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1.

Inleiding

1.1
Doel van het beleidsplan
De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vraagt van iedere gemeente een
beleidsplan op te stellen, telkens voor een periode van 4 jaar. Het opstellen van het beleidsplan is
een taak van de kerkenraad. De bedoeling van het beleidsplan is om op een gestructureerde en
navolgbare wijze leiding te geven aan de gemeente.
1.2
Inhoud beleidsplan
Als wijkgemeente De Ontmoeting hebben we een roeping om God te dienen en te eren. De inhoud
van dit beleidsplan is een omschrijving hoe we als gemeente van Christus invulling willen geven aan
deze roeping. Het beleidsplan kan een nuttig hulpmiddel zijn voor het bestuur van de gemeente. Het
gaat dan bijvoorbeeld om het verwoorden van de visie op de gemeente, de opbouw en werking van
de gemeente, standpunten over concrete onderwerpen en een beschrijving van het gemeentewerk.
Tegelijk worden er beleidsmatige punten benoemd.
1.3
Leeswijzer
De hoofdstukken in dit beleidsplan hebben dezelfde opbouw. In de eerste paragraaf wordt de visie
op het betreffende onderwerp beschreven. Daarna volgt een nadere uitwerking van het onderwerp.
De diverse hoofdstukken vermelden de belangrijkste aspecten van de gemeente. Daar waar in deze
beleidsnota verwezen wordt naar specifieke documenten zijn deze op te vragen bij de scriba van de
kerkenraad.
1.4
Speerpunten in het beleid
De kerkenraad heeft er in 2012 bewust voor gekozen om gericht aan de slag te gaan met een aantal
ontwikkelingen (aandachtspunten) binnen de gemeente, vertaald in de zogenaamde speerpunten.
Aanleiding hiervoor zijn de ervaringen met de uitwerking van het beleidsplan 2008-2011 en de wens
van de kerkenraad om stabiliteit en duidelijkheid te hebben en te houden in het beleid binnen de
gemeente. Om niet te verzanden in een brei aan beleidsvoornemens is hierin door de kerkenraad
geprioriteerd. Deze speerpunten zijn:
- Uitwerken en implementeren zendingsbeleid
- Implementeren van het beleidsplan jeugd
- Gemeente zijn: Kerk-zijn in de wijk, onderlinge gemeenschap versterken, geestelijke toerusting
gemeente, gemeentegroei en omvang en versterken geefgedrag
De speerpunten komen terug in de diverse relevante hoofdstukken van dit beleidsplan. De
kerkenraad legt de focus op bovengenoemde speerpunten. Andere beleidsvoornemens worden in dit
beleidsplan niet geformuleerd en zullen in de komende jaren ook niet worden uitgewerkt. Dat geeft
duidelijkheid voor de kerkenraad en in de gemeente.
De kerkenraad realiseert zich, dat bij het lezen van het beleidsplan de indruk kan ontstaan dat het
beleid overwegend vanuit een rationele invalshoek is verwoord. Om die reden hechten we eraan om
te melden dat de drijfveren voor dit beleidsplan en de speerpunten zijn gebaseerd op betrokkenheid
bij en met de gemeente van God en zorg voor alle gemeenteleden, van jong tot oud. Voor dit
beleidsplan geldt het woord van Psalm 127: “Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen
zijn bouwers eraan”. In afhankelijkheid van de zegen van God heeft de kerkenraad dit plan
vastgesteld en is ons gebed dat dit beleidsplan dienstbaar mag zijn aan de instandhouding en verdere
opbouw van Zijn gemeente in Middelburg.
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2.

De gemeente

2.1
Visie op de gemeente
De oorsprong van de gemeente ligt in het welbehagen van een verkiezende God. God verkiest Israël
als Zijn volk, dat geroepen wordt om Hem te eren en te dienen. Hij treedt met hen in een verbond. In
het voortschrijdend inzicht dat God in Zijn Heilige Schriften openbaart, blijkt dat het God uiteindelijk
om de wereld te doen is. God zendt Zijn Zoon Jezus Christus om de wereld te behouden. Israël blijft
daarin Zijn Eerstgeborene (Jer. 31:9) maar het heil doorbreekt de grenzen van het Joodse volk.
Christus roept Zijn leerlingen en zendt hen de wereld in. De Heilige Geest betrekt de mensen bij de
gemeenschap van de Zoon en de Vader. De gemeente is door deze drie-enige God geroepen om in
een weg van geloof en bekering, vanuit het nieuwe verbond dat in Christus tot stand is gebracht, te
leren leven.
2.2
Missie van de gemeente
De gemeente is geroepen om God te dienen en te eren. Deze dienst aan God is niet los te maken van
de dienst aan de naaste. Zo is de gemeente ook geroepen om licht in de wereld te zijn en haar verre
en dichtbije naaste te dienen. Dienen is een kenmerkend woord voor het gemeente-zijn. De
gemeente komt samen om haar drie-enige God te verkondigen en in de breking van het brood de
verzoenende dood van Christus te gedenken. In deze nieuwe gemeenschap wordt de gemeente, als
kind van God, aan tafel genodigd. De gemeente is geroepen om een gebedsgemeenschap te zijn, zij
roept haar God aan en doet voorbede voor elkaar en voor de wereld om haar heen. De gemeente is
geroepen om een lerende gemeenschap te zijn, die volhard in de leer van de apostelen
(Handelingen 2: 42).
2.3
De Protestantse Gemeente Middelburg
De Protestantse Gemeente Middelburg (PGM) is de overkoepelende organisatie van een aantal
Middelburgse wijkgemeenten. De PGM is op 1 september 2005 tot stand gekomen in vervolg op de
totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland op 1 mei 2004. Er zijn drie protestantse
wijkgemeenten (Centrum, De Morgenster en De Hoeksteen). Samenwerking is er tussen de
hervormde wijkgemeente Oostkerk en de gereformeerde wijkgemeente Hofpleinkerk, die beide
eenzelfde gebied bestrijken. Verder zijn er twee wijkgemeenten van bijzondere aard: de hervormde
wijkgemeente De Ontmoeting en de Koorkerkwijkgemeente (vrijzinnig).
De Algemene Kerkenraad, als overkoepelend beleidsorgaan, functioneert volgens de daartoe
opgestelde kerkelijke regels. Plaatselijke aangelegenheden zijn vastgelegd in de plaatselijke regeling
van de Algemene Kerkenraad en plaatselijke regelingen van de wijkgemeenten, één en ander
conform de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
De wijkgemeente De Ontmoeting participeert volledig in de Algemene Kerkenraad evenals in de
overige centrale organen van de Protestantse Gemeente Middelburg, met uitzondering van het
Algemeen College van Kerkrentmeesters.
2.4
Wijkgemeente De Ontmoeting
Wijkgemeente De Ontmoeting behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is een
hervormde wijkgemeente van bijzondere aard binnen de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM).
Binnen de PGM neemt De Ontmoeting een plaats in als een wijkgemeente die zich rekent tot de
modaliteit van de Gereformeerde Bond in de PKN. De Ontmoeting is weliswaar een Middelburgse
wijkgemeente maar vervult ook de rol van streekgemeente. Een groot aantal leden komt van buiten
Middelburg.
De wijkgemeente De Ontmoeting bestond in 2013 25 jaar. De oorsprong van de gemeente ligt in
1950. De wijkgemeente zoals deze nu functioneert, werd ingesteld in februari 1988. Aanvankelijk
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werd de wijkgemeente aangeduid als wijkgemeente Gereformeerde Bond. Nadat de
Ontmoetingskerk als vast kerkgebouw voor de wijkgemeente ter beschikking was gekomen is de
naam, in goed overleg met de Algemene Kerkenraad, gewijzigd in wijkgemeente De Ontmoeting.
Deze naam geeft continuïteit aan de geschiedenis van het kerkgebouw. Ook laat de naam ‘De
Ontmoeting’ iets zien van het wezen van de gemeente. De kerk en de gemeente als plaats van
ontmoeting: met God, met elkaar, met de buurt.
In de wijkgemeente hebben de volgende predikanten gediend: ds. C. Trouwborst (1988-1990), ds. L.
Wüllschleger (1992-2001) en ds. E. van den Ham (2002-2007). Vanaf september 2010 is ds. M.J. van
Oordt als predikant verbonden aan de gemeente. Naast genoemde predikanten zijn sinds 1994
ds. S.A. Doolaard, dhr. L.J. Walhout, ds. L. Wüllschleger, ds. H. Talsma en ds. C. Bijman voor een
beperkte tijd als medewerker in het pastoraat in de gemeente werkzaam geweest. Sinds het najaar
van 2010 is naast de wijkpredikant de heer P. Riemens fulltime als ouderling-kerkelijk werker aan de
gemeente verbonden.
2.5
Identiteit van de wijkgemeente De Ontmoeting
De wijkgemeente De Ontmoeting is verbonden met het gereformeerd belijden. In de aanloop naar de
vorming van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004 heeft de kerkenraad een verklaring
‘Verbonden met het gereformeerd belijden’ opgesteld. Deze is opgenomen in bijlage 1.
Bepalend voor de identiteit van De Ontmoeting zijn de volgende punten:
- Gods Woord, de Bijbel, is gezag hebbend voor geloof en leven.
- God gebiedt de gemeente om samen te komen om Hem te loven en te prijzen, de eredienst vindt
haar oorsprong in Zijn opdracht.
- Jezus Christus is naar deze aarde gekomen om ons met God te verzoenen, door te lijden en te
sterven. Hij is de enige weg tot behoud.
- Alleen door geloof en bekering heeft de mens deel aan dit behoud. In de prediking klinkt deze
oproep door.
- Jezus Christus is opgestaan uit de dood, de gelovige is met Hem opgestaan in een nieuwe
identiteit, in een nieuw leven.
- In de eredienst is de lezing en de prediking uit Gods Woord van het allergrootste belang.
- In de prediking spreekt God en ligt het accent op Gods beloften en niet op menselijke gevoelens
en ervaringen. Prediking is Woordverkondiging, ook Gods oordelen komen hierin naar voren.
- In de prediking wordt daarna ook duidelijk gemaakt dat de gelovige het heil mag ervaren, in een
bevindelijk leven met God, gewerkt door de Heilige Geest. In die verkondiging wordt de gaven en
de vruchten van de Heilige Geest in haar volle rijkdom aangeprezen en uitgelegd.
- De ambten zijn onderdeel van de gaven van Gods Geest en zijn wezenlijk voor het voorbestaan
van de gemeente.
- Israël is Gods eerstgeborene, inbegrepen in Israël is de gemeente een gemeenschap die bidt voor
de vrede van Jeruzalem.
Vanuit deze punten herkent de gemeente zich in wat ons door de gereformeerde traditie is
overgeleverd en zoals o.a. in de gereformeerde belijdenisgeschriften is verwoord. De kerkenraad
hecht er aan om het hervormd-gereformeerd karakter van de gemeente levend te houden. Naast
deze reformatorische invloeden zijn er ook evangelische invloeden. In de liturgie van de gemeente,
dus ook in de prediking, komen dan ook beide invloeden naar voren. Gods Woord is daarin de
bepalende factor, niet de traditie. Iedere keer opnieuw is het noodzakelijk om zowel de
reformatorische als de evangelische traditie te (her)ijken aan Gods Woord.
Vanuit de verscheidenheid binnen de gemeente is er in de loop der jaren een houding gegroeid van
wederzijds respect en waardering en van consensus bij de vaststelling van het beleid van de
kerkenraad.
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2.6
De Burgerlijke omgeving
Wijkgemeente De Ontmoeting vervult een rol als streekgemeente. Een deel van de leden is afkomstig
uit de plaatsen rond Middelburg, voornamelijk van het eiland Walcheren.
Walcheren
Walcheren is het westelijk deel van Midden-Zeeland. Het is een landstreek en een schiereiland in het
westen van de provincie Zeeland en bestaat sinds 1997 uit de drie gemeenten Middelburg, Veere en
Vlissingen. Walcheren telt bijna 115.000 inwoners op een oppervlakte van 216 km² en is daarmee het
dichtstbevolkte eiland van Zeeland. Walcheren is een overwegend landelijke regio. De twee grootste
plaatsen op het eiland zijn Vlissingen en Middelburg; deze steden vormen samen een stadsgewest.
Tot de gemeente Middelburg behoren de dorpen Arnemuiden, Nieuw- en Sint Joosland en Sint
Laurens. Tot de gemeente Vlissingen behoren de dorpen Oost-Souburg, West-Souburg en Ritthem.
Veere, Westkapelle en de dorpen Aagtekerke, Biggekerke , Domburg, Gapinge, Grijpskerke,
Koudekerke, Meliskerke, Oostkapelle, Serooskerke en Vrouwenpolder en Zoutelande vormen samen
de gemeente Veere.
Gemeente Middelburg
De gemeente Middelburg telt bijna 50.000 inwoners. Middelburg zelf is een beschermd stadsgezicht,
in de stad zijn vele historische gebouwen. In Middelburg zijn meer dan 4.500 ondernemingen
gevestigd met totaal meer dan 45.500 arbeidsplaatsen. Daarnaast werken er relatief veel mensen bij
de overheid of in het onderwijs.
Naast de reguliere instellingen op het gebied van lager, middelbaar en beroepsonderwijs, heeft
Middelburg sinds 2004 een vorm van universitair onderwijs, namelijk het University College
Roosevelt (UCR).
De gemeente Middelburg wil de jaarlijks ca. 400 woningen per jaar bouwen, vooral in de
nieuwbouwwijken Mortiere en Essenvelt, evenals op het voormalige Arduin-terrein. Ook wordt er
gebouwd in de bestaande stad.
Verder is noemenswaardig de kerkelijke gemeenten die in Middelburg vertegenwoordigd zijn:
- Protestantse Gemeente Middelburg (PKN: wijkgemeenten Nieuwe Kerk, Oostkerk, Hofpleinkerk,
Morgenster, De Hoeksteen, wijkgemeente van bijzondere aard Koorkerk (vrijzinnig) en
hervormde wijkgemeente van bijzondere aard De Ontmoeting (Gereformeerde Bond))
- Waalse Hervormde Gemeente (Eglise Wallonne)
- Gereformeerde Gemeente (Middelburg-Centrum, Middelburg-Zuid)
- Gereformeerde Gemeente in Nederland (Westerkerk)
- Christelijk Gereformeerde Kerk (Gasthuiskerk)
- Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Kruiskerk)
- Evangeliegemeente De Wijngaard
- Moluks Evangelische Kerk
- Rooms-Katholieke kerk (H.H. Petrus en Pauluskerk)
- Oud Katholiek Zeeland (Lutherse Kerk)
- Baptistengemeente De Fontein
- Doopsgezinde Gemeente Walcheren
- Jehovah’s Getuigen Middelburg
- Leger des Heils Walcheren
- Nieuw Leven Gemeente
- Volle Evangelie Gemeente Sion
- Rafaël Middelburg

