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Voorwoord
Vanwege de naderende afloop van het beleidsplan 2013 – 2018 en het ontstaan van de predikantsvacature per
17 september 2017 is door de kerkenraad besloten de looptijd van het huidige plan te verlengen met 2 jaar tot
het jaar 2020 en de in het beleidsplan opgenomen gegevens – uitsluitend waar dat nodig is - te actualiseren.
Het beleidsplan bevat de beleidsvoornemens van de kerkenraad voor de komende jaren, onderverdeeld naar de
verschillende werkterreinen:
1. Erediensten
2. Pastoraat
3. Diaconie
4. Kerkrentmeesters
5. Jeugdwerk
6. Missionair werk
7. Vorming en toerusting
8. Communicatie
Het is de bedoeling dat de verantwoordelijke commissies de beleidsvoornemens voor hun werkterrein
uitwerken in de vorm van jaarlijkse werkplannen. In de kerkenraad zullen de vorderingen worden besproken en
jaarlijks zal het werkplan worden geactualiseerd. Het beleidsplan was opgesteld voor vier jaar en wordt verlengd
met 2 jaar. Uiteraard zal er zo nodig tussentijds worden bijgestuurd.
De hoofdstukken in dit beleidsplan die de verschillende werkterreinen beschrijven, zijn opgesteld volgens
hetzelfde stramien:
 een omschrijving van de doelstelling;
 een uiteenzetting van de huidige activiteiten;
 een evaluatie van deze activiteiten;
 een beschrijving van de beleidsvoornemens.
Het beleidsplan start met de visie op onze kerkgemeente: wat zijn we voor gemeente, waar staan we voor, wat is
onze missie en identiteit? Hoofdstuk 2 schetst de plaats van onze kerkgemeente binnen het dorp Yerseke en
toont de opbouw van onze gemeente. In de hoofdstukken 3 tot en met 10 volgen dan de verschillende
werkterreinen, telkens eindigend met de beleidsvoornemens voor de periode 2018-2020.
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1. Visie, missie en identiteit van de gemeente
“En toen Hij langs de zee van Galilea ging, zag hij Simon en Andreas, de broeder van Simon, in
de zee staan en het net uitwerpen, want zij waren vissers. En Jezus zeide tot hen: Komt achter
Mij en Ik zal maken, dat gij vissers van mensen wordt. En zij lieten terstond hun netten liggen
en volgden Hem” (Marcus 1:16-18)
Wij geloven dat Jezus Christus zich uit alle volken een gemeente vergadert, beschermt en in stand houdt. De
Protestantse Kerk in Nederland is gestalte van die ene, heilige, algemene, christelijke Kerk. De Hervormde
Gemeente Yerseke maakt onderdeel uit van de PKN.
De Hervormde Gemeente Yerseke is een echte, brede dorpsgemeente. De monumentale kerk staat centraal in
het dorp, en zo willen wij als Hervormde Gemeente ook midden in het dorp – en midden in de wereld staan,
zoals Christus zelf aanwezig was. Hij ging door de wereld, al weldoende. Waar de mensen waren, daar was Hij.
Zo proberen wij in ons eigen dorp aanwezig te zijn op al die plaatsen waar mensen zijn, en zoveel mogelijk
mensen te bereiken. Wij zijn geroepen om ‘vissers van mensen’ te worden. Dit kan echter niet op een
dwingende manier, maar door zorgzaam, open en gastvrij te zijn willen we laten zien hoe groot Gods liefde voor
deze wereld is. Wij leven uit de liefde van Christus en willen die liefde ook doorgeven.
De Hervormde Gemeente Yerseke staat in de confessionele traditie. De confessie (belijdenis) dat Jezus Christus
de Heer is, staat centraal en dit mag ook in de prediking doorklinken. Jezus Christus is de Zoon van God. Door zijn
kruisdood zijn wij verzoend met God en door zijn opstanding uit de dood mogen we weten dat de dood
voorgoed overwonnen is.
De vreugde mag dan ook een kenmerk van ons geloof zijn. Door de werking van de heilige Geest, die zijn gaven
aan de gemeente schenkt, mogen wij allen daarin delen. De bijbel is voor ons het levende Woord van God,
waardoor Hij ook in deze tijd nog tot ons spreekt. Het sacrament van doop en avondmaal is voor ons een
versterking en bevestiging van het geloof.
De belijdenis dat Jezus Christus de Heer is, geeft ons ook ruimte in de kerk. Het is zijn kerk, niet de onze. Dat
moet ons mild en terughoudend maken in het oordelen over anderen. We willen voortdurend proberen om
ruimte te geven aan elkaar. Immers, in een grote dorpsgemeente als de onze kunnen er verschillende
opvattingen en meningen zijn. Zo zijn wij een confessionele gemeente tussen traditie en vernieuwing.
In de gemeente beleven wij de gemeenschap met elkaar. Mensen ervaren warmte en verbondenheid in Christus.
Dit gebeurt allereerst in de zondagse eredienst. Dit is het centrum van het gemeente-zijn. Maar de
verbondenheid met elkaar wordt zeker beleefd ook in de activiteiten door de week, het kringwerk van vorming
en toerusting. Hier groeien we in geloof en in gemeenschap. Ook in het pastoraat, het omzien naar elkaar, wordt
de eenheid van de gemeente beleefd.
Jezus Christus roept ons om vissers van mensen te worden, om mensen te vertellen, in woord en daad, van de
redding die er is in Jezus Christus, onze Heer. Dat kunnen wij niet in eigen kracht, en daarom bidden wij om de
komst van de heilige Geest:

Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan
(Gez.239:6 )
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2. Kerkelijke gemeente in het dorp
Yerseke is een tamelijk welvarend dorp dat nog steeds voor een belangrijk deel leeft van de visserij en
aanverwante industrie en transport. Het dorp is vooral bekend om zijn mossel- en oestercultuur. Toeristen
(vooral ook uit België) komen naar Yerseke voor een bezoek aan de oesterputten, de jachthaven of één van de
diverse restaurants.
Verder is Yerseke bekend vanwege het jaarlijks terugkerende feest: mosseldag. In Yerseke zijn twee
onderzoeksinstituten gevestigd: het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek NIOZ (onderdeel van
NIOZ in Texel) en daarnaast IMARES, dit is een onderdeel van de Universiteit Wageningen. Er wonen ook
buitenlandse studenten in Yerseke. In de mossel- en oestercultuur zijn veel allochtonen werkzaam, als Polen,
Portugezen en Vietnamezen, die ook in Yerseke wonen.
Yerseke heeft ca. 6.850 inwoners (2017) en is daarmee het grootste dorp in de gemeente Reimerswaal. Het
heeft diverse voorzieningen, winkels, scholen en dergelijke.
Naast de Hervormde Gemeente bestaan er nog twee gemeentes in Yerseke die behoren tot de Protestantse
Kerk in Nederland: de Hervormde Gemeente Rehoboth, die oorspronkelijk is voortgekomen uit een
Gereformeerde Bonds-evangelisatie en er is ook een Gereformeerde Kerk.
Er is een Vrije Evangelische Gemeente.
Met deze drie genoemde gemeenten vindt er overleg plaats, en een aantal activiteiten is ook gezamenlijk.
Verder is er een grote Gereformeerde Gemeente in Yerseke, hiermee is weinig tot geen contact.
De Hervormde Kerk is een rijksmonument. De oudste gegevens van een kerk in Yerseke dateren van voor 1200.
Er was toen een kerk gewijd aan de heilige Odulphus. Begin 15e eeuw is er een forse stenen kerk gebouwd,
waarvan nu alleen de vorm van het oorspronkelijke koor over is.
In mei 1940 is de kerk grotendeels verwoest door Franse beschietingen vanaf de Westerschelde. Na de oorlog is
de kerk weer opgebouwd en in 1976 grotendeels gerenoveerd.
Er is een Kerkelijk Centrum “De Haven”, dat gebruikt wordt voor alle gemeenteactiviteiten.
De gemeente heeft ca. 1.265 leden. (In 2010 bij het vorige beleidsplan was dit getal: 1.320) Dit aantal is als
volgt verdeeld:

