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“ONTMOETING” 

KERKBALANS 2015
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Ontmoeting

Een mooi thema werd gekozen voor de 
brochure kerkbalans 2015: ontmoeting. 
Een kerk kan niet zonder ontmoeting. In 
geloof en eredienst worden al eeuwenlang, 
meestal op zondagen, vormen van 
ontmoeting gevierd en geoefend tussen 
God en mensen. Zingen en bidden, het 
ondergaan van stilte, het luisteren naar 
evangelie, het ontvangen en doorgeven 
van zegen, zijn daarvoor “oefenstof”.
Ontmoeting kan ons weer nieuwe 
energie geven. Wie zich een goed gesprek 
herinnert, misschien onverwachts, op het 
erf, of op de hoek van de straat, die weet 
hoezeer dat waar is. 

Mooi woord trouwens: ont-moeten. Er moet al zoveel in onze 
tijd. Het heeft wel wat als iets niet moet en toch van waarde is. 
Ontmoeting tussen mensen, je gezien, gekend en gehoord weten, 
dat doet iedereen goed. Wat nodig is: openheid, ruimte van binnen, 
zo goed als ruimte in de tijd. Tijd krijgen we elke dag, voor niets. 
Tijd nemen, ook voor elkaar, dat is aan ons.

Een mooie, natuurlijke plek voor ontmoeting is aan tafel, bij de 
maaltijd. Daar worden plannen gemaakt, de dag doorgenomen, daar 
worden misverstanden uit de weg geruimd, daar wordt geluisterd en 
op tijden geklonken op het goede leven, als we sterk zijn en ook als 
we ons kwetsbaar voelen. Plekken en gelegenheden voor ontmoeting 
wil ook de kerk bieden, op zondag en doordeweeks. Als initiatieven 
voor ontmoeting op het mooie dorp Schrabbekerke worden 
genomen, dan doen we als kerk daar graag aan mee. Sinds vorig 
jaar biedt onze ‘Johannes de Doper’ kerk aan de Kerkring geregeld 
onderdak aan een kleine Roemeens-orthodoxe geloofsgemeenschap. 
De wereldwinkel wordt ieder jaar ruimte geboden voor verkoop van 
Fair-trade producten. Gedurende de zomer staat de kerk open voor 
toeristen. Het ruimte bieden voor concert en exposities, als plekken 
ook voor ontmoeting tussen mensen, hoort ook tot kerkenwerk. En 
dit jaar is er weer de rommelmarkt, waar jong en oud uit het dorp 
aan meedoet. De tuin rond die oude kerk wordt dan op een zaterdag 
een levendige marktplaats.
Ook dat is een prachtplek voor - ontmoeting!

        EJR

Ontmoeting met ‘Klank’

Met de koptelefoon op voor de stereo 
installatie van z’n ouders luisterend 
naar orgelmuziek. Dat is het eerste 
beeld dat Klaas Menkveld, twintiger nog 
maar, oproept als we hem vragen naar 
zijn eerste interesse in orgels. Sinds die 
dag niet meer weg te denken in het leven 
van Klaas.
Daarna ging kleine Klaas al snel op 
orgelles, eerst in de muziekschool en 
later van de organist in de Westerkerk in 
Goes. Een mooi en spannend moment 
was de eerste keer spelen tijdens een 
dienst. “Ik mocht tijdens de collecte 

voor het eerst echt spelen, dan luisteren de mensen toch minder”, 
vertelt Klaas lachend. Dat duurde echter niet lang, want aanleg 
en toewijding verloochent zich niet. Spelen tijdens de dienst werd 
“gewoon”.
Een pracht orgel in Schrabbekerke; van Zuid Belgisch/ Franse 
makelij. Vooral die schel harde Franse trompet vind ik mooi aan 
het orgel zegt Klaas. “Het nieuwe liedboek vind ik echt mooi. Wel 
zo’n 1000 verschillende liederen”. Wel moet Klaas er soms vooraf 
goed voor oefenen. Ook voor hem is het leren spelen van de nieuwe 
liederen. “In Vrouwenpolder speel ik ook tijdens de dienst, maar 
door de week studeren doe ik in de Westerkerk” zegt Klaas.

