
De gemeentevergaderingen op 8 maart, ’s middags in de Pelgrimskerk, ’s avonds in de Jacobuskerk. 

Een tweetal onderwerpen stonden centraal: 

1) de evaluatie van de winterperiode met meer gezamenlijke erediensten en 

2) de stand van zaken betreffende de gesprekken met de Stichting Zeeuwse Oude Kerken 

(SZOK) over onze kerkgebouwen van Burgh, Noordwelle en Renesse. 

Ook werd door de kerkenraad informatie verschaft over de uitkomsten actie kerkbalans 2023, de 

exploitatierekeningen 2019 t/m 2023 (uitkomsten en begrotingen) en de leeftijdsopbouw binnen de 

kerkelijke gemeente. 

In beide sessies werden de openingen gedaan door Marco Boevé en Egbert Rietveld. 

De evaluatie van de winterperiode tot nu toe was het eerste onderwerp dat aan de orde werd 

gesteld. Het aantal bezoekers in totaal en gemiddeld per dienst werd in beeld gebracht. In vier van 

de vijf kerken (Scharendijke had niet geteld) was de gemiddeld opkomst per dienst 76 kerkgangers 

(incl. ‘personeel’). Ook werden de iets lagere kosten voor de gastpredikanten en organisten getoond 

( - €. 1.185,-). 

Per kerkgebouw was er een overzicht van het verbruik aan elektra en gas over de jaren 2022 versus 

2021. Verbruik cijfers die een 28% lager verbruik aan elektra in 2022 versus 2021 lieten zien. En die 

qua gasverbruik 17% minder in 2022 ten opzichte van 2021. Ook in aanmerking genomen dat de 

kerkgebouwen in 2022 meer open waren dan 2021 (corona) is dit een uitstekende beheersing in het 

gebruik. 

Ter gelegenheid van dit samenzijn werden voorts de uitkomsten van de actie kerkbalans 2023 qua 

toezeggingen getoond: 2023 €. 171.598 tegen €. 169.025. Cijfers die uitsluitend betrekking hebben 

op toezeggingen van onze leden. In Burgh en Renesse hebben ook niet-leden bij elkaar ca. €. 4.500 

toegezegd. 

Bij de toezeggingen van onze eigen leden werd tevens aangegeven dat bijna 60% van alle 

woonadressen een toezegging over 2023 gedaan heeft. Verdeeld over Oost 50% en West 70%. 

Aanvullend liet een dia de totale exploitatie (2019, 2020, 2021 de uitkomsten; 2022 en 2023 de 

begrotingen) van onze protestantse gemeente zien. Over de periode van 2019 tot en met 2023 laten 

de opbrengsten een daling zien van €. 108.000, bij de lasten een daling van €. 87.000. Hiermee wordt 

voor het vijfde jaar weer een tekort toegevoegd aan vier eerdere jaren van negatieve resultaten. 

Qua cijferinformatie werd tenslotte de huidige leeftijdsopbouw van de PgSaZ getoond: 

➢ t/m 20: 7%; 

➢ 21 t/m 40: 10%; 

➢ 41 t/m 60: 19% 

➢ 61 t/m 80: 47% en 

➢ vanaf 81: 17% 

Het tweede onderwerp over de toekomst van onze monumentale kerkgebouwen werd in beide 

bijeenkomsten toegelicht door Jacques Jongeneel in zijn hoedanigheid van ouderling-

kerkrentmeester. Allereerst nam hij de aanwezigen mee ‘terug in de tijd’. Van het beschrevene in het 

beleidsplan PgSaZ 2019 – 2023 (onderzoek te doen naar het onderbrengen van onze monumentale 

kerken in een Stichting om multifunctioneel gebruik mogelijk te maken vanuit de achterliggende 

gedachten als het ledental neemt af, hoge onderhoudskosten en pastoraat gaat voor stenen). En 



tussentijdse adviezen, besluiten en rapportages tot aan drie citaten uit het rapport visie 

kerkgebouwen synode PKN van september 2022. 

De citaten uit dit rapport waren: 

❖ Kerkenraad kan keuze maken bij afname kerkbezoek door overdracht van gebouwen, zodat 

aanbod weer gaat passen bij de vraag; dat kan betekenen dat kerken worden overgedragen 

aan bijvoorbeeld een stichting oude kerken. 