Ontwikkeling ledenaantal
leden
2017
belijdend
389
doop
752
overig
124
totaal
1.265

31%
59%
10%
100%

2010
380
790
150
1.320

29%
60%
11%
100%

2006
410
900
120
1.430

29%
63%
8%
100%

Sinds het vorige beleidsplan is het aantal leden in de afgelopen 7 jaren teruggelopen met ongeveer 55 , dat is
iets meer dan 4 %. Gelet op de landelijke afnamecijfers van het aantal ingeschrevenen valt de terugloop in
aantallen mee.

5

Grafiek aantallen ongedoopten / doopleden / belijdende leden, naar leeftijd.
De balk in de grafiek is onderverdeeld in de volgende groepen:
- Onderste deel van de balk: ongedoopt.
- Middelste deel: dooplid.
- Bovenste deel: belijdend lidmaat.)

Verdeling leden over leeftijdscategorieën
Leeftijd

2017

totaal

2010

totaal

00 - 10 jaar

110

9%

103

8%

11 - 20 jaar

100

8%

106

8%

21 - 30 jaar

132

10%

145

11%

31 - 40 jaar

128

10%

121

9%

41 - 50 jaar

142

11%

158

12%

51 - 60 jaar

167

13%

172

13%

61 - 70 jaar

209

17%

224

17%

71 - 80 jaar

142

11%

52%

146

11%

53%

> 80

135

11%

11%

145

11%

11%

1.265

100%

100%

1.320

100%

100%

totaal

37%

36%

De tabel laat zien dat de oudere leden ruim vertegenwoordigd zijn, met een piek in de categorie 60-70 jaar. In
die categorie is het aantal belijdende leden beduidend groter dan bij de 20-30 jarigen en ook bij de 40-50
jarigen. Van de 40-50 jarigen is bijvoorbeeld slechts 20% belijdend lid, van de 30-40 jarigen is dit 34%.
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3. Eredienst
Doelstelling
In het vieren van de eredienst komt de gemeente samen. Zo mogen we horen naar de verkondiging van Gods
heil in Jezus Christus en ervaren we samen de gemeenschap in luisteren, bidden en zingen. Als gelovigen zijn wij
niet alleen, maar ontmoeten wij God en elkaar. De eredienst is voor velen een rustpunt in het dagelijks bestaan.