Beleidsplan 2013-2017 2021– Wijkgemeente De Ontmoeting Middelburg

Blz. 8 van 61

2.7
Kwantitatieve gegevens wijkgemeente
De opbouw van de wijkgemeente De Ontmoeting is als volgt (gegevens september 2013):
0-10
jaar
236

10-20
jaar
265

20-30
jaar
272

30-40
jaar
219

40-50
jaar
233

50-60
jaar
186

60-70
jaar
159

70-80
jaar
82

80-90
jaar
37

> 90
jaar
2

Totaal per september 2013 zijn er 1694 leden, 968 belijdende leden, 646 doopleden, 37
geboorteleden en 43 gastleden. De gemiddelde leeftijd bedroeg per september 2013 34,8 jaar.
Het ledenaantal van de wijkgemeente laat de volgende ontwikkeling zien:
1988
1990
1995
2000
2005
2010
2011
Leden
133
190
442
582
757
897
919
Doopleden 95
145
321
430
564
594
627
Totaal
228
335
763
1012
1321
1491
1546
Pastorale
eenheden
569
654
683

2012
943
637
1580

2013
968
646
1641

713

726

Het gemiddeld aantal bezoekers van de kerkdiensten laat de volgende ontwikkeling zien:
1988
1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
Morgen
252
317
576
700
950
950
950
950
Middag /
avond
367
351
534
550
550
540
540
540
De doopgemeente (kerkelijke afkomst) van de leden van De Ontmoeting laat de volgende
ontwikkeling zien:
2005
2010
2011
2012
2013
Hervormd, Gereformeerd of PKN
645
709
736
747
777
Gereformeerde Gemeenten
633
711
735
765
776
Christelijk Gereformeerd
15
16
22
22
25
Gereformeerd Vrijgemaakt
5
7
9
11
11
Evangelisch en RK
14
10
10
10
11
Overig en onbekend
148
114
112
109
94

2013
1025
540

% 2013
46 %
46 %
2%
1%
1%
4%

De burgerlijke gemeente behorend bij de pastorale eenheden van wijkgemeente De Ontmoeting laat
de volgende ontwikkeling zien:
2005
2010
2011
2012
2013
% 2013
Middelburg
342
414
420
423
440
65 %
Vlissingen
91
92
96
100
96
14 %
Veere
103
120
127
136
133
20 %
Overig, buiten Walcheren
1
6
6
6
7
1%
2.8
Evaluatie groei wijkgemeente De Ontmoeting
De wijkgemeente is vanaf haar ontstaan snel gegroeid, ook na 2000 gaat de groei gestaag door. Het
ledenaantal van 1700 zal eind 2013 gepasseerd zijn. Het aantal kerkgangers in de erediensten groeit
weliswaar, maar deze groei houdt geen gelijke tred met de groei van het aantal gemeenteleden.
De gemeentegroei vindt niet uitsluitend, maar wel in hoofdzaak plaats door overkomsten vanuit de
Gereformeerde Gemeenten en door geboorten in de gemeente. 35% van het aantal pastorale
eenheden woont buiten het grondgebied van de Protestantse Gemeente Middelburg en maakt
gebruik van de kerkordelijke regeling te kiezen voor een voorkeurs(wijk)gemeente.
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2.8.1 Knelpunten als gevolg van de groei
De gemeentegroei heeft geleid tot knelpunten op het gebied van inzet door de predikant voor het
pastoraat, inzet van de kerkenraad voor het pastoraat en andere taken, de capaciteit van het
kerkgebouw, het gevoel van massaliteit ten koste van gemeenschapsgevoel en de organisatorische
bestuurbaarheid van de gemeente. Op verschillende punten is de organisatie van de gemeente in de
afgelopen jaren aan de vergroting aangepast (o.a. uitbreiding aantal wijkouderlingen, bijstand in het
pastoraat door diverse predikanten en later ook de benoeming van een kerkelijk werker voor
pastoraat en catechese). Het aantal zitplaatsen in de kerkzaal van de Ontmoetingskerk is geleidelijk
opgevoerd tot het maximum van 750. Door gebruik te maken van de nevenruimten (hal en
bovenzaal) kan de capaciteit tijdelijk uitgebreid worden tot 1000 zitplaatsen. Daarnaast heeft de
kerkenraad in 2003 besloten om elke zondagmorgen twee identieke erediensten te houden.
2.8.2 Gevolgd beleid ten aanzien van groei
De kerkenraad heeft afgelopen jaren onderzocht of het beleid gericht moet zijn op verdere groei van
de huidige gemeente of op de stichting van een nieuwe gemeente.
Vóór verdere groei van de huidige gemeente pleit vooral dat de bestaande samenhang op inhoudelijk
en organisatorisch vlak behouden en verder uitgebouwd kan worden. Tegen verdere groei pleit dat
de Ontmoetingskerk binnen afzienbare termijn mogelijk geen ruimte meer zal bieden voor de opvang
van het aantal kerkgangers. Een tweede argument tegen verdere groei is dat door de grootte van de
gemeente de onderlinge samenhang juist ook minder wordt.
Vóór de stichting van een nieuwe gemeente pleit het feit dat de groei daardoor beter opgevangen
kan worden. Een tweede argument is dat de het goed is het beleid te richten op de inzet van
gemeenteleden in de plaatselijke gemeente.
Tegen de stichting van een nieuwe gemeente pleit het feit dat de bestaande samenhang verbroken
moet worden, inclusief de onberekenbare consequenties die daaraan verbonden kunnen zijn. Ook
pleit ertegen dat het lid worden van een nieuwe gemeente niet opgelegd kan worden aan
gemeenteleden. Een punt dat hierbij zorgvuldigheid vraagt is dat er bij de stichting van een ‘nieuwe’
gemeente makkelijk identiteitsverschillen kunnen ontstaan met de ‘oude’ gemeente. Een ander
zorgpunt wordt gevormd door de vraag of er in de gemeente voldoende visie is voor de opdracht in
het geheel van de kerk.
De knelpunten vertonen onderling een sterke samenhang en vragen daarom om een integrale
benadering van de problematiek. Een oplossing is in de afgelopen jaren gezocht in de stichting van
een tweede predikantsplaats binnen Middelburg of buiten Middelburg. In het navolgende wordt
hierop ingegaan.
2.8.3 Tweede predikantsplaats in de wijkgemeente
Een mogelijke oplossing voor de problematiek rond de groei van de wijkgemeente is gezocht in het
instellen van een tweede predikantsplaats binnen de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM).
Aandachtspunten hierbij zijn de hierdoor toenemende invloed van de GB-modaliteit binnen het
geheel van de PGM en het gegeven dat momenteel al de helft van de gemeenteleden buiten het
grondgebied van de PGM woonachtig is. Het probleem overstijgt daarmee de Middelburgse situatie.
In 2006 heeft de kerkenraad het principebesluit genomen om te komen tot de stichting van een
tweede predikantsplaats, verbonden aan de wijkgemeente De Ontmoeting. In het voorjaar van 2007
zijn de voorbereidingen voorlopig stilgelegd in verband met het vertrek van de wijkpredikant. De
kerkenraad gaf prioriteit aan het vervullen van deze vacature. In december 2010 heeft de kerkenraad
besloten een full time kerkelijk werker te werven. Daarmee werd het knelpunt rond de personele
bezetting voor het pastoraat in de gemeente opgelost. Initiatieven voor het invullen van de tweede
predikantsplaats zijn daarna niet meer opgestart.
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2.8.4 GB-wijkgemeente in Vlissingen
Een tweede mogelijke oplossing voor de problematiek rond de groei van de wijkgemeente is gezocht
in de instelling van een GB-predikantsplaats buiten de Protestantse Gemeente te Middelburg. Bij dit
model was het meest voor de hand liggend om te denken aan de Protestantse Gemeente te
Vlissingen (PGV). De instelling van een wijkgemeente is een plaatselijke (in dit geval dus Vlissingse)
aangelegenheid. Om de mogelijkheden te onderzoeken zijn er door een vertegenwoordiging van De
Ontmoeting verkennende gesprekken gevoerd met het moderamen van de PGV. Na het houden van
een gemeenteavond en een opiniepeiling onder de gemeenteleden in de regio Vlissingen heeft de
kerkenraad van De Ontmoeting geconcludeerd dat het draagvlak in de gemeente onvoldoende was
om dit traject verder te vervolgen. Wel hebben alle betrokkenen de behoefte uitgesproken om met
elkaar in gesprek te blijven. Vanaf 2001 werden regelmatig gesprekken gevoerd door een
vertegenwoordiging van De Ontmoeting en een vertegenwoordiging van PGV. Deze initiatieven
hebben niet geleid tot een GB-wijkgemeente in Vlissingen.
Medio 2007 heeft de Algemene kerkenraad van de PGV besloten dat in Vlissingen een aantal
morgendiensten met een zogenaamde GB-signatuur werden georganiseerd, onder
verantwoordelijkheid van de PGV. Voor de voorbereiding en organisatie van deze diensten werd een
commissie opgericht, waarin zowel Vlissingse leden van De Ontmoeting als leden van de PGV zitting
hadden. In de periode 2010 t/m 2012 werden jaarlijks een aantal diensten gehouden met een GBsignatuur. In 2013 werd in Vlissingen besloten dat alle zondagse erediensten van de PGV alleen nog
worden gehouden in de St. Jacobskerk, waarbij jaarlijks voor 6 diensten een predikant met een
confessionele of GB-signatuur wordt uitgenodigd. De organisatie hiervan is een taak van de eigen
kerkenraad van de St. Jacobskerk. Daarom zijn de taken van de commissie in 2013 beëindigd.
Na een evaluatie van deze diensten in Vlissingen blijkt dat de affiniteit met, en de belangstelling voor
deze diensten vanuit de gemeenteleden van wijkgemeente De Ontmoeting uit de regio Vlissingen
gering is geweest. Redenen hiervoor zijn dat De Ontmoeting binnen de classis Walcheren een
bovenplaatselijke functie vervult. Verder zijn er in de loop van de jaren binnen De Ontmoeting
persoonlijke contacten ontstaan en is er in De Ontmoeting actief gemeentewerk voor jong en oud.
Ook de grotere mobiliteit van de gemeenteleden, de voor Vlissingen gunstig gelegen
Ontmoetingskerk in Middelburg en de tegenwoordig lossere band met de eigen (wijk-)gemeente,
zullen een rol spelen.
2.9
Beleidsvoornemen, speerpunten
In 2012 heeft de kerkenraad onderstaande speerpunten benoemd en vastgesteld die betrekking
hebben op de gemeente en het gemeente-zijn, namelijk het versterken van de onderlinge
gemeenschap in de gemeente en een bezinning en visievorming op de groei van de gemeente.
2.9.1 Onderlinge gemeenschap versterken
Binnen de kerkenraad leeft het gevoel dat de betrokkenheid van de gemeenteleden op elkaar
afneemt. Dit gevoel wordt ook door sommige gemeenteleden verwoord. Als oorzaak wordt dan vaak
de omvang van de gemeente genoemd. Vooral gemeenteleden die al langer lid zijn van de
wijkgemeente signaleren dit. Het is denkbaar dat dit inderdaad een gevolg is van de omvang van de
gemeente. Men kent elkaar niet meer. Of als je een tijdje niet kunt komen, bijvoorbeeld door ziekte,
dan word je niet gemist. Gemeenteleden kunnen ook ongemerkt via de achterdeur verdwijnen.
Naast de omvang van de gemeente zijn er nog wel andere oorzaken te bedenken die mogelijk een rol
kunnen spelen, zoals:
- Een toename aan diversiteit onder de gemeenteleden. Het gaat dan bijvoorbeeld over diversiteit
in kerkelijke achtergrond, diversiteit in geloofsbeleving en diversiteit in voorkeuren voor vormen
van kerk zijn.
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De regionale spreiding. De gemeenteleden wonen voor een aanzienlijk deel buiten Middelburg.
Naast de ontmoeting in de zondagse eredienst vinden er op andere momenten geen of
nauwelijks ontmoetingen plaats.
De leeftijdsopbouw van de gemeente. Een aanzienlijk deel van de gemeente is jonger dan 30
jaar. Jongeren hebben wellicht minder behoefte aan een vorm van gemeenschap zoals de oudere
gemeenteleden die nog kennen uit de tijd dat de gemeente kleiner was.
De supermarkt mentaliteit. Gemeenteleden komen zondags in de eredienst en willen verder in
de gemeente niets zoeken of bijdragen.

