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Nieuwsbrief September 2021. 

 
Uitnodiging startzondag 12 september 2021. 
 

Zondag 12 september a.s. vieren we met elkaar startzondag, gastvoorganger 
tijdens de eredienst ‘s-morgens in Sluiskil is mw. ds. Nelleke van der Linden. 
Aanvang 10.00 uur. 
 
Aansluitend aan de eredienst drinken we in de Ark koffie/thee en er is dan 
gelegenheid om uw eigen gemaakte en meegebrachte lunch te gebruiken. 
  
Het middagprogramma is een bezoek aan de doopjurkententoonstelling in het 
kerkgebouw van de Protestante Gemeente Hoek.  
Ook door onze gemeenteleden zijn een aantal doopjurken aangeleverd en is er 
in de voorafgaande voorbereiding samengewerkt door een gezamenlijk 
commissie. 
  
Globaal programma: 
  
*    Vertrek Kerkgebouw Sluiskil naar Hoek om  12.15 uur 
*    Ontvangst en welkom in Hoek                 van 12.30 uur tot 13.00 uur 
*    Opening en bezoek tentoonstelling        van 13.00 uur tot 15.00 uur 
*    Afsluitende vesper                                     van 15.00 uur tot 15.15 uur 
  
Tussentijds is er gelegenheid voor koffie en thee en een rondleiding door de 
kerk en nevenruimten behoort eveneens tot de mogelijkheden. 
  
Een intekenlijst, voor deelname, is eveneens beschikbaar tijdens de 
erediensten van zondag 29 augustus en zondag 5 september a.s. 
 
Graag verzoeken wij onze gemeenteleden de door hun toegezegde doopjurken 
aan te leveren op donderdag 9 september tussen 16.00 uur en 20.00 uur in het 
kerkgebouw te Hoek aan de Langestraat 6.  
 
De kerkenraad nodigt u van harte uit op deze startzondag 2021. 
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Gemeenteavond 7 oktober a.s. om 19.30 uur in de Ark 
Afgelopen zondag is er tijdens het koffie/thee drinken door de voorzitter van 
de kerkenraad namens de kerken informatie verstrekt aan de aanwezige 
gemeenteleden. Dit met betrekking tot de onderwerpen verkoop kerk-
gebouwen en start samenwerking met de Protestantse Gemeente Hoek. 
Toegezegd is om deze informatie integraal op te nemen in deze nieuwsbrief en 
ook in de Schakel: 
 

Mededelingen kerkenraad na eredienst zondag 22 augustus 2021. 

Beste Gemeenteleden. 

Zoals zojuist in de mededelingen aangegeven wil de kerkenraad jullie als 
gemeenteleden nu kort informeren over paar actuele zaken die in een 
stroomversnelling terecht gaan komen.  
Tegelijkertijd willen we aangegeven dat beide onderwerpen uitvoerig aan de 
orde zullen komen op de inmiddels geplande gemeenteavond op donderdag 7 
oktober hier in de Ark te Sluiskil. 
 
Allereerst onze kerkgebouwen. 
Ons uitgangspunt is geweest ‘als we duidelijkheid krijgen over een van de 
gebouwen dan ontstaat er ook duidelijkheid over de mogelijke termijn gebruik 
ander gebouw’. Vooraf (1e kwartaal 2020) is ook door de makelaar aangegeven 
dat het totaal ongewis is hoelang een dergelijk verkoopproces kan duren. Door 
de corona periode is het kerkgebouw Philippine al geruime periode niet langer 
in gebruik en inmiddels is ook de huurovereenkomst met het kinderdagverblijf  
beëindigd. Om dezelfde reden zijn ook de publicaties door de makelaar 
vertraagd op website en woningkrant. 
 
 Philippine. 
Eerder hebben we u middels een nieuwsbrief al aangegeven dat er 
belangstelling bestaat voor dit kerkgebouw door twee ondernemers uit 
Philippine. In gesprekken hebben ze aangegeven dit, deels gemeentelijk 
monument, te willen herbestemmen tot kapsalon annex koffie/theehuis. 
En dat vanuit het respect voor de historie en karakter van deze kerk.  
Inmiddels ligt er, na hun informatieve gesprekken met de Gemeente Terneuzen 
en eigen verkenningen, een compleet dossier bij dezelfde Gemeente 
Terneuzen.  
Belangrijke vraag hierbinnen is of er een zogenaamde ‘kruimelvergunning’ kan 
worden afgegeven door de Gemeente Terneuzen.  
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Een kruimelvergunning mag je zien als een verkort traject omgevings-
vergunning. De verwachting is dat na de vakantieperiode, dan spreken we over 
september, hier duidelijkheid in komt. 
 
Sluiskil. 
Spontaan heeft zich geen enkele partij gemeld zoals in Philippine. 
Eerst na publicatie op website en de onroerend goed krant hebben zich 24 
belangstellenden gemeld. Uiteraard rijp en groen door elkaar, maar dan nog 
was dit totaal onverwacht. In samenspraak met de makelaar hebben we 
voorafgaand aan de ingeplande rondleidingen voor de geïnteresseerden 
gevraagd specifiek partijen te bevragen op: 
* voorgenomen herbestemming, 
* voorbehouden in hun bod (t.a.v. financiering, woonvergunning, 
omgevingsvergunning etc.), 
* mogelijk resterende termijn gebruik als kerk voorafgaand aan hun 
planontwikkeling. 
 