Huidige activiteiten
Erediensten
Iedere zondagmorgen is er een eredienst in de kerk; de diensten worden live uitgezonden via de kerkradio,
internet en kerk TV. Ook zijn er diensten op de christelijke feestdagen: Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, 1e
Kerstdag, Oudejaarsavond, de avond van de Biddag en Dankdag voor gewas, arbeid en visserij.
De orde van dienst die gevolgd wordt, is vastgesteld door de kerkenraad en komt uit de Aanvullingen bij het
Dienstboek. Dit geschiedt met inachtneming van de bijzondere verantwoordelijkheid van de predikant voor de
bediening van Woord en sacramenten.
De gemeente hecht aan een duidelijke verkondiging waarbij Gods liefde in Christus centraal staat. De
gemeentezang wordt begeleid door orgelspel, bij bijzondere diensten zijn er ook meer instrumenten mogelijk.
Soms wordt een (kinder-)lied met piano begeleid. Gezongen wordt uit Het Liedboek – Zingen en bidden in huis
en kerk (2013). Ook is er ruimte voor liederen uit andere bundels. Er is aandacht voor de kinderen, door middel
van een gesprek met de kinderen, of een kinderlied. Er is iedere zondag kindernevendienst voor de
basisschoolleeftijd en eens in de twee weken jongerennevendienst voor tieners.
In de kerkenraadsvergaderingen is de evaluatie van de erediensten een vast agendapunt.
Sacramenten
Ongeveer zes keer per jaar wordt ouders de gelegenheid geboden om hun kinderen te laten dopen.
Volwassendoop zal in de regel geschieden in een belijdenisdienst (Palmzondag), maar hier kan van worden
afgeweken. De doop is een teken en zegel van Gods genadeverbond.
In een doopzitting, waarbij ook een ouderling aanwezig is, wordt de betekenis van de doop verder besproken,
waarbij ook de nadruk gelegd wordt op de verantwoordelijkheid van de ouders. De naam van de dopeling wordt
bijgeschreven op de boekrol voor in de kerk. De kleine boekrolletjes worden uitgedeeld op de doopouderavond
(begin december).
Het heilig avondmaal wordt vijf maal per jaar gevierd, waarvan een maal op Goede Vrijdag. We delen brood en
wijn als teken van Christus’ lichaam en bloed. De diakenen doen dienst aan de tafel. Zij nodigen de kerkgangers
naar voren en delen brood en wijn rond in de zijbeuken en het schip. Het avondmaal is in principe alleen open
voor belijdende leden. Wel worden alle kerkgangers uitgenodigd om naar voren te komen; wanneer zij niet
deelnemen aan het avondmaal, kunnen zij het brood en de wijn gewoon doorgeven.
Trouwdiensten
Bruidsparen die hun huwelijk in de kerk willen laten inzegenen en bevestigen nemen tijdig contact op met de
predikant. De predikant stelt de organist en de koster direct hiervan op de hoogte. Meestal zijn er enkele
voorbereidende gesprekken met het bruidspaar om elkaar te leren kennen, de dienst voor te bereiden en
huwelijkscatechese te geven.
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Rouwdiensten
Uitvaartdiensten van gemeenteleden worden bij voorkeur gehouden in de kerk. Ook kunnen er diensten in De
Haven worden gehouden of eventueel in het Verenigingsgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de
Molenlaan, al heeft dat laatste niet de voorkeur van de kerkenraad. In de uitvaartdienst is ruimte voor familie of
anderen om toespraken te houden. Op de begraafplaats spreekt de predikant, naast enkele Bijbelwoorden bij de
graflegging, de geloofsbelijdenis en het Onze Vader uit.
De voorkeur van de kerkenraad gaat uit naar het begraven van de overledenen, als teken van het geloof in de
opstanding. Indien de familie kiest voor een crematie, kan de dienst in de kerk of De Haven worden begonnen en
voortgezet in de aula van het crematorium. Dan zal de predikant daar ook enkele woorden spreken. Eventueel
kan ook de volledige dienst in de aula van het crematorium worden gehouden. Mocht de wijkouderling hier
persoonlijk bezwaren tegen hebben, dan wordt een andere ouderling gevraagd dienst te doen.
Overige diensten
Openbare geloofsbelijdenis vindt in de regel plaats op de Palmzondag. De nieuwe lidmaten worden dan
aansluitend op Goede Vrijdag aan het avondmaal verwacht.
Twee keer per jaar is er een jeugddienst. Deze worden voorbereid door de jeugddienstcommissie en de
dienstdoende predikant.
Een keer per jaar is er een dijkdienst, in de open lucht op het terrein van de scouting. Deze dienst wordt
voorbereid door de dijkdienstcommissie, bestaande uit leden van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde
Kerk en de Vrije Evangelische Gemeente.
Sinds 2013 wordt jaarlijks in het voorjaar een schoolkerkdienst georganiseerd. Ook dit is een gezamenlijke dienst
van de drie voornoemde gemeenten, die plaats vindt in de Hervormde kerk.
Eenmaal per jaar wordt een brugdienst georganiseerd waarin de kinderen die naar het voortgezet onderwijs
gaan afscheid nemen van de kindernevendienst. Deze dienst wordt georganiseerd door de leiding van de
kindernevendienst en de predikant.
In september is er een zogeheten startdienst, waarin we als gemeente stilstaan bij het begin van het winterwerk.
Hieraan werken meestal verschillende gemeenteleden mee.
Na de jeugddiensten, de brugdienst en de startdienst zijn we gewend om als gemeente koffie e.d. te blijven
drinken in de wandelkerk of kerktuin.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de namen van de overledenen genoemd evenals de namen
van degenen die dat jaar gedoopt zijn. Nabestaanden en doopouders worden hiervoor schriftelijk uitgenodigd.
Na de dienst ontvangen zij een roos met een tekst ter herinnering aan deze dienst. Op 24 december is er een
interkerkelijke Kerstavonddienst in onze kerk, georganiseerd door de hervormde gemeente Rehoboth, de
gereformeerde kerk, de Vrije Evangelische Gemeente en onze gemeente.
Verder is er iedere tweede zondag van de maand gelegenheid om met elkaar als gemeenteleden te bidden in
onze kerk, van 19.30-20.00 uur.
In de week voor Pasen is er 5 keer een Avondgebed in de kerk op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en
zaterdag.
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Muziek
In de diensten kunnen koren of muziekgroepen worden uitgenodigd door de kerkenraad (of bij bijzondere
diensten door de betreffende commissie). Verzoeken van koren om aan een dienst medewerking te mogen
verlenen, worden met de organist besproken.
Het Interkerkelijk koor Vox Maris werkt regelmatig mee in de diensten (in ieder geval op Paaszondag en met
Kerst). Muziekvereniging Mozart werkt mee met Kerst (het ene jaar de kerstnachtdienst, het andere jaar de
kerstmorgen).
De cantorij werkt ongeveer drie keer per jaar mee aan de diensten. Zij kan ook de gemeente begeleiden bij het
aanleren van nieuwe liederen.
Indien gewenst kan een adhoc samengestelde zang- en muziekgroep van onze gemeente deelnemen aan
bijzondere diensten.
De predikant heeft regelmatig contact met de organisten om de diensten te evalueren en vooruit te zien naar de
diensten die gaan komen. Ook andere vragen op het gebied van eredienst en kerkmuziek kunnen dan besproken
worden.

Evaluatie huidige activiteiten
Mensen ervaren de kerk als een plaats waar ze tot rust kunnen komen. Door de prediking, liturgie, orgelspel en
de sobere inrichting van het kerkgebouw, beleven mensen de kerk als een huis van God, waar ze geïnspireerd,
getroost en geestelijk gevoed worden.
We mogen niet ondankbaar zijn over het kerkbezoek. Wel zijn er steeds meer mensen die niet iedere week,
maar minder vaak de dienst bezoeken. We zien veel jonge gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd, maar
de tieners ontbreken veelal. In de jeugd- en gezinsdiensten zien we deze tieners gelukkig wel, zij het nog niet in
groten getale.
Het gesprek met de kinderen wordt over het algemeen goed gewaardeerd.
De medewerking van cantorij, Vox Maris, maar ook van andere koren wordt gewaardeerd.
Zorg is er wat betreft de deelname aan het avondmaal. Deze diensten worden matig bezocht, vooral door
doopleden die geen belijdenis hebben gedaan.

Beleidsvoornemens
Mensen aanspreken
De kerkgang blijft een punt van aandacht. Vooral het ontbreken van bepaalde groepen (tieners,
veertigers/vijftigers) is een zorg. Hierover dient verder nagedacht te worden. Is het bijvoorbeeld mogelijk om
mensen die we missen in de dienst hierop voortaan vanuit betrokkenheid aan te spreken: ‘Ik mis je de laatste
tijd’? En hoe geven we hier dan vorm en inhoud aan? De kerkenraad zal zich hier nader op bezinnen.
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4. Pastoraat
Doelstelling
Wij willen vanuit het geloof in Jezus Christus omzien naar de ander. We zoeken naar raakpunten tussen het
evangelie en het leven van de mensen die wij tegenkomen in het pastoraat. We willen luisteren naar hun
verhalen en vragen en proberen daarin samen met hen te zoeken naar de betekenis van het Woord. Omzien
naar elkaar doen wij in de voetsporen van Jezus, de Goede Herder.