Bovenstaande opsomming van mogelijke oorzaken is waarschijnlijk niet compleet en het is ook niet
duidelijk of dit gemis van betrokkenheid gemeente breed ervaren wordt. De kerkenraad wil hierin
graag inzicht krijgen. Een werkgroep vanuit het pastoraal overleg probeert hierin inzicht te krijgen.
Ook zullen, indien noodzakelijk, ideeën worden geïnventariseerd om de onderlinge betrokkenheid te
verbeteren. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld.
2.9.2 Gemeentegroei
Het ledenaantal van wijkgemeente De Ontmoeting groeit nog steeds. In een tijd van krimp is dat een
reden om dankbaar voor te zijn. Maar een gevolg van deze groei is dat de werkbelasting van de
predikant en kerkelijk werker toeneemt. De vraag is of de groei door blijft gaan en hoelang het
pastorale werk nog kan worden opgevangen door een predikant en een kerkelijk werker. Daarnaast
is het de vraag of de ruimte in de kerkzaal en de andere zalen van de Ontmoetingskerk voldoende is
voor de toekomst. Bezinning en visievorming door de kerkenraad, voor de korte en langere termijn is
daarom noodzakelijk.
De kerkenraad wil die bezinning en visievorming doen aan de hand van een grondige analyse van de
groei, de demografische opbouw van de gemeente en onderzoek naar interne en externe factoren en
ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op de toekomstige omvang van de wijkgemeente. Het
maken van verschillende groeiscenario´s, raadplegen van deskundigen en consulteren van
gemeenten met groei ervaring zullen vooraf gaan aan het formuleren van concrete plannen om de
groei te beheersen.
De voortgang en de uitwerking van beide speerpunten, de besluiten van de kerkenraad met
betrekking tot deze speerpunten en de implementatie van concrete resultaten worden niet verwerkt
in dit beleidsplan. Deze worden in een afzonderlijke voortgangsrapportage gedocumenteerd en
uiteindelijk verwerkt in een volgende uitgave van het beleidsplan van De Ontmoeting.
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3.

