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Vooraf 

Dit plan is in het van het najaar van 2013 tot het voorjaar van 2014 in elke 

vergadering van de kerkenraad besproken. Daarna is het aan de gemeente 

aangeboden en tijdens een goed bezochte gemeenteavond op 2 oktober 2014  in een 

levendig gesprek met zeer betrokken gemeenteleden aan de orde gesteld 

Aanbevelingen die tijdens deze avond zijn gedaan, zijn als regel in de voorliggende 

versie van het plan verwerkt. Na verwerking van nog enkele wijzigingen is het plan 

tenslotte definitief vastgesteld in de Kerkenraadsvergadering van 12 februari 2015. 

Het plan bestaat uit drie hoofdstukken: 

1. De reis. 

2. Waar staan we nu? 

A. Harde feiten 

B. Organisatie 

C. Inhoud en ziel 

3. Waar gaan we naar toe en met welke toerusting? 

 

Tot slot zijn enkele bijlagen opgenomen. 

 

Ons plan is kort en bondig. Onze gemeente is praktisch ingesteld, houdt zeker van 

een goed gesprek en waardeert een inhoudelijk rijke preek, maar verwacht meer heil 

van daden dan van uitgebreide beleidsplannen.  Daarnaast hebben we in onze 

gesprekken bij de totstandkoming van dit plan geconstateerd dat ons een zekere 

bescheidenheid betaamt bij onze pretenties om toekomstvast beleid te maken: de 

toekomst is immers dynamischer dan ooit, zeker voor een -- qua formaat -- relatief 

kleine gemeente als de onze. 

Onze bescheidenheid en ons geringe formaat mogen nooit wegnemen dat wij als 

christelijke gemeente de overtuiging koesteren en uitdragen dat wij een woord voor 

de wereld hebben, dat wij meer zijn dan alleen maar een menselijke vereniging, dat 

we de lofzang gaande houden omdat ons goed nieuws gegeven is. Onze kerk als groot 

geschenk heeft ook toekomst waar slechts twee of drie in Zijn naam samenkomen.  
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1. De reis 

De reis naar een nieuw beleidsplan is een waardevol proces geweest.  

Als kerkenraad zijn we begonnen met stil te staan bij het woord “beleid” in Bijbel en 

Liedboek. We hebben ons afgevraagd wat we nu eigenlijk zeggen als we in de 

psalmen over “beleid” zingen, zoals in de bede in psalm 72 om een Koningszoon die 

zijn knechten zal “richten met beleid”. De eerste constatering die we hebben gedaan, 

is dat beleid daar toch vooral wijsheid betekent.  

We hebben ons daarna afgevraagd of het eigenlijk wel passend is voor een 

Christelijke gemeente om  beleid te maken en daarmee dus te pretenderen 

betekenisvolle invloed te hebben op de toekomst. “Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand, moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land”, is 

een al wat ouder lied dat we ook weer terugvinden in het Nieuwe Liedboek van 2013: 

geen beleid, maar geloof, vertrouwen en moed. En ook van de “vogelen des velds” 

die ons in de Bijbel ten voorbeeld worden gehouden, valt toch niet te verwachten dat 

ze beleidsmakers zijn.    

Aan de andere kant hebben we gezien dat de Bijbel ons ook wijst op de noodzaak om 

wel beleid te maken, om wel vooruit te denken.  Jozef in zijn rol van Egyptisch 

onderkoning maakt maar liefst plannen voor zeven vette en zeven magere jaren: een 

veertienjarenplan! De Bijbel spoort ons ook aan tot goed, toekomstgericht 

rentmeesterschap over hetgeen wij als gemeente hebben ontvangen en spoort ons 

aan om de wereld beter achter te laten dan wij hem aantroffen. 

Bovenstaande twee zienswijzen komen mooi samen in de Inleiding die Ds. Cupedo  

schreef in 1870 – 1970 Een Eeuw Geschiedenis van de Hervormde Gemeente te 

Sluiskil.  Hij schreef in de periode van de bouw van de nieuwe kerk in Sluiskil, waarvan 

wij juist dit jaar het 50-jarig bestaan herdenken. Hij schreef in een tijd dat velen zich 

afvroegen of de gemeente sterk genoeg zou zijn om zo’n gebouw duurzaam te 

kunnen onderhouden en hij eindigt dan zijn inleiding met: 

… Dat willen wij uit de geschiedenis van onze gemeente leren. Zij leert ons, dat wij 

slechts hebben te werken, dat wij slechts hoeven te “zorgen”, maar dan niet 

“bezorgd” behoeven te zijn.  
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2. Waar staan we nu? 