Huidige activiteiten
Pastoraat, omzien naar elkaar, is in principe een taak voor ieder gemeentelid. Het begint al met eens een praatje
maken als je iemand tegenkomt, aandacht geven, kaartjes sturen.
Het kerkelijk pastoraat bestaat uit het reguliere huisbezoek bij mensen thuis of in het ziekenhuis of in verpleegof verzorgingshuizen. Verder worden er eens in de twee jaar groothuisbezoeken georganiseerd. Ook telefonisch
kunnen contacten onderhouden worden. Bij ziekte of jubilea wordt een bloemetje bezorgd en een afspraak
gemaakt voor een bezoek.. Nieuw-ingekomenen worden benaderd met een welkomstpakket waarin o.a. het
kerkblad, een kaars van de kerk e.d.
Voor de predikanten, ouderlingen, pastorale medewerkers en bezoekmedewerkers bestaat er een pastoraal
werkplan, met een beschrijving van de uit te voeren activiteiten, de wijkindeling en de verdeling van de
werkzaamheden. Ook de verdeling van het pastoraat tussen de predikant van Yerseke en van Waarde is hierin
geregeld.
Iedere wijkouderling is verbonden aan een wijk. In iedere wijk is een pastoraal team werkzaam, hiervoor is de
ouderling verantwoordelijk. Verder is er een coördinator voor het pastoraat aangesteld om het pastoraat ook
praktisch goed te stroomlijnen. Alle medewerkers in het pastoraat zijn samen verantwoordelijk voor het
pastoraat.
Zo’n drie keer per jaar is er een consistorievergadering waarin beide predikanten (ook de predikant van
Waarde), de ouderlingen en de pastorale medewerkers samenkomen. Pastorale toerusting vindt hier plaats, en
ook diverse praktische vragen kunnen hier besproken worden.
Verder komen de ouderlingen en de predikant enkele keren per jaar samen in een ouderlingenvergadering om
het werk te bespreken. Pastorale onderwerpen of vragen worden hier besproken en kunnen vervolgens
eventueel aan de orde worden gesteld in de kerkenraad.
Zo is er in de afgelopen periode gesproken over ons beleid inzake homoseksualiteit. Het beleid is dat ook
homoseksuele gemeenteleden geaccepteerd worden in alle opzichten. Deze gelijkwaardigheid mag ook in
prediking en pastoraat naar voren komen. Vooroordelen dienen te worden weggenomen. Tegelijk is
afgesproken, dat we in de gemeente niet zullen overgaan tot de (in)zegening van een huwelijk tussen mensen
van hetzelfde geslacht.
Ook is er gesproken over het beleid ten aanzien van begraven/cremeren. Een begrafenis heeft de voorkeur van
de kerkenraad op grond van de bijbels-symbolische betekenis hiervan. Maar uit pastorale en missionaire
overwegingen is besloten dat de kerkenraad indien gevraagd ook mee zal werken bij een uitvaartdienst in het
crematorium, om ook daar het woord van de Levende Heer te doen klinken.
Eens in de twee jaar worden er groothuisbezoeken georganiseerd, waarbij alle mensen in een bepaalde wijk
worden uitgenodigd. Onderlinge ontmoeting en bespreking van een bepaald thema staan hierbij centraal. Deze
groothuisbezoeken worden in alle wijken begeleid door de predikant van Yerseke, ook in die wijken waar een
deel van het pastoraat door de predikant van Waarde wordt verzorgd.
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Evaluatie huidige activiteiten
De aandacht die vanuit het pastoraat uit gaat naar de mensen wordt door de meeste gemeenteleden als zeer
positief ervaren. Tegelijkertijd merken we dat het soms moeilijk is om bepaalde groepen te bereiken. Als
ouderling kom je niet overal binnen, vooral bij de jongeren en bij de meer randkerkelijke gemeenteleden. Dat
kan onwil zijn, of ook een bepaalde angst of onbegrip bij het woord ‘huisbezoek’.
In 2009, 2011, 2013, 2015 en 2017 zijn er groothuisbezoeken georganiseerd. Deze groothuis-bezoeken worden
door de gemeenteleden zeer gewaardeerd.

Beleidsvoornemens
Pastoraat is taak van allen
Dat het pastoraat een zaak is van de hele gemeente, en niet van een klein groepje ambtsdragers, is een
gedachte die steeds opnieuw onder de aandacht van de gemeente moet worden gebracht. Dit kan ook in kleine
dingen, door adressen van zieke gemeenteleden of mensen in verpleeghuizen regelmatig te publiceren.
Bezoek ouderen
Het bezoeken van de ouderen blijft een belangrijk aandachtspunt in het pastoraat. Zij rekenen op regelmatig
bezoek, en met predikanten, ouderlingen en pastorale medewerkers moeten we blijven proberen om dat vol te
houden.
Bezoek gezinnen en alleenstaanden
Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om ook tijd in te ruimen voor het bezoeken van niet-bejaarden, vooral
gezinnen en alleenstaanden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we deze groepen niet uit het oog verliezen? Met
name de gezinnen met tieners – we missen hen in de kerk; kunnen we hen in het pastoraat bereiken? Dikwijls
hebben ze ook geen belangstelling voor huisbezoek, lijkt het. Het pastoraat zal zich bezinnen op de vraag op
welke manier(en) contact gelegd kan worden met gezinnen met tieners.
Scheidingen
Een ander gesprekspunt voor de toekomst is hoe we omgaan met gemeenteleden die gaan scheiden of net
gescheiden zijn. Het pastoraat zal nadenken over de vraag welke pastorale aandacht die zij verdienen en hoe
hier vorm en inhoud aan gegeven kan worden.
Groothuisbezoek
Het groothuisbezoek heeft een heel positieve ontvangst gekregen in de gemeente. De kerkenraad wil ermee
doorgaan om dit iedere twee jaar te organiseren.
Doorgeven ziekte
Kerkenraadsleden weten niet altijd wat er speelt. We zullen de gemeenteleden er zo nu en dan aan herinneren
dat de kerk graag op de hoogte is van bijzondere omstandigheden, zoals een ziekenhuisopname, langdurige
ziekte, e.d.
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5. Diaconie
Doelstelling
Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te delen wat haar aan gaven is
geschonken, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht
plaatsvindt. Bij diaconaat gaat het om situaties waarbij de basisbehoeften van mensen in het geding zijn: de
behoefte aan voedsel, kleding, onderdak, zorg, veiligheid, rechtvaardigheid, geborgenheid en
toekomstperspectief. Het College van Diakenen (CvD) heeft een leidinggevende taak om samen met de
gemeenteleden de diaconale roeping gestalte te geven.