De kerkenraad

3.1
Visie op de ambten
Ambtsdragers zijn geroepen om de gemeente als het lichaam van Jezus Christus op te bouwen. De
ambtsdragers vertegenwoordigen Jezus Christus in het midden van de gemeente. Van hieruit zijn zij
zowel met gezag bekleed als tot grote verantwoordelijkheid geroepen. Anderzijds is de kerkenraad
ook de vertegenwoordiging van de gemeente. De kerkenraad, bestaande uit predikant, ouderlingen
en diakenen is:
- verantwoordelijk voor de voortgang van de bediening van het Woord van God en de
sacramenten;
- geroepen tot herderlijke zorg in al zijn facetten aan een ieder die tot de gemeente behoort;
- gehouden om opzicht uit te oefenen over leer en leven van de gemeenteleden;
- belast met de zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente;
- verantwoordelijk om de gaven in de gemeente te onderkennen en te bevorderen dat deze ten
dienste gesteld worden aan de naaste.
De predikant is geroepen tot de dienst van het Woord, van de sacramenten en van de gebeden in de
erediensten. Hij krijgt van de kerkenraad voldoende tijd voor studie en exegese van het Woord.
Vanuit het onderzoek van het Woord leidt hij de gemeente in haar geheel en gemeenteleden
afzonderlijk in onderwijzing, vermaning, vertroosting en bestraffing, naar wat nodig is.
De ouderling is geroepen tot het opzienersambt. Hij heeft, met de predikant, het opzicht over leer en
leven van de gemeente. Hij is de predikant behulpzaam met goede raad en hij behartigt de stoffelijke
belangen van de gemeente. Hij ziet toe dat alle dingen in de gemeente met orde geschieden en
verleent pastorale zorg aan hen die raad en troost nodig hebben. Ook heeft hij de taak toe te zien op
leer en leven van de predikant.
De diaken is geroepen tot het inzamelen, bewaren en uitdelen van de diaconale gelden. Hij dient te
onderscheiden waar nood is, en met een bewogen hart uitdeling te verzorgen. Hij gaat voor in het
dienen, opdat de gehele gemeente haar roeping in deze leert verstaan. Zo behoort ook het dienen
tijdens de viering van het heilig avondmaal tot zijn taak.
3.2
Kerkenraad wijkgemeente De Ontmoeting
De leiding van wijkgemeente De Ontmoeting ligt bij de kerkenraad. Deze raad wordt uit mannelijke
gemeenteleden gekozen en bestaat uit verschillende soorten ambten: ouderlingen en diakenen.
Het dagelijks bestuur van de kerkenraad ligt bij het moderamen.
Er is een plaatselijke regeling voor de wijkgemeente, waarin een aantal formele zaken is geregeld,
bijvoorbeeld ten aanzien van de verkiezing van ambtsdragers.
3.2.1 Ambtsdragers
Tot ambtsdragers kunnen worden verkozen mannelijke lidmaten die deelnemen aan het Heilig
Avondmaal. De wijze waarop de verkiezing plaats vindt, wordt eens per zes jaar door de
gemeenteleden bepaald. De verkiezing vindt plaats conform de daartoe in de Kerkorde en de
Plaatselijke regeling opgenomen bepalingen.
In geval van een predikantsvacature geschiedt de verkiezing van een te beroepen predikant door de
kerkenraad, volgens de kerkorde en de plaatselijke regeling.
Het is de intentie van de kerkenraad zoveel mogelijk een afspiegeling te zijn van de wijkgemeente en
met wijsheid om te gaan met verschillen van inzicht die niet de kern van het evangelie raken.
Luisterend naar elkaar en rekening houdend met elkaars meningen, zal bovenal de Heilige Schrift
moeten spreken, waarbij traditie en andere cultuurbepaalde elementen op een ondergeschikte
plaats komen.
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3.2.2 Predikant
Binnen de wijkgemeente De Ontmoeting is een volledige predikantsplaats beschikbaar (1 fte). Met
het oog op het beroepingswerk beschikt de kerkenraad over een ‘profielschets predikant’. Deze
profielschets is opgenomen in bijlage 2.
De kerkenraad kiest ten aanzien van de predikantsplaats duidelijk voor een predikant met een
hervormd-gereformeerde identiteit.
De kerkenraad verwacht van de predikant een zeer brede inzet. In de loop van de jaren blijkt steeds
duidelijker dat op dit punt heldere beleidsmatige keuzes gemaakt dienen te worden. Punten van
overweging hierbij zijn dat de predikant zich enerzijds moet kunnen concentreren op zijn kerntaken
(prediking, pastoraat, toerusting), maar anderzijds ook voeling dient te kunnen houden met de
breedte van het gemeente-zijn. Jaarlijkse wordt, in overleg met de kerkenraad, een onderlinge
taakverdeling opgesteld tussen de predikant en de kerkelijk werker.
3.2.3 Kerkelijk-werker
Binnen de wijkgemeente De Ontmoeting is een volledige functie beschikbaar voor een kerkelijkwerker (1 fte). Primaire taak van de kerkelijk-werker is het pastoraat en catechese. De kerkelijk
werker functioneert naast de bestaande vormen van pastoraat, waaronder het werk van de
wijkouderlingen en jongerenpastoraat. Afhankelijk van bevoegdheden gaat de kerkelijk werker ook
voor in de zondagse erediensten en bijzondere diensten (ca. 8 diensten op jaarbasis). Het leiden van
rouwdiensten hoort tot de taken van de kerkelijk werker.
De kerkelijk-werker wordt, conform het beleid van de PKN, bevestigd in het ambt van
ouderlingkerkelijk-werker.
Jaarlijkse wordt, in overleg met de kerkenraad, een onderlinge taakverdeling opgesteld tussen de
kerkelijk werker en de predikant. In bijlage 3 is de vacaturetekst voor kerkelijk werker opgenomen.
3.3
Organisatie kerkenraad
In kerkenraadverband moet een veelheid van taken worden uitgevoerd, waarvoor de hele
kerkenraad de eindverantwoordelijkheid draagt. Dat vergt de nodige coördinatie en afstemming. Om
die reden zijn de uit te voeren taken gedelegeerd aan een aantal commissies, gericht op specifieke
takken van het gemeentewerk. De commissies functioneren onder aansturing van een ambtsdrager,
tevens lid van de kerkenraad. De overige leden van de commissies worden met instemming van de
kerkenraad benoemd. Op deze manier kan aan een aantal belangrijke voorwaarden voor
gemeentewerk worden voldaan:
- de kerkenraad houdt eindverantwoordelijkheid;
- er is volledige en gerichte informatie;
- er kan een goede wisselwerking zijn tussen kerkenraad en commissies;
- de kerkenraad hoeft zich niet onnodig in details te verliezen;
- er is op de kerkenraadsvergadering meer ruimte voor inhoudelijke bezinning;
- de commissies (die dus staan voor de verschillende facetten van het gemeentewerk) worden
gebracht tot een bezinning over het vervullen van de eigen taken.
Het werk van elke commissie wordt jaarlijks ten minste eenmaal in de kerkenraad of het moderamen
aan de orde gesteld, in aanwezigheid van één of enkele leden van de commissie. Tussentijds
informeren de commissies de kerkenraad via de notulen van de commissievergaderingen.
De commissies worden door de kerkenraad voorzien van een duidelijke taakomschrijving. Ter
vervulling van hun taak leggen de commissies een werkplan ter goedkeuring voor aan de kerkenraad.
Dit werkplan geeft inzicht in de plannen van de commissie voor het komende jaar. In een jaarlijks
gesprek met de kerkenraad doen de commissies in evaluerende zin verslag van hun activiteiten in het
afgelopen jaar.
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De kerkenraad vergadert in de regel 7 keer per jaar. De kerkenraad kiest jaarlijks uit haar midden het
moderamen, bestaande uit ouderling-preses, de predikant, 1e en 2e scriba, een wijkouderling, een
ouderling-kerkrentmeester en een diaken.
Er zijn afspraken gemaakt om de vergadertijd, die wordt besteed aan de behandeling van ingekomen
stukken en aan de rondvraag te beperken en om ruimte te scheppen voor bezinning.
Het voorgaande gaat gepaard met een goede informatie vanuit het moderamen richting kerkenraad
d.m.v. (schriftelijke en mondelinge) mededelingen van het moderamen in de kerkenraadvergadering.
De kerkenraad draagt verantwoordelijkheid voor alle facetten van het gemeentewerk. Om hieraan
gestalte te geven is nodig:
- inhoudelijke bezinning, onder meer het voeren van het gesprek over de prediking;
- goede informatie over het concrete gemeentewerk;
- voorbereiding en uitvoering van beleid op de relevante terreinen (intern en extern).
De kerkenraad behandelt jaarlijks in elk geval de volgende onderwerpen:
- onderwerpen van inhoudelijke bezinning;
- periodiek gesprek met alle commissies;
- begroting en rekening van het College van Kerkrentmeesters;
- collecten rooster;
- rooster van aftreden kerkenraadsleden.
De taak van het moderamen is:
- voorbereiding van de agenda van de kerkenraad;
- uitvoering en bewaking van kerkenraadsbesluiten;
- afhandeling van lopende zaken binnen de kaders van het kerkenraadbeleid;
- relevante informatie uit de moderamenvergaderingen aan de kerkenraad zenden.
3.4
Samenstelling kerkenraad
De kerkenraad is d.d. september 2013 als volgt samengesteld:
- predikant;
- ouderling-preses (voorzitter kerkenraad);
- ouderling-1e scriba;
- ouderling-2e scriba;
- ouderling-kerkelijk werker;
- 18 wijkouderlingen;
- ouderling Vorming en Toerusting;
- ouderling Zending en Evangelisatie;
- 3 jeugdouderlingen;
- 4 ouderlingen-kerkrentmeester
- 7 diakenen
Ouderlingen en/of diakenen, belast met de vervulling van specifieke taken in de Algemene
Kerkenraad, de Classis of de eigen gemeente kunnen als boventallig lid deel uitmaken van de
kerkenraad.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor ouderlingen met bepaalde opdracht die wel vanuit De
Ontmoeting zijn benoemd en bevestigd, maar die niet participeren in de werkzaamheden van de
kerkenraad. Medio september 2013 betreft dit een ouderling met bepaalde opdracht ten behoeve
van de diensten in Emergis te Goes.
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3.5
Vertegenwoordiging in breder kerkelijk verband
De Ontmoeting is binnen de PKN vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad van de Protestantse
Gemeente Middelburg (PGM) en in de Classis Walcheren.
3.5.1 Vertegenwoordiging Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Middelburg
Wijkgemeente De Ontmoeting is vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad (AK) van de PGM
door 2 leden van de kerkenraad. Per aanwijzing van de AK worden de ambten afgevaardigd. Van de
gang van zaken in de AK doen de vertegenwoordigers verslag in de vergadering van de kerkenraad.
Belangrijke zaken worden vooraf in de kerkenraad besproken.
De predikant neemt deel aan de samenkomsten binnen het ministerie van predikanten van de PGM.
3.5.2 Vertegenwoordiging Classis Walcheren
In het verband van de ambtelijke vergaderingen van de Protestantse Kerk in Nederland behoort
Middelburg tot de classis Walcheren. De wijkgemeente De Ontmoeting is hier vertegenwoordigd
door een kerkenraadslid. Per aanwijzing van de classis worden de ambten afgevaardigd. Van de gang
van zaken op de classis doen de vertegenwoordigers verslag in de vergadering van de kerkenraad.
Belangrijke zaken worden vooraf in de kerkenraad besproken.
De wijkpredikant en kerkelijk werker maken deel uit van de werkgemeenschap van predikanten en
kerkelijk werkers in de classis Walcheren.
3.6
Samenwerking met andere kerken
Vanuit de Bijbelse roeping tot eenheid, staat wijkgemeente De Ontmoeting, met behoud van de
eigen identiteit, open voor contacten met andere kerken en groepen.
3.6.1 Samenwerking binnen Protestantse Gemeente Middelburg
Het beleid van de kerkenraad is er van het begin af op gericht geweest om in alle opzichten
medeverantwoordelijkheid te dragen voor het geheel van de PGM. Dit in overeenstemming met de
doelstellingen van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. De kerkenraad
heeft daarom zijn verantwoordelijkheid genomen door op een kritisch - loyale wijze mee te doen met
Samen op Weg in Middelburg. Deze opstelling heeft bijgedragen tot de verdere positieve acceptatie
in de centrale gemeente en de mogelijkheid van inhoudelijke inbreng in het centrale beleid.
Anderzijds heeft deze opstelling voor de wijkgemeente zelf de noodzaak meegebracht tot extra
aandacht voor het behouden van het evenwicht tussen de eigen identiteit en de participatie in de
centrale verantwoordelijkheid. De gemeente gaat het interne geloofsgesprek niet uit de weg. De
wijkgemeente heeft ook gestalte aan haar medeverantwoordelijkheid gegeven door deelname aan
de centrale avonddiensten van de PGM. Ook voor diensten in verzorgingshuis ‘Het Gasthuis’ is vanuit
De Ontmoeting een ambtsdrager beschikbaar.
3.6.2 Samenwerking wijkgemeente De Morgenster
De Ontmoetingskerk staat geografisch in de ‘Stromenwijk’ van Middelburg. In het kader van kerk-zijn
in de eigen wijk zijn er contacten met de geografische wijkgemeente van de ‘Stromenwijk’, namelijk
de wijkgemeente ‘De Morgenster’. De samenwerking met deze wijkgemeente richt zich vooral op
activiteiten gericht op de bewoners van de Stromenwijk (kerk-zijn in de wijk). De kerkenraad van de
‘Morgenster’ staat open voor samenwerking en juicht de samenwerking ook toe.
3.6.3 Samenwerking Middelburgse kerken
Met de Christelijke Gereformeerde Kerk wordt samengewerkt in het kader van
appèlbijeenkomsten/praisebijeenkomsten op tweede feestdagen. Verder is er samenwerking met
diverse Middelburgse kerken rond de zogenaamde welkomstdiensten in Middelburg.
Sinds 2013 is er weer periodiek overleg tussen de moderamina van de Christelijk Gereformeerde
Kerk Middelburg (CGK, Gasthuiskerk), de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk (GKV, Kruiskerk) en
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wijkgemeente De Ontmoeting. Binnen de kerkenraad van De Ontmoeting is voldoende draagvlak
voor samenwerking met de CGK en GKV in Middelburg. Wat betreft de leer en belijdenis (geestelijk)
voelt de kerkenraad zich nauw met de CGK en GKV verbonden. Dat is voor de kerkenraad de basis om
met elkaar in gesprek te zijn. De onderlinge samenwerking wordt gezocht in het gebruik maken van
elkaars gaven, talenten, mogelijkheden en faciliteiten, o.a. op het gebied van gemeentewerk voor
jongeren en ouderen en zending en evangelisatie. Voorkeur van de kerkenraad is daarom om vooral
samenwerking te zoeken op activiteiten die al binnen de gemeente bestaan. Ook onderwerpen als
kanselruil en gezamenlijke diensten zijn onderwerp van gesprek.
3.7
Plaatselijke regeling
Wijkgemeente De Ontmoeting heeft een plaatselijke regeling, zoals deze binnen de PKN gebruikelijk
is. In deze plaatselijke regeling zijn een aantal formele zaken geregeld, bijvoorbeeld ten aanzien van
de verkiezing van predikant, verkiezing ambtsdragers.
3.8
Beleidsvoornemen, speerpunten
Het in paragraaf 2.10.2 beschreven speerpunt ‘gemeentegroei’ heeft raakvlakken met de kerkenraad.
Aandachtspunten hierin zijn:
- Werkbelasting predikant en kerkelijk werker;
- Groei van het aantal ambtsdragers om de werkzaamheden van de kerkenraad evenwichtig te
kunnen verdelen;
- Beheersbaarheid en slagvaardigheid van de gehele kerkenraad in relatie tot het aantal
kerkenraadsleden.