 

A. Harde feiten 

Qua harde feiten en getallen ziet onze gemeente er op dit moment als volgt uit: 

Gemeenteleven 

 Aantal meelevende gemeenteleden:     324 

 Aantal Pastorale Eenheden met meelevende gemeenteleden:  189 

 Aantal Ingeschrevenen  totaal:     1213 

o Waarvan geen doop of belijdenis:     619 (51%) 

o Waarvan dooplid:        432 (36%) 

o Waarvan belijdend lid:      162 (13%) 

 Aantal kerkbezoekers gemiddeld:     60 

 Aantal koffiedrinkers na de dienst gemiddeld:   55 

 Aantal kerkbezoekers op hoogtijdagen:    100 - 120 

 Aantal kinderen in de kerk gemiddeld:    2 

 Gemiddelde leeftijd kerkbezoekers:     68 

 Percentage kerkgangers jonger dan 51:    10% (zie grafiek in 

          bijlage) 

 Percentage kerkgangers ouder dan 71:    50% (zie grafiek in 

          bijlage) 

 Aantal Pastorale Eenheden dat financieel bijdraagt:  189 

 Leeftijdsopbouw gemeente veel ouderen, weinig jongeren: zie grafiek en in de 

          bijlagen                                        

Organisatie 

 Aantal actieve vrijwilligers:      circa 70 

 Predikantsplaats:       0,5 

 Medewerkers in dienst:      0 

 Aantal ambtdragers:       10  

  

 Aantal gebouwen in eigendom:     2 

 Staat van onderhoud gebouwen: 

o Sluiskil        goed 

o Philippine       matig tot goed 

 Aantal organisten:       3 
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 Aantal kosters (op vrijwillige basis)     3 

 Aantal financieel administrateurs (op vrijwillige basis)  2 

 Oplage van Kerkblad “De Schakel”     wisselend, zie 

          hieronder 

o 270 adressen 8 x per jaar 

o 740 adressen 2 x per jaar   

o 580 adressen 1x per jaar  

Financiën 

 Eigen vermogen kerkbeheer (stand 31-12-2013):   € 300.000 

 Begrote uitgaven kerkbeheer 2014:     € 80.000 

 Begrote inkomsten kerkbeheer 2014:    € 70.000 

 Begroot tekort kerkbeheer 2014:     -/- € 11.000 

 Eigen vermogen diaconie:      € 110.000 

 Begrote uitgaven diaconie 2014:     € 9.000 

 Begrote inkomsten diaconie 2014:     € 8.500 

 Begroot tekort diaconie 2014:      -/- € 500 

 Gemiddelde opbrengst collecte diaconie    € 60 

 Gemiddelde opbrengst collecte kerkbeheer    € 60 

 Bijzondere jaarlijkse inkomsten uit wafelbakkerij   € 2.000 

 Bijzondere jaarlijkse inkomsten uit oudpapier-ophaaldienst € 8.000 

 

 

B. Organisatie 

 

De interne organisatie van onze gemeente is overzichtelijk, passend bij onze stijl en 

ons formaat. 

 

 In het voorjaar van 2014 heeft onze gemeente een kerkenraad bestaande uit drie 

diakenen en elf ouderlingen, waaronder enkele speciaal belast met kerkbeheer. 

 Wij hebben een Kerkenraad die maandelijks bijeen komt en een  moderamen dat  

incidenteel vergadert. 

 De diakenen en ouderlingen belast met kerkbeheer hebben regelmatig hun eigen 

vergaderingen. De ouderlingen komen daarnaast incidenteel bijeen. 

 Onze predikant heeft een betrekkingsomvang van 0,5.  

 Belangrijke jaarlijks terugkerende momenten in ons gemeenteleven zijn de 

Startzondag, de Gemeenteavond en de Vrijwilligersavond.  
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 Onze gemeente heeft de volgende vaste commissies: 

o Liturgiecommissie; 

o Kindernevendienstcommissie; 

o Kascontrolecommissie; 

o Redactie kerkblad “De Schakel”; 

 Naast deze vaste commissies hebben wij een groep vaste gemeenteleden die de 

Kerncontacten onderhoudt. 

