo’n kerk. De kerk in ’s-Heer 
Abtskerke is al 700 jaar oud, eenvoudig maar mooi.
  
Toch is die kerk meer dan een paar muren. In al die jaren 
zijn er mensen geweest die er tot rust kwamen, steun 
en troost vonden bij de oude verhalen en de gebeden. 
Mensen die zich thuis voelden bij de onderlinge warmte 
van de geloofsgemeenschap. 
Tot op vandaag komen er mensen bij elkaar om de 
verhalen te horen, opnieuw uitgelegd met de kennis en 
de wetenschap van nu, verhalen die nog altijd ontroeren, 
verwonderen en inspireren.

Vanuit die inspiratie willen we een levende gemeenschap 
zijn, die bruist van de activiteiten, waarbij iedereen 
welkom is en erbij hoort. Waarbij we omzien naar elkaar 
en proberen er te zijn voor elkaar. 
Waar ook kinderen en jongeren zich thuis voelen en hun 
partijtje meeblazen.

Onze oproep aan u is:  Doe mee!  Op welke manier dan ook. 
Help ons om alle activiteiten door te kunnen laten gaan. 
Door uw persoonlijke inzet en betrokkenheid, door uw 
voorbeden voor de mensen en de gemeente en ook: door 
uw financiële bijdrage.

Waar dat geld voor nodig is? Om het gebouw te 
onderhouden, de dominee te betalen. Voor het jeugdwerk 
en de zondagsschool. Voor hulp aan zieken en bejaarden. 
Maar ook de administratie en de energierekening moeten 
betaald worden. Allemaal dingen die het waard zijn om 
financieel te ondersteunen.
Maar ook omdat we willen dat ons dorp mooi blijft met 
kerk en al.

Daarom: Actie Kerkbalans. Het is belangrijk dat u mee 
doet want met u en samen met al die andere mensen in ons 
dorp kan de kerk in ’s-Heer Abtskerke blijven bestaan!

ONZE KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE !

Waar komt het geld vandaan

bijdragen
leden
21%

overig 
4%

Waar gaat het geld naar toe

Er gaat heel wat geld om in onze kerk. Het is net een bedrijfje of grote 
(sport)vereniging. We kennen de vaste uitgaven in de vorm van het 
salaris van de predikant, onderhoud en energiekosten van de kerk en 
de afdracht aan de landelijke kerk. Maar onze activiteiten kosten ook 
het nodige. De kerkdiensten, bloemen voor de zieken en ouderen en de 
activiteiten voor jongeren en ouderen. Tevens is er aandacht en zorg 
voor mensen in een kwetsbare situatie van ‘binnen en buiten’ de kerk. We 
hebben op dit moment een parttime predikant samen met onze zuster-
gemeente Nisse. Gelukkig kunnen we een belangrijk deel van onze kosten 
betalen uit rente en pachtopbrengsten. Maar dit is niet genoeg!
Bij een (sport)vereniging draag je als lid of donateur contributie af. Bij 
de kerk doen ze dat anders. Daar mag je zelf bepalen wat je bijdraagt. 
Wat je ervoor ‘terug’ krijgt bepaal je eveneens zelf. Het kan zoveel 
meer zijn dan de zondagse preek, het gevoel ergens bij te horen, de 
sociale contacten. Wat je wilt terugkrijgen is niet te herleiden tot geld 
alleen. Of je nu bij de kerk ‘hoort’, het culturele erfgoed wilt bewaren 
of het belang van onze dorps samenleving waardevol vindt en in stand wil 
houden, het kan allemaal zo blijven als we met elkaar ook in financieel 
opzicht willen bijdragen aan de instandhouding van uw en onze kerk. Als 
iedereen een bijdrage levert dan kunnen we de begroting rond krijgen. 
Op de bijgevoegde kaart kunt u uw bijdrage voor 2009 invullen en 
aangeven wanneer wij deze kunnen verwachten.

HET HUISHOUDBOEKJE VAN DE  KERK

pacht/rente
75%

belastingen
onderhoud

energie
71%

pastoraat
22%

PKN 
3% overig 

4%

Uw bijdrage kunt u storten bij de
Rabobank, rekeningnummer 3460.00.920 

of bij de
Postbank, rekeningnummer  626161

t.n.v Prot. Gemeente ’s-Heer Abtskerke/Sinoutskerke


