
Beste Gemeenteleden, 

Binnen de kerkenraad is besloten om de nieuwsbrief, zo we die kennen vanuit deze coronaperiode, 
vooralsnog te handhaven naast ons tweemaandelijks kerkblad de Schakel. Op die manier hebben we 
maandelijks een schriftelijk moment van communicatie. Graag stellen wij u ook in de gelegenheid om 
uw vragen ook schriftelijk aan de kerkenraad voor te leggen, een e-mail naar de scriba is voldoende. 
Vragen en antwoorden, niet van persoonlijke aard, die breder gedeeld kunnen worden kunnen we 
dan ook meenemen in de nieuwsbrief en/of de Schakel. 
 

Erediensten. 
Sinds zondag 5 juli jl. kunnen we als gemeente weer samen onze wekelijkse eredienst vieren.  
De invulling van het muzikale gedeelte was aanvankelijk beperkt tot het uitspreken van de liederen in 
de liturgie, maar al spoedig is het idee van het inzetten van een cantorij spontaan ingevuld door een 
aantal gemeenteleden. Een dank je wel aan deze gemeenteleden is zeker op zijn plaats. 
 
Inmiddels schrijven we 3 augustus en als gemeente hebben we gisteren voor het eerst samen mogen 
zingen weliswaar nog beperkt tot twee liederen. 
PKN ‘ververst’ met regelmaat haar protocol ‘Zingen tijdens de kerkdienst’. 
Het kunnen zingen hangt af van het aantal bezoekers van de eredienst in combinatie met de grootte 
van het kerkgebouw en de mogelijkheden dit goed te kunnen ventileren. Daarnaast is er een online 
rekenmodule om eenvoudig te berekenen of en zo ja in welke mate het kerkgebouw van de 
gemeente geschikt is om te zingen. Uiteraard gelden ook hier de ons allen bekende RIVM 
maatregelen. 
Op basis van de rekenmodule mogen we binnen ons kerkgebouw Sluiskil met 65 gemeenteleden 
maximaal 12 minuten gezamenlijk zingen. Met maximaal twee liederen blijven we hier ruim binnen. 
Als kerkenraad blijven we de PKN adviezen wekelijks volgen en beperken waar nodig of verruimen 
waar dit kan. Registratie van kerkgangers is bij het zingen door de gemeente verplicht zodat indien 
gevraagd  informatie kan worden verstrekt aan de GGD. De kerkenraad had al eerder besloten om 
tot wekelijkse registratie over te gaan vanwege hetzelfde uitgangspunt richting GGD. 
 

7e Dag adventisten. 
De diensten van de 7e dag adventisten liggen ook al geruime tijd stil vanwege het coronavirus. 
De kerkenraad heeft een bericht ontvangen dat ze hun diensten half augustus willen hervatten. 
Voorafgaand aan deze voorgenomen hervatting zal de kerkenraad nog een gesprek met hun hebben 
waarin onder andere het coronaprotocol zal worden gedeeld en hun instemming gevraagd. 
 

Vragen(uurtje) zondag 12 juli jl. 
Na de mooie eredienst met als voorganger ds. Dick Stap zijn de aanwezige gemeenteleden in de 
gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen aan de kerkenraad. Door de coronacrisis hebben we 
elkaar langere periode niet of nauwelijks direct kunnen spreken over zaken die ons bezig houden. 
Onderstaande onderwerpen zijn hier aan de orde geweest: 

Mevrouw Marjan van Rijn: “hoe gaat het zingen tijdens de erediensten ingevuld worden?” 

Antwoord: gemeenteleden die willen zingen in de vorm van een cantorij kunnen zich hiervoor 

aanmelden via de kerkenraadsleden. 

Mevrouw Cocky Rammeloo: “Blijft de telefooncirkel bestaan?”  
Antwoord: de telefooncirkel wordt vanwege de herstart van de erediensten beëindigd. 
Dank aan allen die hun steentje hebben bijgedragen om op die manier aandacht voor elkaar te 
hebben in deze moeilijke periode. 
Verder zijn er geen vragen. 