Huidige activiteiten
Het CvD coördineert en verzet veel werk, teveel om in dit beleidsplan allemaal te beschrijven. Daarom volgt
hieronder een korte opsomming, zonder veel toelichtende tekst.
In de eigen kerkelijke gemeente
 Autodienst: voor mensen die anders de kerkdiensten niet kunnen bezoeken.
 Kerkradio: gezamenlijk project diaconie/ kerkrentmeesters; aanvraag verloopt via pastoraal medewerker of
ouderling/ predikant.
 Vanaf eind 2017 hebben we ook kerk TV.
 Erediensten:
- Collecteren: driemaal per maand heeft de collecte een bestemming, eenmaal is voor diaconie
algemeen; bij uitgang: helft is voor de zending, andere helft voor jeugdproject.
- Bloemen in de kerk: minimaal twee boeketten per week. Ze worden na afloop bezorgd bij een
gemeentelid dat is thuisgekomen uit het ziekenhuis, een langdurig zieke thuis, of iemand die
bemoediging kan gebruiken. Bij meerdere zieken, zijn er meerdere boeketten aanwezig in de kerk of
worden deze op maandag door de bloemist thuis bezorgd.
 Huwelijksdiensten en begrafenissen: regelen van o.a. geluid.
 Bloemendienst: bij verjaardagen (75 jaar en vanaf 80 elk jaar) en huwelijksjubilea.
 Ouderen:
- Viering Heilig Avondmaal in zorgcentrum Moerzicht/ Moerplein
- Inloopmiddag in De Haven: elke eerste dinsdagmiddag van de maand;
- Kerstmiddag voor ouderen, samen met de Vrije Evangelische Gemeente, die ook naar verhouding van
het aantal deelnemers bijdraagt in de kosten;
- Jaarlijks een kerstattentie, bezorgd door gemeenteleden.
 Zieken: zorgen voor boeket of fruitmand, ter bemoediging.
 Stille hulpverlening vindt in het algemeen plaats in overleg en samenwerking met SMWO en de
Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden in Goes. Verder kan er verwezen worden naar de Voedselbank
en de kledingbeurs en bemiddeld worden bij schuldsanering.
 Beheren van toevertrouwd geld. Het uitgangspunt is: geld mag niet groeien, rekening houdend met inflatie;
er wordt belegd in certificaten van goede doelen en Oikocredit; ook wordt geld ondergebracht bij de
Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG).
 Beheren van grondpercelen. Het uitgangspunt is: er wordt in principe geen grond verkocht; bij een
gedwongen verkoop, wordt er grond terug aangekocht.
 Ondersteunen van diverse projecten.
 Ondersteunen van de Zustergemeente Vadasd.
 Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Provinciaal
 Diaconaal Werkverband: tweemaal per jaar vergadering.
 Reizen Diaconaal Werkverband onder aandacht brengen.
 Kerkenpad-reizen aanbieden en coördineren.
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Landelijk
 Financiële ondersteuning Roosevelthuis.
 Binnenlands diaconaat, via Kerk in Actie, Wilde Ganzen e.d.
 Paaskaartenactie.
Wereldwijd
 Buitenlands diaconaat, via Kerk in Actie, Wilde Ganzen e.d.
 Andere projecten zoals, Els van Teijlingen, Onyame, Yayasan Sinar Pelangi, TEAR, Dorcas, MAF, Mission
Timoteo, ZOA, Oikocredit

Evaluatie huidige activiteiten
Goed
 Kerkradio: mensen kiezen bij ziekte/ouderdom sneller voor kerkradio, of volgen de diensten via internet.
 Erediensten: alle taken worden goed uitgevoerd; het College is voltallig.
 Huwelijksdiensten en begrafenissen: er kiezen weer meer mensen voor een huwelijksdienst en begrafenis
vanuit de kerk; er is sprake van een licht stijgende lijn.
 Ouderen:
- viering Heilig Avondmaal in Moerzicht: dit loopt goed volgens schema en de taken zijn duidelijk en
verdeeld; de mensen die er gebruik van maken ervaren het als fijn;
- de maandelijkse inloopmiddag: er is sprake van een toename van deelnemers; het wordt als
laagdrempelig en gezellig ervaren; wel zouden er wat meer mannen bij mogen;
- de Kerstmiddag voor ouderen: de deelnemende ouderen waarderen het zeer;
- de kerstattenties worden door gemeenteleden bezorgd; dit verhoogt de betrokkenheid.
 Beheren van gelden: we hebben nog steeds voldoende middelen om de taken uit te voeren.
 Beheren van gronden: deze worden verpacht en leveren daarmee opbrengsten op, die kunnen worden
aangewend voor diaconale doeleinden.
 Autodienst: loopt goed. Er zijn voldoende vrijwilligers om mensen naar de kerk te rijden.
 Zending, Werelddiaconie en Ontwikkelingssamenwerking: Er is een interkerkelijke ZWO-commissie die
regelmatig activiteiten organiseert.

Minder goed
 Bloemendienst: soms worden mensen vergeten.
 Jongeren: er zijn weinig diaconale activiteiten voor jongeren.
 Stille hulp: we zijn er minder alert op, signaleren niet zo snel, mensen schromen zelf om hulp te vragen.
 Beheer gelden: we missen de deskundigheid om goed te kunnen beleggen.
 Projecten: we proberen zo veel mogelijk projecten te ondersteunen met een collecte of gift, en kunnen
nieuwe verzoeken dan ook niet altijd honoreren.
 Zustergemeente Vadasd: de commissie is in ruste, contacten verlopen via Mevrouw van de Oever.
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Beleidsvoornemens
Autodienst
Het CvD gaat gemeenteleden regelmatig oproepen om kerkgangers die steeds moeilijker zelfstandig naar kerk
kunnen komen voortaan zelf met de auto mee te nemen naar kerk of te wijzen op de bestaande autodienst. Op
die manier willen we ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk naar kerk blijven gaan. Het is mooi dat er
kerkradio bestaat voor mensen die echt niet meer naar kerk kunnen, maar het is geen echte vervanging van de
kerkdienst: samen luisteren, bidden en zingen, het ervaren van samen gemeente zijn en aandacht hebben voor
elkaar.
Bloemendienst
Kerkenraadsleden weten niet altijd wat er speelt. Het CvD zal de gemeenteleden er zo nu en dan aan herinneren
dat de kerk graag op de hoogte is van bijzondere omstandigheden, zoals een ziekenhuisopname,
langdurige ziekte, e.d.
Jongeren
Via jeugddiensten, catechesebijeenkomsten en activiteiten in het jeugdwerk worden kinderen en jongeren
vertrouwd gemaakt met de diaconale taak van de gemeente. Het CvD gaat zich bezinnen op manieren om
jongeren meer te betrekken bij diaconale projecten.
Stille hulp
Het CvD blijft zoeken naar wegen om de verborgen armoede, eenzaamheid en andere knelpunten in de
leefomstandigheden van mensen op het spoor te komen. Het gaat dan niet alleen om gemeenteleden, maar ook
om niet-gemeenteleden. Naast signalering door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers is daarvoor
de hulp nodig van alle gemeenteleden. We willen hen voortaan regelmatig attenderen op de mogelijkheden van
diaconale hulp en zorg, in welke vorm dan ook: materiële hulp, praktische zorg, regelmatig bezoek, e.d. Dit alles
uiteraard met volstrekte waarborging van vertrouwelijkheid en respect voor de naaste.
Beheer gelden
Het CvD laat zich door deskundigen adviseren over hun beleggingen.
Er wordt onderzoek gedaan naar duurzaam beleggen.
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6. Kerkrentmeesters
Doelstelling
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor de materiële zaken van de gemeente en
vertegenwoordigt haar in rechte. Dit met uitzondering van diaconale zaken en financiën. Het CvK heeft als
belangrijkste taak te zorgen dat het werk in de gemeente financieel mogelijk is en blijft.