Beleidsplan 2013-2017 2021– Wijkgemeente De Ontmoeting Middelburg

Blz. 17 van 61

4.

De eredienst

4.1
Visie op eredienst
Wij geloven dat in de erediensten de gemeente samenkomt met haar God en Koning. De gemeente
ontmoet er haar God. In deze ontmoeting is sprake van een voortdurende wisselwerking. God
spreekt tot de gemeente en Hij wil ook luisteren naar Zijn gemeente. De gemeente luistert naar God
en mag ook spreken tot haar God in haar lofprijzing, gebed, lied en belijdenis. Zo gaat het naar Bijbels
spreken duidelijk om een wezenlijk samenkomen van God en Zijn gemeente hier op aarde.
Doordat de Geest in de erediensten door middel van het Woord mensen leert geloven, aan de
Heiland bindt en verbindt en tot een nieuw leven leidt, gaan er van de erediensten of samenkomsten
impulsen uit voor het christelijk leven door de week.
Voor de invulling van de erediensten staat De Ontmoeting op hoofdlijnen in de gereformeerde
traditie, zoals deze zich in de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld. Daarnaast zijn er evangelische
invloeden in de erediensten. Zowel de inhoud als de vorm van de eredienst vraagt permanente
aandacht van de kerkenraad en een grote mate van zorgvuldigheid.
4.2
De prediking
De prediking in wijkgemeente De Ontmoeting is gereformeerde prediking, waarbij het uitgangspunt
is dat de Bijbel voor de prediking zowel bron als norm is. We herkennen de Bijbelse boodschap in de
woorden van de reformatorische belijdenisgeschriften, namelijk de Heidelbergse Catechismus, de
Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Deze belijdenissen benadrukken het
genadekarakter van het heil in Jezus Christus.
De kerkenraad streeft naar een consistente lijn in de Woordverkondiging, in overeenstemming met
het voorgaande. Bij het uitnodigen van gastpredikanten wordt nadrukkelijk gekeken naar de breedte
van de gereformeerde gezindte binnen de PKN. Van de eigen predikant wordt verwacht dat hij de
gehele breedte van de Heilige Schrift evenwichtig aan de orde laat komen, zowel het Oude
Testament als het Nieuwe Testament.
4.3
Erediensten
De gemeente komt bijeen op de eerste dag van de week. Elke zondag worden drie kerkdiensten
gehouden. De omvang van de gemeente en het beschikbaar aantal zitplaatsen in de
Ontmoetingskerk maken het noodzakelijk om op de zondagmorgen twee identieke morgendiensten
te houden die beginnen om 9.00 en 10.45 uur. De middag-/avonddienst begint in de periode van
medio september (startdienst) tot Pinksteren om 17.30 uur. Vanaf de zondag na Pinksteren tot
medio september begint de middag-/avonddienst om 18.30 uur. De middag-/avonddienst heeft
veelal het karakter van een leerdienst.
Bij de viering van het Heilig Avondmaal en bij een aantal bijzondere diensten start de 2e
morgendienst om praktische redenen om 11.00 uur. Hierdoor is er ruimte voor het beheerst wisselen
tussen de morgendiensten.
4.4
Bijzondere diensten
Jaarlijks wordt door de kerkenraad een rooster met erediensten vastgesteld. Daarin worden ook de
‘bijzondere’ diensten vastgesteld. De wijkgemeente De Ontmoeting kent de volgende bijzondere
diensten.
4.4.1 Diensten Christelijke feestdagen
In de Kerstnacht, 24 december, wordt zo mogelijk een cantatedienst gehouden. Tijdens de
Kerstdagen is er behalve de diensten ’s morgens op eerste Kerstdag ook in de middag een viering
voor en met kinderen en jongeren, behalve als deze dag op zondag valt. Op de tweede Kerstdag is er
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een zangbijeenkomst. Overigens is het geheel aan bijeenkomsten tijdens de Kerstdagen afhankelijk
van de weekdagen waarop het Kerstfeest valt.
In de week voorafgaand aan Pasen, de Stille week, zijn er 2 extra diensten. In één van deze diensten
wordt zo mogelijk een cantatedienst gehouden. De diensten staan in het teken van bezinning en
muziek. Op tweede Paasdag wordt er een appèlbijeenkomst of praisebijeenkomst gehouden. Deze
samenkomsten worden georganiseerd samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk.
Op Hemelvaartsdag is er één eredienst.
Op tweede Pinksterdag wordt er een appèlbijeenkomst of praisebijeenkomst gehouden. Deze
samenkomsten worden georganiseerd samen met de evangelisatiecommissie van de Christelijke
Gereformeerde Kerk.
4.4.2 Diensten op gedenkdagen
Op bid- en dankdagen wordt ’s morgens een dienst gehouden die speciaal is afgestemd op de
kinderen. Ook ’s avonds is er een eredienst.
Het gedenken van de overledenen vindt plaats in de middagdienst op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar. Dit in gemeenschap met de overige wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente
Middelburg.
In de Oudejaarsavond en op de Nieuwjaarsmorgen worden er diensten gehouden.
4.4.3 Themadiensten
De beide morgendiensten op een zondag in september staan in het teken van de start van het totale
gemeentewerk na de zomerperiode. Aan deze zondag gaat op zaterdag een startdag vooraf waarin
allerlei activiteiten worden georganiseerd voor de gemeente (jong en oud). De startdienst is ook de
start van een nieuw jaarlijks gemeenteproject. In de diensten wordt hieraan aandacht geschonken.
De startdienst heeft een afwijkende liturgie en is gericht op jongeren en ouderen.
Maximaal viermaal per jaar is de tweede morgendienst speciaal afgestemd op de jongeren. De
jongeren worden bij de voorbereiding van deze diensten betrokken en hebben ook een actieve
inbreng in de dienst zelf. In de jongerendiensten is er meer ruimte voor het zingen van liederen
(binnen de afspraken over de gemeentezang) en wordt de gemeentezang begeleid door een combo
of band, bij voorkeur samengesteld uit gemeenteleden.
De voorbereiding en coördinatie voor de jongerendiensten is belegd bij de commissie
jongerendiensten onder leiding van een jeugdouderling. De predikant die voorgaat in de
jongerendienst wordt door de commissie actief betrokken bij de voorbereiding.
Maximaal tweemaal per jaar is de tweede morgendienst een dienst voor en met broeders en zusters
met een verstandelijke beperking. De voorbereiding en coördinatie voor deze aangepaste diensten is
belegd bij de commissie aangepaste diensten onder leiding van een diaken.
4.4.4 Openbare belijdenis van het geloof
Eén keer per jaar is er gelegenheid om in het midden van de gemeente, in het openbaar belijdenis
van het geloof af te leggen. De dienst wordt gehouden in een middagdienst. Datum van de dienst
wordt jaarlijks vastgesteld door de kerkenraad.
Aan de openbare geloofsbelijdenis gaat de belijdeniscatechisatie vooraf. De belijdeniscatechisatie
wordt afgesloten met de aannemingsavond. Een afvaardiging van de kerkenraad spreekt dan met de
catechisanten over hun geloof en de kennis van Gods Woord.
Binnen De Ontmoeting bestaat ook de mogelijkheid om openbare belijdenis te doen via het volgen
van de ‘Opfriscursus Geloven’. De doelgroep hiervoor zijn vooral de oudere gemeenteleden die niet
eerder belijdenis deden. Voor jongere gemeenteleden is de gewone belijdeniscatechisatie de
aangewezen weg voor het doen van belijdenis.
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4.4.5 Huwelijksdiensten
Huwelijksdiensten zijn erediensten die onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad vallen. In
deze diensten is op verzoek van betrokkenen en familie ruimte voor maatwerk, in overleg met de
predikant. De invulling en uitwerking van huwelijksdiensten is vastgelegd in het document
‘informatie voor bruidsparen’.
Onder een huwelijk verstaat de kerkenraad een huwelijk van man en vrouw, dat op het
gemeentehuis burgerlijk is gesloten.
De kerkenraad maakt geen gebruik van de in de kerkorde geboden mogelijkheid tot het zegenen van
alternatieve levensverbintenissen.
De kerkenraad van De Ontmoeting verleend alleen medewerking aan huwelijksdiensten in de
provincie Zeeland (locatie van huwelijksdienst), echter er is een sterke voorkeur voor het houden van
huwelijksdiensten op Walcheren i.v.m. reistijden van betrokkenen bij de dienst (veelal vrijwilligers).
De predikant van De Ontmoeting verleent in principe alleen medewerking aan huwelijksdiensten van
gemeenteleden van De Ontmoeting.
Aan huwelijksdiensten buiten Middelburg wordt door de predikant alleen medewerking verleend als
een gemeente vacant is.
De kerkenraad verleent geen medewerking aan huwelijksinzegeningen van personen die geen band
hebben of krijgen met onze plaatselijke gemeente.
4.4.6 Rouwdiensten
Op verzoek van de familie kan er in de huiselijke kring, in de aula van een begraafplaats of in een
kerkgebouw een rouwdienst gehouden worden, voorafgaand aan de begrafenis. Hoewel geen
ambtelijke eredienst in de volle zin van het woord, wordt een rouwdienst wel zo veel mogelijk als
zodanig behandeld, tenzij pastorale motieven afwijking hiervan vragen. In principe is de kerkelijkwerker de voorganger in rouwdiensten.
De kerkenraad van De Ontmoeting hecht sterk aan begraven boven cremeren. Vanuit de Bijbel en
vanuit de Joods-Christelijke traditie komt de kerkenraad tot de conclusie dat wij onze doden dienen
te begraven. Dit houdt in dat de wijkpredikant, kerkelijk werker en kerkenraad rondom crematies
geen volledige medewerking zullen verlenen.
4.5
Inrichting eredienst
Het Woord en de prediking ervan bepalen het karakter van de erediensten. Tegelijk vormen zij een
onderdeel van de erediensten naast het zingen, bidden, belijden en het inzamelen van de gaven. Dit
uitgangspunt bepaalt de wijze waarop de erediensten worden ingericht.
4.5.1 Orde van dienst
Besluitvorming op de liturgie in de erediensten vraagt een grote mate van zorgvuldigheid en een
breed draagvlak binnen de gemeente. De opbouw van de liturgie is de afgelopen jaren een belangrijk
aandachtspunt van de kerkenraad is geweest.
De orde van dienst bevat in de regel de volgende onderdelen (de gemeentezang is er in deze
opsomming buitengehouden).
- Stil gebed
- Votum en zegengroet
- Lezing van de wet / Geloofsbelijdenis
- Schriftlezing
- Prediking
- Collecten
- Gebeden
- Zegen
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In bijlage 4 is de door de kerkenraad vastgestelde orde van dienst voor reguliere erediensten
opgenomen. Daarnaast zijn in bijlage 4 een aantal (praktische) afspraken genoemd, die betrekking
hebben op de erediensten.
4.5.2 Bijbelvertaling
In wijkgemeente De Ontmoeting wordt voor de Schriftlezing de Herziene Statenvertaling (2010)
gebruikt.
4.5.3 Gemeentezang
In wijkgemeente De Ontmoeting worden psalmen en enige gezangen uit de oude berijming (1773) én
uit de nieuwe berijming (1968) gezongen. De kerkenraad is ervan overtuigd dat er naast de psalmen
en enige gezangen ook andere Schriftgetrouwe liederen zijn. Daarom is er in de eredienst ruimte
voor het zingen van een lied dat past bij de verkondiging, zoals een gezang (NH’38 of LvdK 1973) of
een lied uit de bundel ‘Op Toonhoogte’ (HGJB).
De gemeentezang wordt tijdens de reguliere erediensten begeleid door het kerkorgel. Tijdens een
aantal bijzonder diensten kan de gemeentezang begeleid worden door een combo/band
samengesteld uit gemeenteleden.
4.6
De sacramenten
Het hart van de christelijke gemeente klopt in de zondagse erediensten. Bij de bediening van het
Woord komt van tijd tot tijd ook de bediening van de sacramenten, de Heilige Doop en het Heilig
Avondmaal. Deze zijn door de Heere God bij het Woord gevoegd om het geloof te versterken.
4.6.1 Het Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal is door Jezus Christus ingesteld. De gemeente verkondigt hierin de dood van
Jezus Christus totdat Hij wederkomt. De gelovigen worden daardoor te meer verzekerd van de zekere
belofte van het Evangelie.
De gemeente viert viermaal per jaar het Heilig Avondmaal. In de diensten wordt gebruik gemaakt van
het hertaalde formulier om het Heilig Avondmaal te houden.
Op de zondag voorafgaande aan de avondmaal zondag wordt 's morgens een voorbereidingsdienst
gehouden, waarin ook het eerste deel van het avondmaal formulier gelezen wordt.
De kerkenraad biedt voor de gemeente in de voorbereidingsweek gelegenheid voor censura morum.
De kerkenraad houdt censura morum in de kerkenraadsvergadering voorafgaand aan de viering van
het Heilig Avondmaal.
Ook wordt er in de week van voorbereiding een gemeenteavond belegd waarin de viering van het
Heilig Avondmaal centraal staat.
Toegang tot het Heilig Avondmaal hebben de belijdende leden van de gemeente die ook gerechtigd
zijn deel te nemen aan de viering. Daarnaast hebben toegang tot het avondmaal de gasten in de
gemeente die in hun eigen gemeente belijdend lid zijn en ook gerechtigd zijn deel te nemen aan de
viering.
De kerkenraad biedt gelegenheid voor maximaal 2 thuisvieringen van het Heilig Avondmaal. De
diakenen inventariseren de behoefte binnen de gemeente. Bij meer dan 2 aanvragen beslist het
moderamen van het pastoraal overleg waar de thuisvieringen zullen plaatsvinden.
4.6.2 De Heilige Doop
Aangezien de kinderen van de gelovigen door Gods genade in Zijn verbond en in Zijn gemeente
opgenomen zijn, zullen zij het sacrament van de Heilige Doop als teken en zegel van dit verbond
ontvangen. De Heilige Doop is teken en zegel van de afwassing van onze zonden door het bloed van
Jezus Christus.
Wanneer de ouders van de dopeling doopleden van de gemeente zijn, zal hen gevraagd worden de
doopvragen te beantwoorden, maar zij zullen daarmee niet als belijdende leden van de gemeente
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worden geregistreerd. De kerkenraad zal ouders in onderhavige gevallen aanmoedigen tot het volgen
van belijdeniscatechisatie en het doen van openbare belijdenis van het geloof.
In geval slecht één ouder de doopvraag uit het formulier kan beantwoorden, wordt de doop bediend
op grond van de belofte van één ouder. De andere ouder beantwoord een alternatieve doopvraag
waarin hij/zij belooft de doop te respecteren en de ander te steunen om de belofte waar te maken.
Zij die als kind niet gedoopt zijn ontvangen dit sacrament op volwassen leeftijd na voorafgaande
belijdenis van het geloof.
In beginsel is er 5 tot 6 maal per jaar een doopdienst, die wordt gehouden in de middag/avonddienst.
In de week voorafgaand aan het dopen wordt er doopzitting gehouden door de wijkpredikant en de
tijdens de doopdienst dienstdoende ouderling van dienst. Tijdens de doopzitting doen de ouders
doopaangifte van hun kind. Daarnaast wordt in het gesprek ingegaan op de betekenis van de Heilige
Doop, toegespitst op het eigen gezinsleven.
In de doopdienst wordt gebruik gemaakt van het hertaalde doopformulier uit de gereformeerde
traditie. De doopvragen worden gesteld in aanwezigheid van de te dopen kinderen.
Tijdens de doopbediening komen de kinderen uit de gemeente naar voren en zitten op de grond voor
het podium.
De eigen wijkpredikant gaat voor in de doopdiensten en bediend de Heilig Doop aan de kinderen.
Na de doopdienst wordt aan de ouders een doopkaart meegegeven.
4.7
Crèche en kindernevendiensten
Voor de baby’s en kleine kinderen is er crèche/kinderoppas tijdens de zondagse erediensten. Tijdens
de morgendiensten is er opvang voor baby’s (alleen om 9.00 uur) en is er kinderoppas. Tijdens de
middag-/avonddiensten is er kinderoppas voor kinderen van 0-5 jaar.
Voor de kinderen van 3-4 jaar en 5-6 jaar zijn er aparte kindernevendiensten. De kinderen van 3-6
jaar blijven tot het zingen voor de preek in de kerkzaal. Tijdens het zingen verzamelen ze in de hal
van de kerk waar ze opgevangen worden door de leiding van de kinderdiensten, waarna ze naar één
van de nevenruimten gaan.
Aan de hand van een methode van de HGJB ‘Op stap’ worden de kindernevendiensten vorm
gegeven. Onderdelen hierin zijn: intro, Bijbelverhaal, bidden met en voor elkaar, zingen en
verwerking van het onderwerp door middel van knutselen en/of spel.
Doel van de kindernevendiensten is om kinderen op hun niveau vertrouwd te maken met de
verhalen uit de Bijbel en te vertellen wie de Heere God voor hen wil zijn in het dagelijks leven.
Onderlinge ontmoeting van de kinderen is ook erg belangrijk.
Naast het team van leidinggevenden worden ouders van de kinderen die de kinderdiensten bezoeken
ingeroosterd als ‘hulp ouder’.
4.8
Beleidsvoornemen, speerpunten
Wat betreft de eredienst is er een raakvlak met het speerpunt ‘implementeren van het beleidsplan
jeugd’. Eén van de speerpunten binnen het jeugdbeleid is ‘de eredienst en jongeren’ (zie paragraaf
6.6).
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5.