 Andere groepen die een belangrijke rol in onze gemeente vervullen zijn:  

o De vaste groep gemeenteleden die maandelijks oud papier ophaalt; 

o De vaste groep gemeenteleden die de liturgische bloemschikking verzorgt; 

o Het koor; 

o De oecumenische denktankgroep; 

o De wijkmedewerkers die bij lief en leed en ziek en zeer huisbezoeken 

brengen; 

o De bezorgers van ons kerkblad “De Schakel”. 

o De groep lectoren; 

o De schoonmaakploeg; 

o De groep gemeenteleden die de Verjaardagsfondsen verzorgt; 

o De vaste groep gemeenteleden die voor de koffie na de dienst zorgt; 

o De groep bezoekers van de thema-koffie-ochtenden; 

 Onze financiële administratie wordt gevoerd door twee gemeenteleden. Een 

kascontrolecommissie ziet jaarlijks toe. 

 

Onze gemeente is extern betrokken als actief lid van de classis Zeeuws Vlaanderen en 

onderhoudt goede contacten met de buurgemeente in Hoek. 

 

C. Inhoud en ziel 

Inleiding 

Belangrijker dan de organisatie, de getallen, bedragen en staat van onderhoud van 

onze gebouwen is uiteraard wie we zijn als gemeente en hoe we ons verhouden tot 

de wereld om ons heen. Achter de getallen en feiten gaat een gemeenteleven schuil 

dat we als kerkenraad  als volgt beschrijven: 

 

 De Protestantse Gemeente Philippine -  Sas van Gent - Sluiskil is een vitale 

gemeente, dit ondanks de hoge gemiddelde leeftijd en het kleinschalige karakter.  

 Deze vitaliteit van onze gemeente heeft zich in de afgelopen 40-50 jaar geleidelijk 

ontwikkeld en zal zich met de komst van onze nieuwe predikant in 2012 verder 
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blijven ontwikkelen; ook nu staat onze gemeente open voor kleine en grote 

veranderingen die organisch en geleidelijk in ons gemeente-zijn passen. 

 Zoals de naam van onze gemeente aangeeft, zijn wij een fusiegemeente van 

oorspronkelijk drie gemeenten,  in 1995 gevormd uit de twee toen nog bestaande 

zelfstandige gemeenten. Het gebouw in Sas van Gent is verkocht in 2007. Wij 

kerken nu om beurten in onze gebouwen in Sluiskil en Philippine. Animositeit 

tussen (ex)fusiepartners of bloedgroependiscussies zijn er in onze gemeente 

eigenlijk niet meer; voor wie nieuw in onze gemeente binnenkomt is het 

onmerkbaar wie van welke fusiepartner afkomstig is. Sluiskil en Sas van Gent zijn 

van oudsher industriële kernen, gelegen aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen, 

met voor Zeeuws Vlaamse begrippen relatief veel sociale problematiek. Philippine 

heeft een historie in de landbouw, visserij en horeca en is gemiddeld genomen 

wat welvarender. 

 De diensten worden trouw bezocht door een vaste groep gemeenteleden met 

daarom heen een groep incidentele kerkgangers. Bijna iedereen blijft na de dienst 

bij het koffiedrinken, waar geanimeerd wordt gesproken over lief en leed, de 

voorbije dienst en over allerhande alledaagse zaken. De ontmoeting rond de 

koffietafel is zo een belangrijk onderdeel van ons gemeente-zijn geworden.  

 De hoge leeftijd van de meeste vaste kerkgangers (90% is ouder dan 51 en 50% is 

ouder dan 71) wordt min of meer als een fact of life aanvaard en leidt in elk geval 

niet tot onmiddellijk doemdenken. Velen herinneren zich dat het einde van de 

gemeente al een groot aantal malen eerder is voorspeld en dat het aantal 

kerkgangers uiteindelijk stabiel is gebleven of zelfs is gestegen, zij het dat de fusie 

daar natuurlijk een grote rol in heeft gespeeld. Nieuwe gezichten worden met 

regelmaat verwelkomd. Ook worden de effecten gezien van het steeds langer 

vitaal en actief blijven van oudere gemeenteleden, immers waar men enkele jaren 

geleden nog nauwelijks 70-plussers in de kerk zag  - die luisterden thuis of in 

gingen naar diensten in bejaardenhuizen – vormt deze groep nu een dragend deel 

van de kerkgangers.  Echter, uiteindelijk sluit niemand de ogen voor de gevolgen 

voor de toekomst van een kerk zonder jongeren en is er het besef dat keuzes 

noodzakelijk zullen zijn. 