Orgelspelen is mijn wijze ontmoeting met de kerk. Een extra 
stimulans om 's-zondags te gaan. De dienst zelf beleef ik wat minder 
goed mee. Steeds weer voorbereiden op het volgende lied of psalm. 
De preek van de dominee is wel zo’n moment van rust om betrokken 
te zijn. In de kerk van ’s-Heer Abtskerke is de interactie met de 
kerkgangers en dominee wat makkelijker dan in Nisse. Daar is de 
afstand tot het orgel groter en hoor ik het zingen niet altijd even 
goed, aldus Klaas.

De begeleidende rol van het orgel is behoorlijk bepalend voor een 
evenwichtige kerkdienst. De verbindende schakel in de dienst. Uit 
alles wat Klaas over orgelspelen vertelt, spreekt passie! Meer dan 
een hobby. “Ik blijf spelen tot ik de trap niet meer op kan” zegt 
Klaas lachend. Dat Klaas graag wil blijven spelen in onze mooie 
monumentale kerk vinden wij helemaal niet erg. Klaas Menkveld is 
niet alleen een heel goede organist, maar bovenal een heel vlotte, 
spontane en vriendelijke jonge vent.

Ontmoeten

Ik had het eigenlijk
nooit eerder zo gehoord,
maar het is best een grappig woord:
ont-moeten…..

Betekent dat, dat als ik jou
voor 't eerst begroet,
ik je mag leren kennen,
Maar niet moét?

Dat ik, wat met je praten mag
en lachen ook misschien,
zodat ik na een tijdje meer
je binnenkant leer zien.

En daarin dan steeds vaker
van die dingetjes herken
die ik ook, zélf wel denk,
of voelen kan, of ben.

Dan zeggen we misschien:
wat leuk, wat klikt het goed
en dát kan dus gebeuren
als iets mag, maar er niets moet.

‘Het binnenste buiten’
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Bij ontmoeting denken we aan de samenwerking van onze drie 
gemeenten Nisse, Hoedekenskerke en 's-Heer Abtskerke, waarbij we 
elkaar daadwerkelijk ontmoeten.
We denken daarbij aan mensen, Zeeuwen in dit geval, die zich 
steeds aanpasten aan veranderende omstandigheden.
Dat aanpassen zit ons in het bloed en we doen dat ook op andere 
terreinen van ons leven, dus ook in de kerk.

Over dat aanpassen hebben we een gesprek met:
Marja Schipper uit Hoedekenskerke, 
  Annet Moerdijk uit 's-Heer Abtskerke  
             en Christien Veerhoek uit Nisse

We worden gastvrij ontvangen in Hoedekenskerke
bij Marja Schipper, haar honden verwelkomen ons al.
Tijdens de koffie vragen we hoe zij aankijken tegen veranderingen in 
de kerk?
Ze denken alle drie dat het nodig is om samen te werken, omdat er 
steeds minder mensen in de kerk komen en anders de laatste het 
licht uit kan doen en dat zou zonde zijn.  

Annet zegt het prettig te vinden om na een drukke week, even tot 
rust te kunnen komen tijdens de dienst.

Marja zorgt volgens rooster voor de bloemen en geniet er dan van, 
even helemaal alleen in de kerk te zijn en de ruimte op zich te laten 
inwerken.

Christien heeft vroeger de zondagsschool geleid, daardoor raakte ze 
meer betrokken bij de kerk.

Annet en Christien 
doen ook mee in de 
liturgiecommissie.
Ze geven alle drie aan dat 
ze door hun drukke leven 
niet altijd naar de kerk 
kunnen komen, maar wel 
betrokken zijn.

De kerk is een rustpunt 
in hun drukke bestaan 
en gezin. Je kunt er even afschakelen.
Ook koffiedrinken na de dienst vinden ze belangrijk voor het 
onderlinge contact om elkaar te leren kennen. Je ontmoet elkaar 
en maakt een praatje. Jammer dat er niet wat meer mensen van 
de eigen leeftijd in de kerk zijn, dat zou het makkelijker maken om 
contacten te leggen en soms even met elkaar mee te gaan op de 
koffie. Vooral voor mensen van wie de familie ver weg woont is het 
belangrijk om zondags even contact te hebben.

Ze denken dat het voor de toekomst nodig is om met meer gemeenten 
samen te gaan. Voorlopig met deze drie en later wellicht met meer. 
De samenwerking in de Zak van Zuid-Beveland wordt steeds 
belangrijker.
Het is wel een extra drempel als de kerkdienst verder weg is. Je moet 
eerder weg en vaak met de auto.