Huidige activiteiten
Het CvK zorgt voor de inzameling van het geld d.m.v. collectes tijdens de Eredienst, maar ook d.m.v. de
Kerkbalans, Paascollecte, Solidariteitskas en Kerst en Eindejaar collecte. Gelden worden eveneens verkregen uit
giften, legaten, rentebaten en dividend, huuropbrengsten en opbrengst van inzameling van oud papier met
mogelijke subsidies.
Uitgaven worden gedaan ten bate van het beheer en onderhoud van de kerkelijke gebouwen, het pastoraat, de
lasten van kerkdiensten, verplichtingen aan de landelijke kerk, salarissen en vergoedingen en overige zaken
gemoeid met beheer en administratie, inclusief verzekeringen.
Het CvK beheert de gelden, met de kerkenraad als eindverantwoordelijk orgaan. Het bijhouden van de financiële
administratie van het CvK is uitbesteed aan een administrateur die alle inkomsten en uitgaven zorgvuldig
bijhoudt. Het CvK stelt de begrotingen en rekeningen op, die door de kerkenraad worden vastgesteld.
Het CvK draagt zorg voor de gebouwen in de meest brede zin van het woord en zorgt naast beheer en
onderhoud ook voor de verhuur en de benodigde vergunningen en verzekeringen.
Voor het Kerkelijk Centrum De Haven is een beheer commissie ingesteld, die valt onder de verantwoordelijkheid
van het CvK.
Het CvK is werkgever van de kerkelijke medewerkers.
Een taak van het CvK is ook het (laten) bijhouden van de doop-, trouw-, en lidmatenboeken. Dit laatste is
ondergebracht bij een ledenadministrateur.
Het CvK faciliteert (vaak samen met de diaconie) zaken in de publicitaire sfeer, zoals het kerkblad, de kerkradio,
kerk TV en de kerkelijke website.

Evaluatie
Tot op heden kan de gemeente aan haar financiële verplichtingen voldoen. Er is een redelijke vermogensbuffer
opgebouwd. De gebouwen en voorzieningen zijn in het algemeen in goede staat. Er wordt goed gebruik gemaakt
van de gebouwen als het gaat om alle activiteiten die worden georganiseerd. Mede door verhuur van de
gebouwen en zalen worden inkomsten gegenereerd. De gemeenteleden worden gestimuleerd om offervaardig
te zijn en blijven. De collectes brengen tot nu toe genoeg op om de jaarrekeningen niet met een al te groot
tekort af te sluiten.
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Beleidsvoornemens/aandachtspunten
Nieuw kerkelijk centrum
Kerkelijk centrum De Haven is in 2017 verkocht en de voormalige bibliotheek is aangekocht; dit pand ligt met de
achterzijde op 5 meter van de kerk, en zal in de komende beleidsperiode tot een nieuw kerkelijk centrum
worden verbouwd en worden verbonden met de kerk.
Teruglopende overheidssubsidies
Door een terugtredende overheid worden er minder overheidssubsidies ontvangen. Mogelijk zal er vaker een
beroep moeten worden gedaan op het vermogen of moet er op een andere wijze geld gegenereerd worden
voor het goed onderhouden van met name het monumentale kerkgebouw. Het CvK gaat de situatie analyseren
en overwegen of een aanpassing van de te volgen financiële koers noodzakelijk is met het oog op het onderhoud
van het monumentale kerkgebouw.
Teruglopende Kerkbalans
Door de toenemende vergrijzing en de terugloop van het ledental, loopt de vrijwillige bijdrage terug. Het CvK
gaat de gemeenteleden attent maken op de teruglopende Kerkbalans en de teruglopende overheidssubsidies en
zich bezinnen op de vraag of een andere aanpak van de actie Kerkbalans nodig is om te komen tot een verhoging
van de vrijwillige bijdragen.
Vermogensbeheer
Het CvK heeft gekozen voor een defensieve beleggingsstrategie; op advies van de vermogensbeheerder (bank)
worden stukken aangekocht/verkocht om een goed rendement te behalen. De lijn van de voorgaande jaren
wordt doorgetrokken in de komende beleidsperiode.
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7. Jeugdwerk
Doelstelling
Wij willen vanuit het geloof in Jezus Christus omzien naar de kinderen en jongeren van onze gemeente. Dit doen
we voor iedere leeftijdsgroep op hun eigen niveau. De jongste kinderen laten we kennismaken met het Evangelie
zodat dat een stevig fundament is voor hun verdere leven.

Huidige activiteiten
We hebben in onze gemeente een jeugddiaken en twee jeugdouderlingen.
Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is er de crèche. Voor de kerkdienst kunnen kinderen hier worden gebracht en
na afloop weer worden opgehaald.
Van 4 tot 12 jaar is er kindernevendienst. De kinderen gaan met hun ouder(s) mee naar de kerk. In de kerk is er
een moment voor de kinderen waarna ze naar hun eigen dienst gaan. Hier luisteren ze naar een Bijbelverhaal,
zingen christelijke liederen, maken een verwerking en geven geld voor een diaconaal doel. De kinderen gaan niet
terug naar de kerk, maar worden in De Haven weer opgehaald door hun ouders.
Verder is er de hobbyclub voor de kinderen van groep 5 tot en met groep 8.
Voor de kinderen van groep 7 en 8 is er ook de basiscatechese die door de predikant wordt gegeven. Vanaf de
brugklas wordt tienercatechese aangeboden.
Van 12 tot 16 jaar is er jongerennevendienst. Eens in de twee weken is er voor deze jongeren ook nevendienst.
De jongeren gaan eerst naar de kerk en gaan voor de preek naar hun eigen ruimte. Hier wordt een thema
behandeld dat een link legt naar het christelijk geloof. Het is voor deze leeftijdsgroep vooral belangrijk te weten
dat ze er bij horen. Samen met de VEG en de Gereformeerde kerk is er ook de interkerkelijke jeugdclub ’t
Contact voor deze leeftijdscategorie. Zij komen twee keer per maand samen en doen naast ontspannende
activiteiten ook mee aan het Rock Solid programma van Youth for Christ.
Onder het jeugdwerk valt ook de jeugddienstcommissie. De jeugddienstcommissie verzorgt 2 keer per jaar een
jeugddienst en probeert de dienst tot stand te laten komen door middel van een aansprekend thema en door
zoveel mogelijk jongeren hun medewerking te laten verlenen in welke vorm dan ook. Ook wordt er vaak een
koor of combo - al dan niet uit de eigen gemeente - uitgenodigd om aan de jeugddienst mee te werken.
Tenslotte is er in onze gemeente een geloofskoffertje in omloop. Dat is een koffertje met christelijke boeken,
dvd’s, een cd en een spel voor kinderen. Gemeenteleden kunnen het koffertje voor een aantal weken in hun
gezin krijgen om zo op een laagdrempelige manier bezig te zijn met het geloof.