 Een betekenisvol deel van de vaste kerkgangers  is afkomstig uit omliggende 

gemeenten; een aantal daarvan heeft zich formeel naar onze gemeente laten 

overschrijven.  Hun motieven zijn divers, maar hebben gemeen dat zij in onze 

gemeente een vorm van openheid,  ruimte en gastvrijheid aantreffen waarbij zij 

zich thuis voelen en die ze in hun woonplaats missen. 

 Gelukkig heeft onze gemeente een eigen, vaste predikant. Omdat zij slechts een 

halve weektaak heeft, kennen de kerkdiensten om de week een gastpredikant. 
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Voor een groot deel zijn dit in de loop van de jaren vaste gastpredikanten 

geworden, bijna stamgasten. Enkele van de gastpredikanten zijn afkomstig uit 

Vlaanderen.  

 Onze gemeente waardeert een preek waar over is nagedacht. Het Oecumenisch 

Leesrooster van de Raad van Kerken wordt gevolgd. De gemeente staat open voor 

nieuwe inzichten die met respect en onderbouwing gebracht worden en die er op 

gericht zijn tot nadenken te stemmen en niet gericht zijn op shock of confrontatie. 

 In onze diensten is er ruimte en aandacht voor ernstige zaken, voor vragen die tot 

nadenken en peinzen stemmen, maar gelukkig breekt er in onze diensten ook 

geregeld een lach of een glimlach door. Een gemeentelid beschreef onze 

gemeente als “blijzinnig”, een ander als “warm, met ruimte voor inhoud, 

openheid en perspectief” en weer een ander als “hartelijk en gastvrij” en nog 

anderen als “nieuwsgierig” en “een kerk voor iedereen”. Dat zijn woorden waarin 

we ons graag herkennen en die tevens een blijvende opdracht voor de toekomst 

vormen. 

 De liturgie van de diensten krijgt veel aandacht. De orde van dienst staat op 

hoofdlijnen vast, ook voor gastpredikanten. De liturgie is niet experimenteel, 

controversieel of gezocht vernieuwend maar zeker ook niet krampachtig 

traditioneel of behoudzuchtig. Er kan veel in onze gemeente, zolang het past bij 

ons karakter van een gastvrije, open gemeente die hecht aan een verzorgde 

dienst.  

 Muziek speelt een belangrijke rol in onze diensten. Onze gemeente kent drie 

uitstekende organisten en twee orgels. Incidenteel is er ondersteuning van andere 

muzikanten.  Er is een kleine cantorij, die onder andere de gemeente helpt bij het 

vertrouwd raken met het nieuwe liedboek, dat snel en met enig enthousiasme is 

ingevoerd. Gastpredikanten vinden het opvallend hoe actief er in de diensten 

wordt gezongen. 

 Onze gemeente ligt aan de grens met Vlaanderen. Enkele gemeenteleden wonen 

in België. Het is lastig om met een enkel woord aan te geven wat de nabijheid van 

de Vlaamse cultuur betekent, maar invloed heeft deze zeker. 

 Onze gemeente is niet overdreven intern gericht, maar anderzijds is de externe 

oriëntatie ook niet heel groot, noch in de diensten, noch in de plaats die we 

nastreven in de wereld. Voor een deel zal dit ongetwijfeld te maken hebben met 

het geringe formaat.  Voor noodhulp kan een beroep op ons worden gedaan. De 

gemeente lijkt niet gediend van expliciet politieke preken. 

 Het Kerkblad De Schakel verschijnt 11 maal per jaar en bevat overdenkingen, 

gemeentenieuws en praktische informatie. 
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 Een belangrijk moment in ons gemeenteleven is ieder jaar de Startzondag, waarbij 

we na de dienst een gemeenschappelijke maaltijd nuttigen om daarna een bezoek 

te brengen aan een kerk, synagoge, moskee, klooster of andere locatie in de 

(wijde) omgeving om dan af te sluiten met een Vesper. 

 Onze gemeente verwerft ieder jaar een belangrijk deel van zijn inkomsten uit deze 

twee bijzondere activiteiten van actieve en trouwe vrijwilligers: het bakken en 

verkopen van wafels tijdens de jaarlijkse mosselfeesten in Philippine en het 

maandelijks ophalen van oud papier. Zorgelijk is dat de inkomsten uit oud papier 

onder druk staan.  