Uiteindelijk hebben het college van kerkrentmeesters een advies uitgebracht 
aan de kerkenraad om zes partijen als kandidaat positief te benoemen binnen 
de zojuist aangegeven uitgangspunten. De kerkenraad heeft dit advies 
overgenomen en afgelopen vrijdag hebben we een 1e gesprek gehad met de 
partij die onze voorkeur had om te kijken of we tot een vergelijk kunnen 
komen. De inhoud van dit gesprek was goed te noemen, regionale kleinschalig 
projectontwikkelaar, financieel zeer sterk, kunnen zich inleven in alle aspecten 
rondom de voorgenomen verkoop. 
 
Nog uit te werken zaken zijn; 
* wat zijn hun exacte plannen met de herbestemming van de kerk, 

verbouwen of sloop en nieuwbouw van huur- of koopwoningen in een 
lager prijssegment en 

* welke termijn kunnen we nog de kerk als kerk blijven gebruiken. 
 
Deze laatste is onlosmakelijk verbonden met onze opdracht vanuit het door u 
als gemeenteleden vastgestelde beleidsplan 2020- 2021 namelijk: 
- het 2e kerkgebouw kan bij verkoop eerst geleverd worden indien er of een 
gebruik als kerkgebouw binnen de kerk aanwezig blijft of er een nieuwe plaats 
van samenkomst voor handen is. 
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Vanuit begrip voor elkaars situatie hebben we afgesproken dat we in de 2e 
week van oktober verder met elkaar praten om duidelijkheid te krijgen over de 
resterende vragen. 
 
Bovendien geeft dat de ruimte om u op de gemeenteavond uitgebreid te 
informeren over de situatie op dat moment en u de gelegenheid te geven tot 
het stellen van vragen. 
 
Dat wat betreft onze gebouwen. 
 
Samenwerkingstraject buurtgemeente. 
 
Tijdens de gemeentevergadering najaar 2020 hebben we u geïnformeerd over 
de inhoud en de stand van zaken van de verschillende gesprekken met onze 
buurtgemeenten om tot een vorm van samenwerking te kunnen komen. 
Uitgangspunt hierbij was tevens samenwerking om mogelijk op langere termijn 
als fusiepartners elkaar te kunnen vinden. 2025 is als stip op de horizon 
geplaatst! 
Na afweging binnen de kerkenraad hebben we eind juni middels een 
afvaardiging van beide moderamen inclusief predikant PG  Hoek en consulent 
Marjo Wisse een gesprek gehad om te kijken of hier ook concrete mogelijk-
heden waren. 
 
De inhoud van dit positieve gesprek hebben we in de kerkenraadsvergadering 
van juli met elkaar gedeeld en besloten om dit nu echt met elkaar op te gaan 
pakken. 
 
Dit is een grote stap, daar zijn we ons zeer van bewust. Daarom nemen we die 
stap ook niet in een keer, maar trekken we er een paar jaar voor uit om elkaar 
te leren kennen, met elkaar op te trekken en vooral met zoveel mogelijk 
gemeenteleden in gesprek te raken. 
 
Het eerste stapje in die richting, is dat we tijdens de week van de Startzondag 
samen de Doopjurkenexpositie in de kerk van Hoek realiseren. Wij hebben 
geparticipeerd op hun idee en deze toegevoegd aan het middagprogramma 
van onze eigen startzondag 12 september. 
 
Ook werken we samen met ds. Saskia Ketelaar aan een liturgie voor de 
afsluiting van de vredesweek op zondag 26 september hier in onze kerk waar 
we ook een uitnodiging zullen sturen aan de PG  Hoek. 
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Als kerkenraad zien wij deze activiteiten als een 1e mogelijkheid elkaar beter te 
leren kennen in het licht van nog verder uit te werken stappen.  
 
Ook hier zullen we op de geplande gemeenteavond op 7 oktober uitgebreid 
met u over in gesprek gaan. 
 
Deze mededelingen worden deze week nog in een extra nieuwsbrief 
respectievelijk de Schakel opgenomen zodat dit eenieder als gemeentelid kan 
bereiken. 
 
Ten aanzien van het programma van onze startzondag op 12 september vindt 
er a.s. dinsdag het laatste overleg plaats en aansluitend zullen we dit ook 
publiceren in de extra nieuwsbrief. 
 
Tot zover, wij begrijpen dat dit als ingrijpend kan worden ervaren. 
Toch menen we als kerkenraad dit nu te moeten vertellen zodat eenieder dit 
tot zich kan nemen. 
Ook binnen de PG  Hoek, waar ze vanmiddag de jaarlijks BBQ middag hebben, 
wordt in soortgelijke bewoordingen een toelichting gegeven aan hun 
gemeenteleden zodat beider kerkelijke gemeenten over dezelfde informatie 
beschikken. 
  
Een inhoudelijke dialoog zien we graag tegemoet op de gemeenteavond van  
7 oktober a.s. waar we uitgebreid tijd zullen nemen voor beide onderwerpen. 
 
Indien er nu brandende algemene vragen zijn dan beantwoorden we die graag. 
 
Dank voor jullie aandacht en als kerkenraad hopen we op transparante wijze de 
ingeslagen weg samen met jullie als gemeenteleden te mogen gaan. 
 
In bijlage: de nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Hoek m.b.t. de 
voorgenomen samenwerking. 
 
 
 
 
Een hartelijke groet vanuit uw kerkenraad. 