❖ Een kerkgebouw heeft ook een bedrijfsmatige kant, je wilt dat inkomsten en uitgaven met 

elkaar in balans zijn. 

❖ Gevoelsmatig zijn alle gemeenteleden eigenaar van een kerkgebouw, maar je kan het ook 

breder zien. Ook een dorp ervaart een kerkgebouw als emotioneel eigenaarschap. Dus als 

mensen niet kerkelijk meeleven beleven ze het toch als hun kerkgebouw. 

De tot nu toe gevoerde en de verdere gesprekken met SOZK zijn gegaan respectievelijk zullen onder 

meer gaan over 

 het opstellen van een routekaart (uitwisselen gegevens: staat van onderhoud, inkomsten uit 

verhuur); 

 samen onderzoek doen naar het oprichten van lokale stichtingen door het voeren van 

gesprekken met dorpsgenoten, ondernemersverenigingen, vrienden van de kerk (Noordwelle 

bijvoorbeeld) en de huidige gebruikers van de kerken. 

Terugkoppeling door de kerkrentmeesters van het tussentijdse en/of eindresultaat van deze 

gesprekken met de kerkelijke gemeente en de kerkenraad is uiteraard vanzelfsprekend. 

Op verzoek van de SOZK is qua tijdspad het streven wederzijds uitgesproken dit proces tot mogelijke 

overdracht en het afsluiten van de bijbehorende verhuurovereenkomsten tussen de SOZK en de 

lokale stichtingen eind 2023 af te ronden. 

Na eerst het eens zijn van de kerkelijke gemeente in een te houden gemeentevergadering, voorts 

een positief besluit van de kerkenraad en daarna de vereiste instemming van de PKN Classis Delta 

kan vervolgens tot overdracht worden overgegaan en de verhuurovereenkomsten worden 

afgesloten. 

Al met al een periode tot 2024 met erg veel werk voor de boeg voor het College van 

Kerkrentmeesters. 

Tenslotte stipte Jacques nog enige passages uit de rapportage kerkenvisie van de gemeente 

Schouwen-Duiveland aan. 

Over de winterperiode van meer gezamenlijk diensten was de algemene teneur bij de aanwezigen er 

één van best goed bevallen. Wel werd daarbij gezegd dat het jammer was dat er in een enkel geval 

een kerkgebouw twee weken achter elkaar niet gebruikt werd. 

Over de besluitvorming door de kerkenraad over het vervolg van de dienstenrooster tot 2025 kwam 

een zeer duidelijke voorkeur van de leden uit Oost naar voren om ook na de winterperiode 

uitsluitend door te gaan [momentum vasthouden] met uitsluitend gezamenlijke diensten (in Oost per 

zondag één kerkgebouw open voor een kerkdienst). De aanwezige leden van West gaven bij grote 

meerderheid aan vooralsnog zoveel als mogelijk in beide kerken zondags een dienst te houden. 



De presentatie van de diverse cijfers werd als zeer informatief gezien. Bij de cijfers over de 

toezeggingen werd ’s avonds de suggestie gedaan de woonadressen die niet gereageerd hebben 

actief te gaan benaderen.    

Tenslotte een greep uit de gemaakte opmerkingen: 

o zorg voor regelmaat in de wisseldiensten; 

o zorg voor goede interne en externe informatie waar de diensten zijn; 

o denk bij een eventuele overdracht van de Corneliuskerk ook aan Kloosterwelle; 

o geweldige de samenwerking tussen de vijf kerken; 

o meer duidelijkheid wanneer er kindernevendienst, crèche en tienerkerk is; 

o meer aandacht voor de doelgroep 41 t/m 60 jaar; nu teveel gericht op 65+; 

o binnen 5 tot 10 jaar zal het dak van de Jacobuskerk gerenoveerd dienen te worden; 

o elkaar verder leren kennen door aanbod activiteiten PgSaZ breed; 

o beleid gaan vormen om pastoraal mensen te gaan betrekken bij de kerk; 

o saamhorigheid kost wat tijd; mensen zijn gewend aan hun ‘eigen’ kerk; 

o vraagtekens werden gezet bij de haalbaarheid van de bemensing van de aparte stichtingen; 

zou voor de drie monumentale kerken niet één stichting mogelijk zijn?. 

Beide bijeenkomsten werden afgesloten met het gezamenlijk zingen van lied uit het Liedboek. 

 

Letty Simons 

Ferry ter Mors 

 

 

 

 

 

 

 

  


