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Nieuwsbrief December 2021. 
 
Verandering corona – richtlijnen m.i.v. 15 december 2021 
Als kerkenraad hebben we kennis genomen van de adviezen per 15 december jl. 
(brief classispredikant d.d. 15 december 2021 zie www.gelovenindedelta.nl  en 
adviezen PKN/CIO d.d. 17 december 2021) gevolgd door hun aanvullende 
brieven/adviezen van 20 december 2021. Daarbij gaat het over een aantal 
hernieuwde preventiemaatregelen en adviezen vooral om de oplopende 
besmettingsaantallen terug te dringen en verdere druk op de zorg te verminderen. 
De nieuwe omikron variant baart terecht heel wat zorgen. 
 
Deze dringende adviezen sturen nadrukkelijk op het tijdens de periode van Lock 
Down overschakelen naar online kerkdiensten zonder kerkgangers. Als kerkenraad 
beseffen we ook dat opnieuw de kerstvieringen in eigen kring dan gemist zullen 
worden maar het beroep op onze verantwoordelijkheid te nemen weegt zwaar met 
name in ons gezamenlijk belang. 
 
Daartoe heeft de kerkenraad besloten om alle erediensten t/m 16 januari 2022 
te annuleren. 
 
Met pijn in het hart schrijven we deze zinnen neer maar tegelijkertijd gaan we uit van 
uw begrip en herkenning. Immers ieders persoonlijke gezondheid staat voorop en 
daarnaast het uitgangspunt de ziekenzorg overeind te houden voor onze medemens 
die daar een beroep op moet doen. Als er nieuwe wijzigingen zijn die dit besluit 
kunnen doen veranderen dan zullen we u direct hiervan middels een nieuwsbrief op 
de hoogte stellen. Hopelijk kunnen we elkaar in de 2e helft van januari 2022 opnieuw 
begroeten in betere omstandigheden.  
 
Als bijlage bij deze mail een verwijzing naar de Kerstvieringen via Omroep Zeeland 
a.s. weekend.  Dit keer vanuit de Nicolauskerk in Wolphaartsdijk met musici en 
zangers uit Wolphaartsdijk, Goes en Zierikzee. Het is een dienst voor een breed 
publiek juist nu in de nieuwe Lock Down periode. 
 
Vacature kerkenraadslid. 
De kerkenraad heeft in haar vergadering van 1 december jl. besloten om een 
vacature open te stellen voor een ouderling om zo te komen tot de invulling van de 
gewenste bezetting.  
De kerkenraad roept conform de regels van de plaatselijke verordening de 
gemeenteleden op schriftelijk aanbevelingen te doen van kandidaten aan de 
kerkenraad.  
Deze schriftelijke aanbevelingen dienen uiterlijk 31 januari 2022 in het bezit te zijn 
van de kerkenraad.  De kerkenraad zal per 15 februari 2022 aan de hand van de 
aangeleverde kandidaten bepalen of er een stemming noodzakelijk is of indien er 
slechts een kandidaat beschikbaar is verdere afspraken maken met betrekking tot de 
bevestiging.  
Deze aanbevelingen kunnen uiteraard ook via het e-mailadres van de scriba: 
scribaPSS@protestantsegemeente.nl . 
Alvast hartelijk dank voor uw reacties. 
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Goedkeuring begrotingen 2022. 
Middels de nieuwsbrief november 2021 heeft u als gemeenteleden kennis kunnen 
nemen van de concept begrotingen 2022 van zowel kerkbeheer alsook diaconie.  
Op onze oproep om schriftelijk vragen te stellen is geen reactie gevolgd. 
Het CCBB (Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Delta) heeft 
ons inmiddels schriftelijk laten weten dat voornoemde begrotingen zijn ontvangen en 
beoordeeld. Deze beoordeling gaf geen aanleiding om met ons als kerkenraad  in 
overleg te treden over wijziging of aanvulling. Daarmee zijn de respectievelijke 
begrotingen dus vastgesteld en taakstellend. 
 
Verslag Gemeenteavond 7 oktober jl.  
Het middels de nieuwsbrief november 2021 aan u verzonden concept verslag van de 
gemeenteavond van 7 oktober jl. heeft tot nu toe geen enkele schriftelijke reactie 
opgeleverd. De eerstkomende gemeenteavond in 2022 zullen we dit verslag 
agenderen. 
 
Nieuwsbrief Kerk&Vluchteling dec.2021 
Graag brengen wij u de nieuwsbrief van december 2021 onder uw aandacht. 
Opvang van vluchtelingen is ook in 2022 helaas een bittere noodzaak en vraagt 
vrijwilligers met een warm hart voor kerk en vluchteling. Wellicht spreekt de oproep 
voor het invullen van vacatures ook u aan? 
 
Stand van zaken verkoopovereenkomsten kerkgebouwen. 
Zoals in de laatste gemeenteavond aangegeven hebben we in december 2021 
concept overeenkomsten ontvangen en inmiddels voorgelegd aan een jurist van 
AKDJ (Adviesburo Kerken). De door hem uitgebrachte adviezen zijn teruggekoppeld 
aan makelaar & aspirant kopers met het verzoek de adviezen over te nemen in de 
concept overeenkomsten.  
Als deze adviezen worden overgenomen zullen deze concept overeenkomsten 
worden voorgelegd aan het CCBB ter beoordeling. In het stadium dat er sprake is 
van een vervangende acceptabele plaats van samenkomst zullen de dan 
goedgekeurde verkoopovereenkomsten door partijen worden ondertekend . 
 
Samenwerking PG  Hoek. 
Op 23 november jl. hebben de moderamina van de PG  Hoek en de PG  Philippine-
Sas van Gent-Sluiskil opnieuw vergaderd. Doelstelling van deze vergadering was 
met elkaar een evaluatie te maken van de achterliggende stappen sinds 29 juni jl. en 
met elkaar te ontdekken van ‘Hoe nu verder’? Als eerste hebben we afgesproken dat 
beide liturgcommissies met elkaar aan de slag gaan om elkaar beter te leren kennen 
en ook wat delen we met elkaar of juist niet. Daarnaast hebben de beide voorzitters 
van de kerkenraden de opdracht meegekregen om gezamenlijk een stappenplan te 
maken voor het jaar 2022.  
Een concept stappenplan onder de titel ‘Oriëntatie op de samenwerking’ is in de 
afrondende fase. We hopen dit begin 2022 aan alle betrokken kerkenraadsleden te 
presenteren en aansluitend aan alle gemeenteleden van beider protestantse 
gemeenten. 
 
De kerkenraad van de PG  Philippine-Sas van Gent-Sluiskil wenst u en de mensen 
die u lief en dierbaar zijn fijne feestdagen en een gelukkig en bovenal gezond 2022 