Pastoraat

5.1
Visie op het pastoraat
Pastoraat is de herderlijke zorg aan leden van de gemeente. Deze zorg is gericht op het opbouwen
van de gemeente in het Christelijke geloof en het verlenen van geestelijke bijstand in tijden van zorg.
Het Latijnse woord ‘pasco’, waarvan het woord pastoraat een afgeleide is, geeft aan waar het om
gaat: weiden, hoeden, onderhouden, laten groeien. De God van Israël doet Zich bij uitstek kennen als
de Herder van Zijn volk (Ps. 23 en 80). Hij leidt, weidt, vergadert en verzorgt Zijn kudde op een unieke
wijze.
Ook in de komst van Jezus Christus komt het herderschap van Israëls God openbaar (Joh.10 : 16). Na
Jezus Christus’ unieke herderswerk zendt Hij mensen in Zijn naam in de ambtelijke dienst: apostelen,
evangelisten, predikanten, ouderlingen en diakenen. Zijn opdracht luidt: “Weidt en hoedt Mijn
schapen en lammeren”. Het gaat er om dat de eisen en beloften uit het Woord van God wordt
gebracht in het leven van de gemeenteleden en in de gezinnen van de gemeente.
Ambtsdragers hebben in het pastoraat een bijzondere taak en verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn
alle gemeenteleden geroepen naar elkaar om te zien en gemeenschap te betrachten, omdat zij staan
in het ambt van alle gelovigen. Pastoraat is essentieel in het gemeente-zijn tot opbouw en uitbreiding
van Gods Koninkrijk.
5.2
Pastoraat wijkgemeente De Ontmoeting
Het pastoraat wordt onderscheiden in het huisbezoek, overige bezoekwerk en andere specifieke
vormen van pastoraat. Daarnaast functioneren de zogenaamde wijkteams.
5.2.1 Huisbezoek
Huisbezoek wordt afgelegd door de wijkouderlingen. Uitgangspunt is dat iedere pastorale eenheid
minimaal één keer per twee jaar huisbezoek ontvangt. Huisbezoek is niet vrijblijvend. De
wijkouderling neemt vooraf contact op om een huisbezoek af te spreken. Hij bereidt zich persoonlijk
voor op het huisbezoek. De ouderling gaat alleen op bezoek, tenzij er redenen zijn dat het beter is
om zich te laten vergezellen door een medeambtsdrager.
Belangrijk onderdeel van het huisbezoek is de oproep om uit het evangelie te leven. Tijdens het
huisbezoek komt ook het dagelijkse leven van het gezin aan de orde. In situaties (waarbij signalen
zijn) van materiële en immateriële nood, zal de ouderling met instemming van betrokkene de
wijkdiaken informeren.
5.2.2 Overig bezoekwerk
Naast het huisbezoek wordt er in de gemeente ook ander bezoekwerk verricht:
- Bezoek nieuwe leden: aanmeldingen voor lidmaatschap komen binnen bij de 1e scriba. Het
beleid van de kerkenraad is dat nieuwe gemeenteleden zo snel mogelijk worden bezocht door de
wijkouderling.
- Bezoek bij geboorte: bij een geboorte brengt de wijkouderling een bezoek aan het gezin. Tijdens
het bezoek kan een gesprek over de doop plaatsvinden. De wijkpredikant bezoekt het gezin
meestal kort na de doop.
- Bezoek bij overlijden: bij het overlijden van een gemeentelid is het vooral de kerkelijk werker of
wijkpredikant die in eerste instantie het contact heeft met de gezinsleden, familie of
nabestaanden van de overledene. Bij het overlijden van een familielid waar een gemeentelid een
nauwe persoonlijke relatie mee heeft, brengt de wijkouderling een bezoek.
- Bezoek bij verjaardag: ouderen worden vanaf 75 jaar omstreeks hun verjaardag bezocht door de
predikant of kerkelijk werker. De predikant en de kerkelijk werker maken hier jaarlijks afspraken
over.
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Bezoek bij huwelijksjubilea: gemeenteleden die 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 25 en 12,5 jaar zijn
getrouwd, krijgen bezoek van de wijkcontactpersoon. Bij een dergelijk huwelijksjubileum brengt
de predikant of kerkelijk werker in ieder geval ook een bezoek.
Bezoek bij ziekte, zorg of eenzaamheid: gemeenteleden die in een ziekenhuis zijn opgenomen
worden door de predikant of kerkelijk werker bezocht. Eenzame gemeenteleden of langdurig
(chronisch) zieken die thuis of in een verzorgingstehuis worden verpleegd krijgen ook regelmatig
bezoek.