Pastoraat  

Pastoraat is in essentie het omzien naar elkaar waarbij alle leden van de gemeente 

gelijkelijk betrokken zijn. In de situatie van onze gemeente wonen de gemeenteleden 

verspreid, ten dele in drie dorpskernen, ten dele in omliggende dorpen. Voor het 

uitoefenen van het onderling pastoraat zal het scheppen van ontmoetingsmomenten 

daarom blijvend de aandacht moeten hebben van de kerkenraad. Op dit moment zijn 

het koffiedrinken na de kerkdienst en de jaarlijkse gemeenteavond zulke 

ontmoetingsmomenten die van grote betekenis zijn voor het onderlinge pastoraat.  

In de onderscheiden kernen van onze gemeente zijn zogenoemde kernkontakten 

aangesteld om enig overzicht te houden over het wel en wee van gemeenteleden ter 

plaatse. Ze worden daarin bijgestaan door wijkmedewerkers.  

Het bijzonder pastoraat in momenten van vreugde, verdriet en ziekte wordt nu in 

onderling overleg verzorgd door een pastorale ouderling en de predikant. Deze vorm 

van pastoraat lijkt toe te nemen in samenhang met de toenemende vergrijzing van de 

gemeente. Dit is een punt van zorg en zal blijvend de aandacht moeten hebben van 

de kerkenraad.  

Vorming en toerusting 

De kerkenraad ziet erop toe dat er mogelijkheden van toerusting zijn voor alle leden 

van de gemeente. 

Het kinder- en jeugdwerk kan helaas geen ander dan een incidenteel karakter dragen 

omdat het aantal kinderen en jongeren uit meelevende gezinnen gering is. Het ligt 

niet in de verwachting dat hierin spoedig verandering zal komen. 

Toerusting van volwassenen vindt op kleine schaal en incidenteel plaats. Te denken 

valt aan de maandelijkse Thema-Koffieochtend, korte series met een meer specifiek 

thema, lectorentraining.  
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In dit verband dient de vraag gesteld te worden of er intensief geïnvesteerd moet 

worden in vormings- en toerustingswerk, want onze tijd en onze middelen zijn 

beperkt. Bij de beantwoording van die vraag zal de ontwikkeling van het Vormings- 

en toerustingswerk in voorgaande jaren in deze gemeente betrokken moeten 

worden. Kan men uit die ontwikkeling verwachtingen afleiden voor het heden en de 

toekomst, in een gemeente met in meerderheid oudere gemeenteleden? 

De kerkenraad neemt zich voor alert te blijven op vragen naar vorming en toerusting 

vanuit de leden van de gemeente, om daarin, zo mogelijk, te voorzien. 

(Internationale) Oecumene 

De kerkenraad zoekt zo mogelijk de samenwerking met andere kerken. De enige 

kerkelijke partner binnen de grenzen van onze gemeente is de Rooms Katholieke 

Elisabeth Parochie. We delen met deze parochie de zorg om een levende kerk te 

blijven in een krimpende gemeente en samenleving. 

De kontakten met de parochie zijn hartelijk. Jaarlijks vindt tijdens de Gildefeesten te 

Sluiskil een oecumenische dienst van Woord en Gebed plaats. In de week van gebed 

voor de eenheid van de christenen is er een oecumenische dienst waaraan naast de 

parochie ook het dekenaat Evergem (België) meewerkt. Op uitnodiging participeert 

de parochie actief in een serie van vijf vespers in de 40-dagentijd. Recent wordt 

gewerkt aan een nieuw oecumenisch initiatief, namelijk om gezamenlijk Open 

Ontmoetingsavonden te houden rond een thema op het snijvlak van kerk en 

samenleving. Dit initiatief bevindt zich nog in een experimenteel stadium waarvan 

afgewacht moet worden of het zal slagen.  

Werkzaamheden predikant  

Een 50% predikant, ouder dan 50 jaar, (de situatie in onze gemeente) werkt volgens 

de regelingen van de PKN kerk 900 uren per jaar. Gedurende een periode van 4 

weken zijn er zo’n 80 werkuren. In dit aantal werkuren is rekening gehouden met het 

recht op 7 weken vakantie. Rekening houdend met vrije vakantie- zondagen is het 

landelijk advies dat een 50% predikant voorgaat in 17 kerkdiensten p.j. + de helft van 

het aantal kerkdiensten op feestdagen. 

In de tabel hieronder is een overzicht opgenomen van de huidige activiteiten van 

onze predikant . De concrete tijdsbesteding in uren in de rechterkolom is nog niet 

ingevuld: daarover moet mede op initiatief van de predikant zelf en mede op basis 

van dit beleidsplan de komende periode een intensief gesprek binnen de gemeente 

en de kerkenraad  plaatsvinden. 
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kerkdiensten op zon- en feestdagen inclusief voorbereiding - 

Pastoraat inclusief rouw en uitvaart - 

Ontmoeting en Kringen - 

Organisatie (kerkenraad, liturgie cie en andere commissies, kerkblad 
oecumenische contacten, werkgemeenschap, classis, administratie, e.d.) 