Evaluatie huidige activiteiten
Omdat er in de kerk veel oog is voor de kinderen en jongeren is het aantal (jonge) gezinnen de laatste jaren
gegroeid. Dat zorgt voor veel kinderen op de kindernevendienst.
De laatste tijd zijn veel mensen bereid om hun steentje bij te dragen als vrijwilliger bij het jeugdwerk. De
basiscatechese loopt de laatste tijd heel goed, hier komen veel kinderen naar toe.
De tienercatechese verloopt steeds beter. Afgelopen seizoen is er zelfs met twee groepen gedraaid.
De kerkgang onder jongeren is groeiende en de jongerennevendienst wordt door een steeds groter aantal
jongeren bezocht.
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Beleidsvoornemens
Jeugdclub 14-16 jaar
Een grote zorg is het wegblijven van jongeren als ze niet meer naar de kindernevendienst kunnen. We moeten
ervoor zorgen dat de jongeren naar de kerk blijven komen en dat er voor alle leeftijden gelegenheid is om bij
elkaar te komen. Het opstarten van een nieuwe club voor jongeren van deze leeftijdscategorie is al enkele keren
op niets uitgelopen. Wel worden verschillende interkerkelijke activiteiten georganiseerd, zoals Sirkelslag en
Nacht zonder dak, waar redelijk wat tieners op afkomen. In de toekomst proberen we dit samen met de andere
kerkgenootschappen verder uit te breiden naar meer activiteiten voor deze leeftijdscategorie.
Ouders van jongeren
Verder is de kerkenraad van mening dat vooral de ouders van jongeren een belangrijke rol spelen in het
stimuleren van de kerkgang (voorbeeldfunctie) en de deelname aan de catechese. Het is dan ook van belang om
ouders hierin sterker te gaan begeleiden. De jeugdouderlingen en jeugddiaken, maar ook de kerkenraad als
geheel, zullen zich nadrukkelijk gaan oriënteren op de mogelijkheden en op basis daarvan nieuwe activiteiten
gaan ontplooien gericht op ouders van jongeren.
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8. Missionair werk
Doelstelling
Wij zijn geroepen als gemeente om in deze wereld te getuigen van de liefde van God in Christus. God heeft de
wereld liefgehad. Deze liefde is onze drijfveer, bij alles wat wij doen. De Missionaire Werkgroep is er om de
Hervormde Gemeente van Yerseke missionair bewust te maken en te houden.
Het gaat erom dat wij present zijn, zoals Christus zelf aanwezig was. Zo proberen wij in ons eigen dorp aanwezig
te zijn op al die plaatsen waar mensen zijn, en zoveel mogelijk mensen te bereiken. Wij gunnen al die mensen
het geloof – maar we kunnen het ze niet opdringen. Wel kunnen we laten zien, wat het voor onszelf betekent,
en hoe goed het is om bij de gemeente te horen. Het gaat om kerkelijke gastvrijheid.
Missionair zijn moet niet iets zijn van een kleine club enthousiastelingen, maar moet het hele gemeentewerk
doortrekken. Aan alles, jeugdwerk, diaconaat, pastoraat, maar ook kerkrentmeesterlijke zaken zit een
missionaire kant. Wij willen een gemeente zijn die niet alleen het Woord hoort, maar het ook uitdraagt naar
buiten toe.

Huidige activiteiten
We zijn als kerk actief op Mosseldag en met de Open Kerk in de zomer, om gastvrij mensen te ontvangen. Op
Mosseldag is de kerk open en is er in De Haven koffie met huisgemaakt gebak voor de vele toeristen die op die
dag Yerseke bezoeken. De opbrengst is voor Tear. De Crea-Kerstmarkt is eveneens een laagdrempelige activiteit
voor deelnemers en bezoekers uit het hele dorp.
Missionair gemeentezijn betekent oog hebben voor elkaar, ook voor degenen die aan de rand van de kerk leven,
of misschien nog verder weg. Openheid, respect en liefde voor de medemens zijn hier de kernbegrippen. Wie
een beroep op ons doet, moet met open armen ontvangen worden; wie nog wat meer op een afstand wil blijven
moet gerespecteerd worden. De drempel moet laag zijn, de ogen geopend naar wat er allemaal om ons heen
gebeurt.
Moderne media, website, Facebook, maar ook het kerkblad of het huis-aan-huis advertentieblad kunnen
gebruikt worden om andere groepen te benaderen.
Laagdrempelige kerkdiensten als jeugddiensten, dijkdienst, dienst met koren en schoolkerkdienst kunnen een
opstap vormen voor mensen en zijn daarom belangrijk.
Het werk van de Alphacursus neemt hierin een eigen plaats in. Steeds weer zien we dat nieuwe mensen hierdoor
geïnspireerd worden in de groei van hun geloof. Hier komen regelmatig mensen ‘aan de rand van de kerk’ of
buitenkerkelijk naar toe. We proberen deze mensen vast te houden in het kringwerk: naar gemeentegroeigroep,
Bijbelkring, belijdeniscatechisatie.
Er is een boekentafel van de IZB waar allerlei boeken, kaarten, cd’s gekocht of besteld kunnen worden.

Evaluatie huidige activiteiten
Een zorgpunt blijft hoe we de gemeente en de kerkenraad missionair bewust kunnen maken en houden. Bij
zoveel mogelijk activiteiten en onderdelen van het gemeentewerk moet ook de missionaire invalshoek niet
vergeten worden. De missionaire werkgroep doet verslag van haar activiteiten in de kerkenraadsvergaderingen.
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Beleidsvoornemens
Mensen betrekken
Het is en blijft belangrijk en ook ons voornemen om bij de activiteiten steeds zoveel mogelijk mensen te
betrekken. Ieder gemeentelid heeft gaven ontvangen om die te gebruiken voor het geheel van de gemeente.
Dat neemt ook de druk weg van een kleine groep enkelingen die ‘alles’ moet organiseren.
Nieuwe initiatieven
Naast de activiteiten die er zijn, proberen we ook steeds nieuwe initiatieven te ontplooien om creatief, open, en
gunnend te geloven.
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9.Vorming en toerusting
De kerkenraad vindt het belangrijk dat gemeenteleden voortdurend gevormd en toegerust worden in het geloof,
vanuit Gods Woord, ook buiten de zondagse eredienst om. De kerkenraad hecht daarom waarde aan het
kringwerk en wil dit ook financieel mogelijk maken.
Voor een deel overlapt het werk van vorming en toerusting het missionaire werk. Met name de Alphacursus is
een missionaire cursus, waarbij de deelnemers veel leren over het christelijk geloof. De Alphacursus is
interkerkelijk, de leiding komt uit de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Vrije Evangelische
Gemeente.
Onze gemeente kent een aantal Gemeente-Groei-Groepen die, uitgezonderd de zomer, elke drie weken bij
elkaar komen. Zij gebruiken het materiaal van het Evangelisch Werkverband. In kleine kring wordt gebouwd aan
persoonlijk geloof en relatie met elkaar, tot lof van God en tot de opbouw van Zijn Gemeente. Voor nieuwe
kringleiders die ondersteuning willen is begeleiding en materiaal beschikbaar.
De predikant verzorgt ieder jaar een Bijbelkring, die gericht is op Bijbelstudie. Hier wordt in een aantal avonden
een Bijbelboek of thema besproken met de deelnemers.
De Poëziekring komt eens in de twee maanden bij elkaar om aan de hand van een bepaald onderwerp of een
bepaalde dichter enkele gedichten te lezen en te bespreken.
Er zijn twee koffiemorgens, één voor ‘oudere zusters’ en een voor de ‘jongere vrouwen’. De vorming en
toerusting van de jeugd vindt met name plaats op de catechese. Belijdeniscatechese is er voor volwassenen die
belijdenis willen doen. Een seizoen lang zijn ze met elkaar en de predikant in gesprek om toe te groeien naar de
openbare belijdenis. De belijdenisdienst wordt gehouden op Palmzondag.
Wij geloven dat gebed de adem is van het leven en de kracht van de gemeente. De kerkenraad heeft een
Werkgroep Gebed ingesteld, die gebedsbijeenkomsten organiseert, op de tweede zondag van de maand. Elke
maand wordt er een gebedsbrief samengesteld met gebedspunten waar structureel tien gemeenteleden
dagelijks voor bidden. Bovendien organiseert de Werkgroep Gebed, samen met vertegenwoordigers van de
andere kerken, de jaarlijkse ‘Week van gebed’ en vraagt zij aandacht voor de verschillende aspecten van het
gebed.
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10. Communicatie
Doelstelling
Communicatie is het middel waarmee de informatie van de kerkenraad of over de gemeente bij de
gemeenteleden komt en deels ook bij niet-gemeenteleden.