Ze hebben alle drie interesse in themadiensten of gespreksochtenden 
of -avonden. Als je in een thema geïnteresseerd bent, kom je er 
speciaal voor. In een gespreksgroep kan veel loskomen, het is een 
plek waar je veilig iets persoonlijks naar voren kunt brengen. Vaak 
komen er ook onverwachte waardevolle reacties.

Eerlijkheidshalve zeggen ze alle drie wel zulke dingen te willen, maar 
vaak niet te weten waar ze de tijd vandaan moeten halen.

Ontmoeting met Marja, Annet en Christien De financiële huishouding van de kerk

We zijn dankbaar dat we deel uitmaken van een gemeenschap 
die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en er voor elkaar is. En 
we hebben een prachtig kerkgebouw waar we elkaar kunnen 
ontmoeten. Voor het houden van de eredienst en de instandhouding 
van de kerk is veel geld nodig. Er wordt veel gedaan door 
vrijwilligers, maar om de inkomsten en de uitgaven in evenwicht te 
houden moeten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en 
onze bijdrage leveren. We moeten met 170 leden/doopleden voor 
inkomsten zorgen. Alleen het aandeel in het pastoraat bedroeg in 
2013 al € 186,00 per lid/dooplid. Dan zijn er nog geen inkomsten 
om de overige kosten te dekken. 
Wij vragen je ook deze keer weer minimaal € 10,00 per maand bij 
te dragen. Een hogere bijdrage is zeer welkom. We zijn blij met de 
leden, die meer geven dan dit bedrag, maar hogere bijdragen zijn 
nodig om als kerk te blijven bestaan.

Van de opbrengst kerkbalans 2013 wordt 57% opgebracht door de 
(doop)leden boven de 65 jaar. Het wordt in de toekomst een groot 
probleem om onze kerk financieel in stand te houden en zo lang 
mogelijk zelfstandig te blijven. Wij doen daarom weer een dringend 
beroep op onze (doop)leden jonger dan 65 jaar om een extra bijdrage 
voor kerkbalans 2015 te geven. 

Jullie bijdrage is hard nodig voor de toekomst van onze gemeente. 

We willen ervoor gaan, met elkaar en voor elkaar. Jullie ook? 
Alvast bedankt.
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Protestantse Gemeente 's-Heer Abtskerke/Sinoutskerke

Ontmoeting met Marja Zijderveld

Voor Marja Zijderveld hoort de kerk er 
helemaal en vanzelfsprekend bij. Ze 
kan zich de dorpsgemeenschap van 
Schrabbekerke niet goed voorstellen 
zonder de kerk. De kerk betekent niet 
alleen veel voor kerkmensen, maar ook 
voor niet-kerkmensen. Er wordt veel in en 
rond de kerk georganiseerd, een punt van 
ontmoeting voor de dorpsgenoten. 

Zoals bij veel gezinnen waar de ouders 
intensieve banen hebben en de kinderen 
druk zijn met studie of werk, komt het er 
lang niet altijd van om de kerkdienst bij te wonen. De belangstelling 
voor levensvragen en het zoeken naar antwoorden is er wel. Het is 
soms moeilijk om hier goed met de kinderen over te praten en je 
geloof door te geven aan de kinderen.  

Ze overweegt om deel te nemen aan één van de gesprekskringen. 
Marja: “Het plezierige van een kring is de gezamenlijke interesse in 
een bepaald onderwerp. Je leert van elkaar en het is heel verfrissend 
om eens iets vanuit een heel andere invalshoek te benaderen. 
Misschien is het een idee om de kerkdienst in de vorm van een 
kringgesprek te houden?” 

Over de toekomst van de kerk, de vergrijzing, maakt ook Marja 
zich zorgen. De kerk “leeft” niet echt bij jongeren. Ze ziet wel 
mogelijkheden in een verdergaande samenwerking met de gemeenten 
in de Zak van Zuid-Beveland, maar dan wel oppassen dat het niet 
tè groot wordt. We moeten elkaar wel kunnen blijven ontmoeten, 
gewoon ook kunnen tegenkomen in het dorp. In de komende jaren 
zal er vast veel veranderen, maar daar hoeven we niet bang voor te 
zijn. Verandering geeft immers nieuwe mogelijkheden en kansen!