- 

Studie - 

 
Diaconie 
 
De diaconie is namens de gemeente geroepen tot de dienst van barmhartigheid en 
gerechtigheid in de wereld. Daarmee neemt ze verantwoordelijkheid voor de 
samenleving. 
 
In de dienst van de tafel van de Heer is  het delen aan de gemeente van brood en 
wijn een teken van het delen in de liefde van God en het delen van brood en wijn met 
de ander is een teken van het delen van liefde delen met de ander en God. 
 
De diaconie streeft ernaar dat mensen minder snel uit de boot vallen en streeft naar 
goede voorzieningen voor iedereen. De kerk steunt zo tal van mensen, wereldwijd en 
in Nederland, die in  moeilijke omstandigheden leven. Meestal met geld, maar vaak 
ook anders. Wereldwijd werkt de kerk aan hulpverlening en een rechtvaardige en 
duurzame samenleving.  
 
Onze diaconie is betrokken bij verschillende projecten in de regio: Classicale ZWO-
groep, kerstactie van de gezamenlijke diaconieën, Inter-diaconaal overleg in de 
Kanaalzone. Ook onderhoudt de diaconie contact met Kerk en Vluchteling en de 
voedselbank. In onze eigen gemeente delen we kerst- en paasattenties rond aan alle 
oudere gemeenteleden. Landelijk sluit onze gemeente zich aan bij de projecten van 
Kerk in Aktie. 
 
Het jaardoel, waarvoor elke maand de opbrengst van één diaconale collecte wordt 
bestemd, heeft als doel de gemeente meer te betrekken bij de nood in de wereld. 
 
Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de opbrengsten van de collecten en 
de rente van het vermogen. Een deel van het diaconaal vermogen is diaconaal 
belegd, dat wil zeggen dat het aan diaconale instellingen, zoals Oikocredit en 
Protestants Diaconaal Krediet Nederland , is uitgeleend tegen een laag 
rentepercentage.  
 
De komende periode willen we onderzoeken op welke wijze we het diaconale 
bewustzijn van onze gemeente kunnen vergroten. Het jaardoel zal daarbij het 
uitgangspunt zijn. Naast het informeren over en het collecteren voor het jaardoel, 
willen we daar ook diverse activiteiten aan koppelen, zodat meer mensen actief 
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betrokken worden bij het diaconale werk. Hiervoor zijn we, gezien het kleine aantal 
diakenen, afhankelijk van de inzet en steun van de gemeenteleden. 
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3. Waar gaan we naar toe en met welke toerusting? 

Kijkend naar waar we nu staan en naar de ontwikkelingen die op ons af komen, zal 

het onvermijdelijk zijn om in de toekomst nieuwe en soms scherpe keuzes te maken. 

Immers, het is zeer waarschijnlijk dat de gemiddelde leeftijd van onze gemeenteleden 

nog verder zal stijgen en dat gemeenteleden ons zullen ontvallen. Het lijkt ook 

onwaarschijnlijk dat jongeren zich in groten getale bij onze gemeente zullen 

aansluiten, want nog los van de algemene ontkerkelijking is er de bevolkingskrimp in 

Zeeuws Vlaanderen die zich met name manifesteert in steeds minder jongeren (er is 

sprake van een “ontgroening” van 20-30% in de komende 10 jaar).  

Niets is onmogelijk, maar beleidsmatig is het reëel om er van uit te gaan dat onze 

gemeente nog kleiner en nog ouder zal worden en dat onze financiële middelen 

zullen afnemen. De tabellen en grafieken in de bijlagen geven inzicht in de huidige 

leeftijdsopbouw van onze gemeente. Ook zijn tabellen opgenomen waarbij de 

huidige leeftijdsopbouw wordt doorgetrokken naar de situatie over vijf en over tien 

jaar. De grote vergrijzing wordt dan duidelijk zichtbaar.  

