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Schets Protestantse gemeente Schouwen aan Zee                                                              

en specifiek van Burgh en Haamstede 

Algemeen 

De Protestantse gemeente Schouwen aan Zee (PgSaZ) is een streekgemeente: 

de leden komen uit meerdere dorpskernen in de “Westhoek” van Schouwen-

Duiveland.                                                                                                                  

Burgh en Haamstede zijn door bebouwing aan elkaar verbonden. Schouwen is 

een mooi en aantrekkelijk gelegen woon- en recreatiegebied, met volop ruimte in 

bossen en op stranden. 

Het eiland telt ongeveer 34.050 inwoners; Burgh-Haamstede ongeveer 4310.     

De Burghse kerk staat centraal in het dorp en de bewoners van Burgh 

beschouwen het ook als hun kerk. De kerk is 350 jaar oud. Er is plaats voor 

ongeveer 150 mensen.  

Haamstede beschikt over een kerkgebouw, dat weliswaar 50 jaar bestaat, maar 

modern oogt. In 2015 is voor het gebouw de naam ‘Pelgrimskerk’ gekozen. 

Naast de kerkzaal, die plaats biedt aan ongeveer – mensen, bevat het gebouw 

meerdere ruimtes, die voor allerlei doeleinden geschikt zijn.  

De periode van Pasen t/m de herfstvakantie zorgt voor drukte in het dorp en ook 

in de kerk, zowel ’s zondags als door de weeks.  

Zowel Burgh als Haamstede hebben te maken met vergrijzing van de gemeente. 

Naast mensen, die hier al van generatie op generatie wonen, vestigden zich hier 

velen uit andere delen van Nederland na afsluiten van werk en/of loopbaan. 

Tijdens de zomermaanden zijn recreanten in de meerderheid. 

In Burgh-Haamstede zijn nog andere kerkelijke gemeentes: Hervormde 

Gemeente, Gereformeerde Gemeente, Christelijke Gereformeerde Kerk en R.K. 

Parochie. 

Geschiedenis 

De Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee, met 1200 leden (waarvan 150 

gastleden), bestaat sinds april 2019 en is ontstaan door fusie van een viertal 

gemeentes: Gereformeerde kerk Haamstede, Hervormde gemeente Burgh, 

Protestantse gemeente Scharendijke en de Hervormde gemeente 

Renesse/Noordwelle. Deze fusie is het resultaat van een ontwikkeling gedurende 

vele jaren. De kerkelijke gemeentes werkten samen op diverse niveaus vanaf 

2000. Hervormd Haamstede is ook bij de gesprekken betrokken geweest, maar 

heeft zich in een later stadium teruggetrokken.                                                    

In 2005 verscheen al een rapport waarin het voornemen was vermeld om te 

fuseren. Omdat de vrijblijvendheid, er werd weliswaar regelmatig samen 

vergaderd, storend begon te werken is een kleine commissie gaan onderzoeken 



2 
 

of de band niet hechter kon worden.                                                                                                

Dit heeft ertoe geleid dat de gemeentes in een federatie verder gingen. In juni 

2016 is de federatieovereenkomst getekend. Elke gemeente bleef zelfstandig, 

wel werd vanaf dat moment een Federatie-Kerkenraad gevormd en één College 

van Kerkrentmeesters. Later, in het najaar van 2017, tijdens een gezamenlijke 

vergadering van de deel-kerkenraden, werd geconstateerd dat personele 

invulling van de ambten  problematisch was. De predikantsformatie van de 4 

kerken was toen 3 fte. De kans was groot dat bij vertrek van een predikant de 

vacature niet zou kunnen worden ingevuld: vanwege het ledental zou de 

formatie kleiner moeten worden. Dit noopte tot samen “optrekken”.  

Op moment van de fusie waren 4 predikanten (van wie 3 in deeltijd) werkzaam 

in de respectievelijke gemeentes. Inmiddels zijn ze vertrokken, met emeritaat of  

elders beroepen. Vanaf oktober 2021 is voor het aandachtsgebied 

Renesse/Scharendijke een fulltime predikant verbonden aan de Prot.Gemeente 

SaZ. Voor het aandachtsgebied Burgh en Haamstede wordt momenteel gezocht 

naar een predikant voor 100%. Invulling voor 70 a 80% is ook bespreekbaar. 

Kerkelijk 

De voormalige gemeentes hebben nog steeds hun eigen karakter en rijkdom in 

traditie. Er is veelkleurigheid in kenmerken, geloofsbeleving, activiteiten en 

aandachtsgebieden.  

De Pelgrimskerk kan gekenschetst worden als een ‘levendige’ gemeente. Er is 

tienerkerk en doordeweeks vinden er veel activiteiten plaats, zoals een 

gebedskring; senioren-koffieochtend; Meet & Greet (gezamenlijke maaltijden); 

er is een diaconaal project (Bootcamp voor jongeren); een recreatiemarkt; 

Kerstfair. Het is een kerk die door anderen een kerk van ‘doeners’ genoemd 

wordt. De gemeente staat open voor bijzondere diensten, o.a. jeugddiensten, 

waarbij gepoogd wordt aan te sluiten bij de wensen van jongeren en hun ouders. 

Ook staat de gemeente open voor andere vormen van vieren.  