5.2.3 Jongerenpastoraat
Jongeren leven in een wereld, waarin zij op allerlei wijze worden beïnvloed. Ze hebben een basis
nodig waarop ze kunnen terugvallen. In de eerste plaats is dat het gezin, maar zij zijn ook jongeren
van de gemeente en daarom investeert De Ontmoeting in haar jongeren. Individuele aandacht is
nodig; interesse in wat ze doen, weten waar ze zich mee bezig houden, waar hun interesses liggen en
vooral ook hoe het staat met hun geloof. Dit kost veel tijd en energie. Daarom zijn bij deze vorm van
pastoraat een aantal gemeenteleden ingeschakeld die door persoonlijk contact vorm geven aan het
pastoraat, de JP-ers (medewerkers JongerenPastoraat).
Doel van jongerenpastoraat is door individuele aandacht met de jongeren een relatie opbouwen om
te komen tot open, eerlijke gesprekken over onze verhouding tot Jezus Christus en Zijn gemeente,
over hun belevingswereld en eventuele problemen, in de hoop hun levensloop positief te
beïnvloeden. De gesprekken die de JP-er met jongeren voert, zijn vertrouwelijk. Zowel hiermee als
met alle toevertrouwde informatie moet integer worden omgegaan. Bij bijzondere problemen kan er
vertrouwelijk overleg worden gepleegd met de jeugdouderling, predikant of kerkelijk werker.
De uitvoering van het jongerenpastoraat valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De
jeugdouderlingen coördineren het jongerenpastoraat, dragen zorg voor de naleving van gemaakte
afspraken en onderhouden of coördineren de contacten met de kerkenraad en het pastoraal overleg.
Binnen de gemeente zijn JP-ers actief die samenwerken in een team per leeftijdscategorie (12-14, 1516, 17-18, 18+). Binnen de teams worden de jongeren op basis van leeftijd en geslacht verdeeld over
de teamleden. Met elke jongere wordt tenminste één keer in de 2 jaar een pastoraal gesprek
gevoerd. Elke jongere voert van 12 – 20 jaar dus tenminste 4 pastorale gesprekken.
Een uitgebreide versie van het beleidsplan jongerenpastoraat is beschikbaar bij de jeugdouderlingen.
De jeugdouderlingen zullen op verzoek en op eigen initiatief waar nodig pastorale zorg verlenen
zowel in moeilijke als mooie momenten. De opdracht zal steeds zijn om de jongeren te houden bij en
in aanraking te brengen met het evangelie van Jezus Christus.
5.2.4 Ouderpastoraat
De kerkelijk werker heeft tot taak om de ouderen van onze gemeente met zekere regelmaat te
bezoeken. De kerkenraad streeft ernaar dat ouderen vanaf 75 jaar omstreeks hun verjaardag bezocht
worden door de predikant of kerkelijk werker. Hier worden jaarlijks onderling afspraken over
gemaakt. De wijkouderlingen bezoeken de ouderen minimaal één keer per jaar, ook in bijzondere
omstandigheden.
5.2.5 Crisispastoraat
Crisispastoraat is primair een taak van de predikant. Ook de en kerkelijk werker kan ingeschakeld
worden bij deze vorm van pastoraat. Zij stemmen hierover onderling af. Zo nodig wordt
doorverwezen naar professionele hulp. Aan het crisispastoraat wordt prioriteit verleend boven alle
andere pastorale werkzaamheden.
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5.2.6 Ziekenzalving
Binnen het pastoraat van De Ontmoeting kan door een gemeentelid ziekenzalving worden gevraagd
en verkregen. In Jacobus 5:14 lezen we: “Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de
gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de
Heere.” Wanneer sprake is van een spoedeisende beslissing voor ziekenzalving, beslist het
moderamen van het pastoraal overleg. Er kan in principe maar één keer een ziekenzalving
plaatsvinden voor een ziekte, daarbij inbegrepen een eventuele ziekenzalving in een andere kerk of
gemeente.
5.2.7 Pastoraat voor heling en vernieuwing
Binnen de gemeente zijn situaties dat gemeenteleden door belemmeringen verhinderd worden Jezus
Christus lief te hebben, te dienen en te eren. Voor de Bijbelse onderbouwing van pastoraat voor
heling en vernieuwing (PHV) nemen is het uitgangspunt Kolossenzen 3:5-17. Het PHV is er op gericht
om deze belemmeringen voor de pastorant inzichtelijk te maken en van uit de Schrift te laten zien
wat het betekent om vanuit de vrijheid van Jezus Christus te mogen leven. Zonden moeten worden
beleden, zondige gewoonten moeten worden afgeleerd en goede worden aangeleerd.
Voor deze vorm van pastoraat is een notitie beschikbaar waarin de vorm van pastoraat verder is
uitgewerkt en de randvoorwaarden en aandachtspunten verder zijn beschreven. Voor het PHV is een
team binnen de gemeente actief. Het PHV-team wordt gevormd door de predikant, de kerkelijk
werker en een aantal mannelijke en vrouwelijk gemeenteleden. De predikant of kerkelijk werker
benadert gemeenteleden voor deelname aan het PHV-team (na instemming wijkouderling en
goedkeuring kerkenraad). De aansturing van het team gebeurt door de predikant en de kerkelijk
werker, die daar onderling afspraken over maken. Ook de toerusting van de teamleden voor dit werk
gebeurt onder aansturing van predikant en kerkelijk werker.
5.2.8 Pastoraat rond het Heilig Avondmaal
In de morgendiensten op de zondag voorafgaande aan de viering wordt voorbereiding gehouden op
het Heilig Avondmaal. In de voorbereidingsweek wordt een gemeenteavond gehouden. Ook is er
gelegenheid voor censura morum (opzicht over de levenswandel). Het censura morum wordt op
afspraak gehouden door de wijkpredikant en bij voorkeur de wijkouderling. De kerkenraad houdt
censura morum in de kerkenraadsvergadering voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal.
5.2.9 Pastoraat rond de Heilige Doop
Voorafgaand aan de zondag waarin de Heilige Doop aan kinderen van de gemeente zal worden
bediend, wordt er doopzitting gehouden. Bij voorkeur wordt de doopzitting gehouden door de
wijkpredikant en de ouderling van dienst van de betreffende doopdienst. In vacante periode houdt
de voorzitter van de kerkenraad de doopzitting. Het gesprek met de doopouders heeft een pastoraal
en catechetisch karakter. Vanuit Vorming en Toerusting wordt jaarlijks een gesprekskring ‘Na de
doop’ georganiseerd (zie ook 7.2.3).
Vragen rond afwijkende visie op kinderdoop
Gemeenteleden die de kinderdoop niet onderschrijven, hebben een volwaardige plaats in de
gemeente. Wanneer deze gemeenteleden actief meedoen in het gemeentewerk, wordt van hen
verwacht dat zij in hun onderwijs de visie van de kinderdoop doorgeven als zijnde het standpunt van
De Ontmoeting.
5.2.10 Pastoraat rond huwelijk
Vanuit pastorale verantwoordelijkheid en zorg voor de huwelijken die in De Ontmoeting gesloten
worden, wordt aan aanstaande echtparen een korte begeleiding aangeboden. Enkele echtparen uit
de gemeente helpen anderen bij de bezinning op hun komend huwelijk. De kerkenraad verwacht van
aanstaande echtparen dat zij aan deze huwelijksvoorbereiding deelnemen. Bij de gesprekken wordt
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gebruik gemaakt van een handleiding ‘Klaar voor de start’. De coördinatie voor deze gesprekken ligt
bij een wijkouderling.
Door de wijkpredikant worden in de voorbereiding op het huwelijk met het aanstaande bruidspaar
één of meerdere gesprekken gevoerd. Naast de praktische afspraken over de huwelijksdienst is in dit
gesprek ook aandacht voor onderwijs vanuit de Bijbel m.b.t. het huwelijk.
Vragen rond huwelijk en samenwonen
Op grond van de Bijbel is samenwonen in de gemeente van Jezus Christus niet acceptabel. Andere
levensvormen dan die van een burgerlijk huwelijk tussen man en vrouw kunnen niet geaccepteerd
worden. Kiezen gemeenteleden toch om te gaan samenwonen dan dienen zij daarop door de
kerkenraad te worden aangesproken. Het samenwonen heeft gevolgen voor hun deelname aan het
leven van de gemeente. Kiezen gemeenteleden ervoor om te gaan samenwonen dan kan deze relatie
niet worden ingezegend in een kerkdienst. Kiezen gemeenteleden ervoor te gaan samenwonen dan
betekent dat in principe dat zij daarmee de weg voor een later te sluiten kerkelijk huwelijk afsluiten.
Wel zal de gemeente een later burgerlijk huwelijk accepteren.
Om redenen van pastorale aard kan, in individuele situaties, besloten worden dat kerkelijke
huwelijksbevestiging van samenwonende stellen wel mogelijk is. Het moderamen van de kerkenraad
is door de kerkenraad aangewezen om hierover een besluit te nemen, na overleg met
desbetreffende wijkouderling. Deze besluiten worden beargumenteerd aan de kerkenraad
medegedeeld. Het is niet mogelijk en evenmin wenselijk om uitzonderingen van te voren te
definiëren.
Met betrekking tot het doen van een openbare schuldbelijdenis i.v.m. samenwonen geldt dat we
deze zonde niet mogen isoleren van andere zonden. Een gesprek met ambtsdragers waarin wordt
erkend dat samenwonen niet Bijbels is en waarin ruimte is voor een schuldbelijdenis in de
beslotenheid van een pastoraal gesprek vindt de kerkenraad een waardiger alternatief.
Vragen rond echtscheiding en hertrouwen
Vanuit de Schriften wordt als enige grond voor echtscheiding overspel en kwaadwillige
verlating genoemd. Daarnaast zijn er situaties waarin weliswaar geen sprake is van overspel in de
letterlijke zin van het woord, maar waarin men zich zódanig gedraagt dat voortzetting van het
huwelijk niet meer mogelijk is (b.v. mishandeling). In beide situaties is er ruimte voor kerkelijke
inzegening van een nieuw huwelijk. Dat is pastoraal maatwerk, waarbij het moderamen van de
kerkenraad (samen met de wijkouderling van het betrokken echtpaar) beslist of die ruimte er is.
In andere situaties dan genoemd is er de mogelijkheid om als kerk bij een nieuw huwelijk een rol te
spelen, zonder dat er sprake is van een eredienst waarin een kerkelijke inzegening plaatsvindt. Ook
dit is pastoraal maatwerk, waarbij het moderamen (samen met de wijkouderling van het betrokken
echtpaar) beslist wat mogelijk is.
Vragen rond homofilie
God wil seksualiteit leiden in het huwelijk, de allesomvattende relatie tussen man en vrouw, zodat er
geen ruimte is voor een homoseksuele praktijk. Het is echter van groot pastoraal belang om naast
deze homofiele broeders en zusters te staan en hen zoveel mogelijk te steunen.
5.3
Organisatie Pastoraat
Het pastoraat binnen De Ontmoeting wordt primair ingevuld door de wijkpredikant, de kerkelijk
werker en de wijkouderlingen. De wijkpredikant en kerkelijk werker maken onderling afspraken over
hun taakverdeling binnen het pastoraat. Daarnaast zijn ondersteunend in het pastoraat werkzaam
de wijkdiakenen, het pastoraal team, team heling en vernieuwing, de medewerkers Jongeren
Pastoraat en de wijkcontactpersonen.
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5.3.1 Wijken De Ontmoeting
De wijkgemeente De Ontmoeting strekt zich uit over geheel Walcheren en een aantal adressen
buiten Walcheren. De gehele wijkgemeente is opgedeeld in wijken volgens het postcodesysteem. De
wijkgemeente De Ontmoeting is geografisch onderverdeeld in 18 wijken. Een wijk omvat ongeveer
40 pastorale eenheden. Studerenden die bij De Ontmoeting willen blijven, behoren tot de
verantwoordelijkheid van de wijkouderling waar zij voorheen woonden (veelal ouders thuis).
Leden woonachtig buiten Walcheren behoren tot de verantwoordelijkheid van een hiertoe
aangewezen wijkouderling met dien verstande dat in principe geen pastorale zorg wordt verleend.
Iedere wijk is toebedeeld aan een wijkouderling en een wijkdiaken aan wie de pastorale zorg voor de
(doop)leden in de wijk is toevertrouwd. Per wijk is een wijkteam actief, zie verder onder 5.3.3.
Iedere wijkouderling heeft een andere wijkouderling als consulent. Bij ziekte of tijdens vakantie kan
indien nodig de consulent de wijkouderling vervangen. In het geval dat er een bezoek gebracht moet
worden door de wijkouderling waarbij het belangrijk is dat er 2 personen gaan, is de consulent de
eerst aangewezene om mee te gaan.
5.3.2 Pastoraal team
Het pastoraal team is een team van deskundigen uit de gemeente die het pastoraat bijstaan met
raad en daad. In dit team, dat onder leiding van de voorzitter van het pastoraal overleg functioneert,
zijn deskundigheden vertegenwoordigd zoals gezinsbegeleiding, orthopedagogiek, psychologie,
agogiek en psychiatrische verpleegkunde. Begeleiding wordt door het team gegeven aan
gemeenteleden die een langdurigere begeleiding nodig hebben dan in het reguliere pastoraat
geboden kan worden. Voor de deelnemers van het pastoraal team geldt de geheimhoudingplicht.
5.3.3 Wijkteam
In iedere wijk is een zogenaamd wijkteam werkzaam. Een wijkteam bestaat naast de wijkouderling
uit een wijkdiaken en een aantal wijkcontactpersonen. Het aantal wijkcontactpersonen is afhankelijk
van het aantal pastorale eenheden in een wijk. Uitgangspunt is 5 tot 7 pastorale eenheden per
wijkcontactpersoon. Het werk van de wijkcontactpersonen wordt gecoördineerd door 2
wijkcoördinatoren.
Het wijkteam heeft als belangrijkste doel de onderlinge band in de gemeente te bevorderen, met
name op wijkniveau. De wijkteams vergaderen ongeveer twee keer per jaar. De wijkouderling is
verantwoordelijk voor het organiseren van deze vergaderingen en het opstellen van de agenda.
Binnen De Ontmoeting zijn ongeveer 75 wijkcontactpersonen actief. Voor de wijkcontactpersonen is
een taakomschrijving beschikbaar. Door contact te hebben met de gemeenteleden kunnen zij de
betrokkenheid van de gemeente mede vorm geven. Zij verrichten diverse werkzaamheden in de wijk,
zoals bezoekwerk, verzorgen van felicitatiekaarten op verjaardagen en het bezorgen van een
(kerst)attentie bij ouderen.
Via het pastoraal overleg wordt in samenwerking met de ouderling vorming en toerusting jaarlijks
een bijeenkomst belegd voor vorming en toerusting van wijkcontactpersonen.
Nieuwe contactpersonen worden aangesteld nadat de betreffende wijkouderling goedkeuring heeft
gekregen van de kerkenraad.
Een nieuwe wijkcontactpersoon wordt door de wijkcoördinator geïnstrueerd. Voor de
wijkcontactpersonen is deze coördinator het eerste aanspreekpunt voor praktische zaken.
Wijkcontactpersonen leggen een verklaring van geheimhouding af in de wijkteamvergadering.
5.3.4 Pastoraal overleg
Minimaal 7 keer per jaar wordt het pastoraal overleg gehouden. Dit is een werkoverleg waarin
afstemming en coördinatie plaatsvindt van de verschillende taken van de predikant, kerkelijk werker
en wijkouderlingen. Tevens vindt er de coördinatie van de wijkteams plaats. Zaken waarvoor beleid
moet worden geformuleerd worden doorverwezen naar de kerkenraad. De vaste deelnemers aan het
pastoraal overleg zijn predikant, kerkelijk werker, wijkouderlingen, ouderling vorming en toerusting,
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jeugdouderling belast met jeugdpastoraat en een afgevaardigde namens de diakenen. De
vergaderingen van het pastoraal overleg worden voorbereid door het moderamen van het pastoraal
overleg. Dit moderamen wordt jaarlijks gekozen door de deelnemers van het pastoraal overleg.
In een vacante periode kunnen ook pastorale medewerkers die dan verbonden zijn aan de
wijkgemeente deelnemer zijn van het pastoraal overleg.
Naast afstemming en coördinatie heeft het pastoraal overleg de onderstaande taken:
- inhoudelijke bezinning op pastoraat;
- organiseren van het pastorale werk;
- stellen van (gezamenlijke) prioriteiten in het pastoraat;
- bijhouden van een overzicht van pastorale bezoeken i.v.m. de coördinatie van het totaal;
- sturen van de activiteiten van de wijkcontactpersonen, voor zover deze activiteiten
samenhangen met het pastoraat;
- maken van voorstellen voor beleidspunten ter goedkeuring door de kerkenraad.
Binnen het pastoraal overleg zal speciale aandacht worden gegeven aan pastorale thema’s zoals deze
op de gemeente afkomen in de hedendaagse praktijk. Het doel hiervan is om de leden van het
pastoraal overleg beter uit te rusten voor hun taak. Voor deze toerusting zal zoveel mogelijk gebruik
gemaakt worden van deskundigheid binnen de eigen gemeente, in voorkomende gevallen kan een
beroep gedaan worden op externe deskundigheid.
Minimaal één maal per jaar is er overleg tussen predikant of kerkelijk werker en wijkouderling. In dit
overleg aan het eind van het kalenderjaar, bespreken de wijkouderling en de predikant of kerkelijk
werker de situaties waaraan bijzondere pastorale aandacht wordt gegeven en wordt het
bezoekrooster voor het komende kalenderjaar vastgesteld.
5.4
Misbruik in pastorale en gezagsrelaties
Voor het geval dat er sprake is van (seksueel) misbruik binnen pastorale of kerkelijke gezagsrelaties
geldt binnen De Ontmoeting het beleid zoals geformuleerd door de Generale Synode van de PKN.
Het betreft het in 2011 uitgegeven protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met
(seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties.
5.5
Beleidsvoornemen, speerpunten
Wat betreft het pastoraat in De Ontmoeting is er een raakvlak met het speerpunt ‘Onderlinge
gemeenschap versterken’ (zie paragraaf 2.10.1).
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6.