De belangrijke vragen die in de toekomst op ons afkomen, zijn voor een deel nu al te 

duiden: 

 Hoe verdelen we de schaarse tijd van onze predikant en onze vrijwilligers over het 

grote aantal prioriteiten?  

o Bij die afweging zal de komende jaren de vraag steeds actueler worden 

hoeveel tijd en aandacht we willen en kunnen geven aan de vormen van 

pastoraat die samenhangen met de toenemende vergrijzing van onze 

gemeente.  

o Bij die afweging zal de komende jaren ook de vraag steeds actueler worden 

hoe intensief we willen en kunnen (blijven) investeren in Vormings- en 

toerustingswerk. 

 Kunnen wij bij de pensionering van onze huidige predikant (2018), opnieuw een 

eigen predikant benoemen? 

 Kunnen wij twee gebouwen blijven gebruiken en onderhouden? Moeten we ons 

niet gaan oriënteren op het gebruik van dorpshuizen of andere locaties? 

 Kunnen wij onze huidige rijkdom aan commissies en actieve groepen in stand 

houden en doorontwikkelen? 

 Kunnen we onze kerkenraad kwantitatief en kwalitatief op peil houden? 
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 Moeten we concessies doen aan de vitaliteit van ons gemeenteleven of aan de 

zorg die we aan onze liturgie en onze diensten geven en zijn dat voor ons 

aanvaardbare concessies? 

 De openheid en gastvrijheid die wij nu waarderen in onze gemeente is het 

resultaat van lang en hard samen werken: kunnen we dat blijven opbrengen? 

 Is het verstandig dat we aansluiting zoeken bij buurgemeenten of dat we hartelijk 

ingaan op de verzoeken tot samenwerking of ondersteuning van broeders en 

zusters in buurgemeenten en wat zijn dan voor ons belangrijke waarden die we 

als onze eigen identiteit in die samenwerking willen inbrengen? 

 Maken we voldoende gebruik van steeds groeiende mogelijkheden van ICT, 

bijvoorbeeld:  is de website actueel, biedt ICT antwoorden voor een vergrijzende 

gemeente, bij een part-time predikant, bij kerkelijke vrijwilligers met drukke 

agenda’s? 

Gegeven de dynamiek van de huidige tijd, lijkt het nu nog niet nodig en nog niet 

verstandig om deze keuzes nu reeds te maken.  De veerkracht en vitaliteit van de 

gemeente zorgt er voor dat de vragen nu nog niet hoogdringend zijn. Ook geldt dat 

door de vragen nu al wel te benoemen maar nog niet definitief te  beantwoorden, de 

gemeente tijd kan nemen om zich aan te passen aan nieuwe of gewijzigde inzichten.  

Het grootste gevaar voor onze gemeente is echter dat we de hierboven genoemde 

pijnlijke vragen uit de weg gaan of dat we door een sluipend proces niet scherp zien 

welke ontwikkelingen zich voordoen. Zo’n sluipend proces kan bijvoorbeeld zijn dat 

het gemiddeld aantal kerkgangers ieder jaar met vier afneemt;  dat merk je niet van 

week tot week maar dat is wel 20 over de periode van dit beleidsplan, of te wel 33%. 

Dezelfde sluipende processen kunnen zich voordoen bij het aantal vrijwilligers, het 

aantal gemeenteleden en de inkomsten. Wie die processen niet tijdig onderkent, 

wordt op enig moment geconfronteerd met een noodsituatie waarin elk ingrijpen te 

laat komt. 

Om goed, toekomstgericht beleid te voeren heeft onze kerkenraad zich voorgenomen 

om minstens een maal maar zo nodig twee maal per jaar op  vaste momenten de 

stand van zaken in de gemeente op te nemen en heeft de kerkenraad zich 

voorgenomen om de grote vragen die hierboven benoemd worden en andere, 

nieuwe vragen, oprecht te beantwoorden, ook als die antwoorden pijnlijk zullen zijn. 

Zoals in hoofdstuk 1 van dit Beleidsplan is geschetst, mogen we ons bij de 

antwoorden laten leiden door Geloof, Hoop en Liefde en zullen we tegelijkertijd en 

vanuit dezelfde inspiratie een beroep moeten doen op de vier Kardinale Deugden: 

Wijsheid, Moed, Rechtvaardigheid en Zelfbeheersing. 
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Bovenstaande afspraken betekenen niet dat onze gemeente ondertussen geen beleid 

voert of dat we koersloos zijn. Als gemeente nemen we ons voor om: 

 steeds het gesprek met elkaar te voeren over de grote toekomstvragen die hier 

aan de orde worden gesteld en daarbij niet weg te lopen voor problemen of voor 

pijnlijke oplossingen. 

 zorg te dragen dat ook in de toekomst ten minste één ontmoetingsplek, liefst een 

kerkgebouw, in eigen beheer blijft. 