In de Kerk van Burgh is plaats voor diensten die theologisch-filosofisch getint zijn 

of politiek-filosofisch of mystiek. Er komen grote en kleine denkers aan bod.  

Door de week vinden er diverse activiteiten plaats in de kerk: Koffie met Noten, 

waarbij (nieuwe) liederen gezongen worden; een leeskring; lezingen; Bachkring 

waarbij tijdens een aantal avonden muziek uitgelegd en ten gehore gebracht 

wordt; de jaarlijkse Zomertentoonstelling; koffieochtenden; jaarlijkse 

rommelmarkt.                                                                                                     

Bij alle genoemde activiteiten, zowel in de Pelgrimskerk als in de kerk van Burgh 

kom je mensen tegen uit beide ‘vroegere’ gemeentes. 

In het verleden hebben in Burgh veel beginnende predikanten hier hun eerste 

gemeente gehad. Na 2015 was er nog 0,6 FTE beschikbaar. Dit had tot gevolg 

dat, naast de eigen predikant, relatief vaak een gastpredikant de eredienst 

leidde, een gegeven dat voor veel afwisseling zorgde en zorgt. Iets dat door de 

kerkgangers nog steeds op prijs wordt gesteld. 

De hele Protestantse Gemeente heeft als doelstelling “gastvrijheid” hoog in het 

vaandel te houden. Er is aandacht voor recreanten, iedereen is welkom. In het 

ledenbestand zijn aardig wat zogenaamde “vrienden" opgenomen die de kerken 
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in de zomerperiode trouw bezoeken, deelnemen aan verschillende activiteiten en 

de gemeentes financieel steunen. 

 

Gericht op de toekomst 

De vorming van de federatie en later de fusie waren al gericht op de toekomst. 

Er moet nog gewerkt worden aan integratie. Het verder samenwerken is een 

vanzelfsprekend proces geworden. Inmiddels is besloten een groeiend aantal 

diensten gezamenlijk te gaan houden. 

 Organisatie in de gemeente 

In het beleidsplan is de bestuurlijke organisatievorm beschreven. Recent is 

besloten in secties te gaan werken:  Renesse/Noordwelle en Scharendijke wordt 

nu “oost” en  Burgh/Pelgrimskerk wordt nu “west” genoemd. Nu nog is de 

kerkenraad samengesteld door afvaardiging per fusiedeelnemer. Volgende stap 

zal worden per sectie. De bedoeling is de vergaderlast te verminderen.  

Voor de dagelijkse gang van zaken is per sectie een kerkteam verantwoordelijk. 

Middels het blad “ERBIJ!”, dat 6 x per jaar verschijnt en via de website 

www.kerkopschouwen.nl  worden eigen-, maar ook gastleden op de hoogte 

gehouden van het wel en wee van de gehele Protestantse Gemeente Schouwen 

aan Zee. Inmiddels wordt gewerkt met nieuwsbrieven, die elke twee weken 

uitkomen. 

Predikanten 

Het is uiteraard de bedoeling dat de twee predikanten een team vormen, dat zij 

complementair zijn en dat zij onderling bovengemeentelijke taken verdelen. Zij 

werken samen in / voor gezamenlijke diensten en voorzien in waarneming voor 

elkaar.  

Pastoraat 

Pastoraat is nodig voor alle generaties. Aandachtspunten zijn kwetsbaren en 

ouderen, maar ook jeugd, jongeren en jonge gezinnen. Er wordt in beide 

gemeenten gewerkt met een pastorale bezoekersgroep. 

Samenwerking 

In verschillende commissies wordt met andere kerken samengewerkt: 

In ‘Windkracht 8’ wordt samengewerkt met de Hervormde Gemeente 

Haamstede, R.K. Parochie en de Christelijk Gereformeerde Kerk Haamstede. Hun 

missie is vooral gericht op de presentie  van de kerken naar buiten, eenheid 

uitstralend. Missionaire activiteiten dus met recreatiepastoraat als speerpunt. 

Voor de wintermaanden zorgt Windkracht 8 voor een programma met kringen; in 

de zomer wordt een ‘glossy’ uitgebracht. 

In ‘Samen Vieren’ wordt samengewerkt met de R.K. Parochie. ‘Samen Vieren’ 

draagt zorg voor organisatie van de Eenheidszondag, voor diensten in de Stille 

Week en de Taizé diensten. 

http://www.kerkopschouwen.nl/
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Samen met Hervormde Gemeente Haamstede en de CGK wordt de 

Kerstnachtdienst in Haamstede georganiseerd. 

Vanuit destijds de Hervormde Gemeente Renesse/Noordwelle is in 2014 het 

initiatief genomen een pioniersplek te starten, genaamd Kloosterwelle: in de 

Corneliuskerk te Noordwelle wordt wekelijks een vesper gehouden, met 

aansluitend een maaltijd. Tevens worden retraite dagen georganiseerd. 

Inmiddels is de pioniersplek overgegaan in de Stichting Kloosterinitiatieven, die 

wij een goed hart toedragen. 

Aantal leden + vaste gasten:   

Burgh: ca.  220        Haamstede: ca.  380 

Leeftijd:  tot 20 jaar    20-45    45-70  >70 

Burgh           8 (4%)    9 (4%)    55 (25%) 148 (67%) 

Haamstede  26 (7%)    43 (11%)   111 (29%) 200 (53%)   