De preses Albert van Leeuwen deelt de aanwezige kerkgangers mee dat er vanwege het coronavirus 

geen kerkdiensten in het kerkgebouw te Philippine mogelijk zijn en we dus vooralsnog uitsluitend het 

kerkgebouw in Sluiskil zullen gebruiken. Verder geeft hij informatie over de actuele stand van zaken 

betreffende de verkoop van de beide kerkgebouwen. Door de kerkenraad is een bemiddelings-

overeenkomst met makelaar Kindt & Biesbroeck aangegaan. Mogelijke herbestemmingen van de 

gebouwen dienen bepaald te worden waarvoor de makelaar met de burgerlijke gemeente nader zal 

afstemmen. Na terugkoppeling van de resultaten vanuit dit overleg worden de vraagprijzen van 

beider kerkgebouwen in overleg vastgesteld. Randvoorwaarde, in het beleidsplan 2020 -2021 

opgenomen,  is dat bij verkoop van het 2e kerkgebouw er een nieuwe plaats van samenkomst dient 

te zijn.  

Met betrekking tot de aan de gemeente via de nieuwsbrief voorgelegde profielschets voor een te 

beroepen predikant (0,2 fte) deelt de preses mede dat er geen reacties vanuit gemeenteleden 

ontvangen zijn. Er zijn gesprekken geweest met PG Hoek, PG Terneuzen en PG Oosthoek waarbij o.a. 

de profielschets met deze gemeentes is gedeeld. PG PSS mag namelijk niet zelf voor 0,2 fte beroepen 

maar zal dit in samenwerking met een andere gemeente moeten doen.  

De kerkenraad is bezig om in september 2020 toch tot een gemeenteavond te kunnen komen.  
Dit zou dan in de kerkzaal van het kerkgebouw Sluiskil kunnen plaatsvinden. In de kerkenraads-
vergadering van woensdag 19 augustus a.s. zal hier verder uitwerking aan worden gegeven.  
 

Jaarrekening 2019 en overname financiële administratie van het KKA. 
De kerkenraad heeft inmiddels de jaarrekening vastgesteld en afgestemd met de CCBB. 
Het dossier jaarrekening 2019 is nu overgedragen de gemeenteleden die onze  kascommissie 
vormen. Ze zullen hun bevindingen schriftelijk rapporteren. De jaarrekening 2019 en de bevindingen 
van de kascommissie worden geagendeerd voor de eerstkomende gemeentevergadering. De 
gemeenteleden zijn inmiddels al in de gelegenheid gesteld om de jaarrekening 2019 via mail op te 
vragen.  
 

Recent hebben we middels de medewerking en inzet van Ina Verpoorte de financiële administratie 
weer terug in eigen beheer. Naast een forse kostenbesparing hebben we nu ook weer een adequaat 
beeld over onze eigen financiële ontwikkelingen.  
 

Organisten. 
Inmiddels hebben we al kennis kunnen maken met een paar gast organisten, volledigheidshalve 
noemen we de namen hier van alle gastorganisten waar contacten mee zijn gelegd en eventueel 
inzetbaar zijn binnen onze erediensten naast de ons bekende ‘eigen’ organisten Tony en Piet: 
* de heer Jan de Feijter, 
* de heer Pieter Overduin, 
* de heer Rolf Wolfensberger, 
* de heer Akko de Feijter, 
* de heer Nico Fierloos, 
* de heer Frits Simons. 
Als gemeente kunnen we alleen maar dankbaar zijn voor de bereidheid en de inzet van al deze 
mensen in de wekelijkse erediensten en op andere kerkelijke feestdagen. 
 

 
 



Viering vredesweek zondag 27 september a.s. 
Er zijn contacten met de Elisabethparochie over het op die zondagmiddag organiseren van een 
vredeswandeling. Als we kunnen meewerken met in achtneming van het coronaprotocol dan gaan 
we dat zeker doen. Begin september is er een afspraak om tot verdere invulling te komen. 
Aansluitend zullen wij u per omgaande verder informeren.  
 
 
 
 
Een hartelijke groet vanuit uw kerkenraad, blijf gezond en hopelijk mogen we verder op de weg van 
een geleidelijke uitbreiding van onze (kerkelijke)activiteiten. 
  
 

 

 

 

 