Huidige activiteiten
De communicatie in de gemeente gebeurt op verschillende manieren.
Afkondigingen
Aan het begin van de dienst worden enkele afkondigingen door de tweede ouderling van dienst gelezen.
Geboorte, huwelijk, doop, belijdenis, bevestiging ambtsdragers e.d. worden altijd afgekondigd (ook als ze al op
de zondagsbrief staan). Bericht van overlijden wordt als laatste afkondiging gedaan, hierbij wordt de gemeente
gevraagd te gaan staan. Mededelingen voor de afkondigingen dienen bij de scriba te worden ingeleverd.
Zondagsbrief
Hierop staat de orde van dienst en eventueel liederen die niet in het liedboek staan. De namen van zieken
worden hierop vermeld. Eventueel worden er ook extra berichten op geplaatst, die extra aandacht vragen
(gemeenteavond, bijzondere bijeenkomsten etc.). De zondagsbrief wordt uitgedeeld aan de ingang van de kerk
voor de kerkgangers en wordt thuisbezorgd bij de luisteraars van de kerkradio. In de zomerperiode is er vaak een
aantal weken geen zondagsbrief in verband met vakantie. Berichten voor de zondagsbrief kunnen worden
ingeleverd bij de samensteller van de zondagsbrief.
Kerkelijk Leven
Het regionale kerkblad komt elke twee weken met een overzicht van de erediensten en alles wat daaromheen
gebeurt, zoals oppas en kindernevendienst. Ook worden hier berichten van diaconie en college van
kerkrentmeesters gepubliceerd (onder andere collecten en giften). Op het gebied van pastoraat wordt genoemd
wie er in het ziekenhuis zijn, of wie er thuisgekomen zijn. Ook geboorte, huwelijk, overlijden wordt vernoemd. Bij
het overlijden van gemeenteleden wordt een kort in memoriam geplaatst. Berichtgeving over het pastoraat
dient kort en beperkt te zijn, dit in verband met de privacy van de mensen. Het is niet gebruikelijk uitgebreid
over ziektes te schrijven. In Kerkelijk Leven is ruimte voor berichtgeving over verschillende activiteiten, kringen,
boekentafel, kindernevendienst enzovoort. De kopij wordt verzameld en verzorgd door de predikant.
Kruispunt
Dit is een blad dat eens in de 6 of 8 weken uitkomt. Hierin staat informatie die alleen betrekking heeft op de
Hervormde Gemeente Yerseke. Het begint met een meditatie en de erediensten voor de komende weken,
verder het laatste nieuws uit de kerkenraad en wat de kerkrentmeesters en de diakenen te melden hebben. Dit
is ook bij uitstek het gemeenteblad waarin oproepen worden gedaan aan (nieuwe) vrijwilligers. Voorts bevat het
de mutaties van gemeenteleden van de afgelopen tijd. Ook is er een boekenrubriek en kan er een gedicht in
worden opgenomen. Op de laatste bladzijde staat een aantal namen en adressen met bijhorende
telefoonnummers. Kopij kan worden ingeleverd bij de redactie.
Website
De gemeente heeft een website, http://www.hervormdyerseke.nl/. Hierop is veel informatie vinden over de kerk
en vergaderingen / activiteiten die door de kerk worden georganiseerd. De van belang zijnde documenten uit
Kerkelijk Leven en Kruispunt staan ook op de website. Via de site zijn de diensten direct te beluisteren, maar ook
achteraf.
In de komende beleidsperiode wordt ook Kerk-TV verzorgd. Er is ook een fotoalbum met foto’s van de
bijzondere diensten.
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Facebook
De gemeente heeft ook een Facebook-pagina, waar berichten over de gemeente op worden geplaatst.
Folders en brieven
Verschijnen bij financiële acties, waarvoor een checklist is opgesteld die elk jaar wordt afgewerkt. Dit betreft
acties zoals Kerkbalans, en de Paas-, Kerst- of Oudejaarscollecten. Hierin kunnen ook mededelingen worden
gedaan over (het financiële beleid van) de gemeente.

Beleidsvoornemens
Inhoud Kerkelijk leven en Kruispunt
Waar nodig wordt de inhoud van de kerkbladen Kerkelijke Leven en Kruispunt besproken in de
kerkenraadsvergaderingen en worden evt. oproepen aan gemeenteleden vormgegeven.
Website en Facebook-pagina
De website en Facebook-pagina zullen nog meer worden gebruikt als digitale informatiemiddelen van de
kerkenraad en de colleges.
Externe communicatiemiddelen
De kerkenraad zal via Advertentieblad, PZC en/of Omroep Zeeland meer naar buiten treden met nieuws, of voor
het aankondigen van een bijzondere activiteit in kerk of verenigingsgebouw.
Afkondigingen voor de dienst
De afkondigingen moeten worden beperkt tot mededelingen die de dienst betreffen of het pastoraat.
Organisatorische mededelingen kunnen op de zondagsbrief, maar als het erg zakelijk wordt, dienen we te bezien
hoe e.e.a. het beste en het snelste kan worden gecommuniceerd met de gemeenteleden.
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