 blijvend te investeren in gastvrijheid, openheid, zorg en aandacht voor elkaar en 

voor anderen die op het pad komen van de gemeente(leden). 

 blijvend te zoeken naar mogelijke samenwerkingsverbanden met andere kerken 

in de directe omgeving, PKN en RKK, vooral waar het gaat om de kern: 

geloofwaardig christen zijn in de samenleving. Onze huidige identiteit is daarbij 

niet heilig, maar wel voor ons een waardevol start- en ankerpunt bij elke vorm van 

samenwerking. 

 te onderzoeken welke betekenisvolle dialoog wij kunnen voeren met de niet-

christelijke geloofsgemeenschappen in onze omgeving, zoals met name de Islam. 

 te investeren in de kansen en mogelijkheden van ICT en digitalisering om ook 

langs die weg ons gemeente-zijn vorm te geven. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Leeftijdsopbouw kerkgangers gemeten op 1 juni en 8 juni 2014 (in tabel) 
 

peildatum 1-jun-14 8-jun-14  peildatum 1-jun-14 8-jun-14 

       

geboortejaar aantal aantal  geboortejaar aantal aantal 

1924 1 2  1956 1 2 

1925 2 1  1957   1 

1926   2  1958 3   

1927      1959   3 

1928      1960 1 1 

1929 1 1  1961 1 1 

1930 1 2  1962     

1931 1 1  1963     

1932 2 2  1964 1 1 

1933 3 3  1965     

1934 1 1  1966     

1935      1967     

1936 1    1968     

1937   2  1969     

1938 1 2  1970     

1939 4 3  1971     

1940 3 1  1972     

1941 3 3  1973     

1942 1 1  1974     

1943 2 4  1975     

1944   2  1976     

1945   1  1977     

1946 1 1  1978 2 2 

1947 1 2  1979     

1948 1 1  1980     

1949 1    1981     

1950 1    1982     

1951      1983     

1952 2 3  1984   1 

1953 2 1  1985     

1954 5 3  1986     

1955 1 2  1987     
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peildatum 1-jun-14 8-jun-14  peildatum 1-jun-14 8-jun-14 

       

geboortejaar aantal aantal  geboortejaar aantal aantal 

1988      2002     

1989      2003     

1990      2004     

1991      2005     

1992      2006     

1993   1  2007     

1994      2008     

1995      2009     

1996      2010     

1997      2011     

1998      2012     

1999   1  2013     

2000      2014     

2001         

 

Bijlage 2: Leeftijdsopbouw kerkgangers gemeten op 1 juni en 8 juni 2014 (in grafiek) 
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Bijlage 3:  leeftijdsopbouw van onze gemeente per 01-01-2014 (in grafiek) 
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Bijlage 4:  leeftijdsopbouw van onze gemeente per 01-01-2014 (in tabel) 

 

 

 

  

Leeftijd van Geen Doop/Bel. Dooplid Belijdend Totaal 

0 1 6 0 7 

5 1 8 0 9 

10 2 15 0 17 

15 11 14 0 25 

20 31 21 0 52 

25 25 20 0 45 

30 37 21 2 60 

35 35 16 1 52 

40 40 34 7 81 

45 55 51 12 118 

50 55 42 8 105 

55 71 39 22 132 

60 81 33 21 135 

65 71 50 21 142 

70 46 29 22 97 

75 17 14 17 48 

80 20 14 14 48 

85 15 4 10 29 

90 3 1 3 7 

95 1 0 1 2 
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Bijlage 5:  leeftijdsopbouw van onze gemeente per 01-01-2014 (in staafdiagram) 

 

 
 

 

Bijlage 6:  leeftijdsopbouw van onze gemeente per 01-01-2019 (in staafdiagram)  

 

Dit diagram toont een situatie die zich in de praktijk niet voor zal doen. De aanname 

is dat er geen gemeenteleden overlijden, geboren worden of zich laten uit- of 

inschrijven. Het diagram toont wat er verandert als iedereen alleen maar vijf jaar 

ouder wordt. 
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Bijlage 7:  leeftijdsopbouw van onze gemeente per 01-01-2024 (in staafdiagram)  

 

Dit diagram toont een situatie die zich in de praktijk niet voor zal doen. De aanname 

is dat er geen gemeenteleden overlijden, geboren worden of zich laten uit- of 

inschrijven. Het diagram toont wat er verandert als iedereen alleen maar tien jaar 

ouder wordt. 
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