Gemeentewerk voor kinderen en jongeren

6.1
Visie op het gemeentewerk voor kinderen en jongeren
De zorg voor de jeugd van de gemeente is een opdracht aan de gehele gemeente. Een belangrijk
aspect van gemeentewerk voor kinderen en jongeren is dat kinderen en jongeren van onze
gemeente bereikt worden met het Woord van Jezus Christus. Ook is het belangrijk dat onze jongeren
een levende relatie krijgen met onze Heere God. Daarnaast wil het gemeentewerk voor kinderen en
jongeren bijdragen aan de onderlinge relatie, opbouw van vriendschappen en wisselwerking tussen
jonge en oudere gemeenteleden.
Deze taak van de gemeente wordt uitgevoerd in de eredienst, de catechese en het clubwerk. Het is
van groot belang dat de gemeente deze taak ziet en daaraan meewerkt. De jeugd van vandaag is niet
alleen de kerk van de toekomst, zij is vooral ook de kerk van vandaag: volwaardige leden van het
Lichaam van Jezus Christus. De doelstelling (missie) van dit gemeentewerk is drieledig:
- God aanbidden in elk aspect (zeggen, doen en zijn) van het leven;
- Jonge volgelingen van Jezus Christus ondersteunen door een proces van training en toerusting;
- Jezus Christus bekend maken in woord en daad.
6.2
Gemeentewerk kinderen en jongeren wijkgemeente De Ontmoeting
De Ontmoeting telt verhoudingsgewijs veel jongeren. De gemeente heeft circa 650 doopleden en
33% van de leden is jonger dan 21 jaar. Er is een groot aanbod aan activiteiten voor alle leeftijden.
Jongeren uit de gemeente komen regelmatig bij elkaar om God en elkaar te ontmoeten. Om te leren,
om plezier te hebben, om een inspirerende tijd te hebben.
Ten behoeve van het gemeentewerk voor kinderen en jongeren in De Ontmoeting is een Beleidsplan
Jeugd beschikbaar (zie 6.4).
6.2.1 Eredienst
De kerkenraad streeft er naar dat naast de volwassenen ook de kinderen, tieners en jongeren zich
welkom voelen in de erediensten en in die diensten worden aangesproken op hun ‘niveau’.
Van de wijkpredikant wordt verwacht dat hij in de eredienst de jeugd aanspreekt en betrekt. Ook de
gastpredikanten wordt gevraagd aandacht te geven aan de kinderen en jongeren in de erediensten.
Daarnaast worden er jaarlijks een aantal bijzondere diensten gehouden die speciaal afgestemd zijn
op de jongeren. In deze diensten is binnen de liturgie meer ruimte voor het betrekken van jongeren
bij de eredienst.
Tijdens de erediensten worden er kindernevendiensten gehouden voor kinderen in de leeftijd van 34 jaar en 5-6 jaar. In paragraaf 4.7 worden deze kinderdiensten toegelicht. Doel van deze
kinderdiensten is om kinderen op hun niveau vertrouwd te maken met de Bijbel en te vertellen wie
de Heere God voor hen wil zijn in hun dagelijks leven. Ook is de onderlinge ontmoeting erg
belangrijk.
6.2.2 Catechese
Catechisatie vormt een belangrijk onderdeel van het gemeentewerk. In de ontmoetingen op
catechese gaat het gesprek met de tieners en jongeren over de vele aspecten van het christelijk
geloof. De catechese beoogt een bijdrage te leveren aan het vervullen van de Bijbelse opdracht aan
kinderen en jongeren het evangelie te verkondigen.
Catechisatie betekent ‘onderwijs’. Catechisatie is dan ook in eerste instantie gericht op onderwijs uit
de Bijbel en de leer van het christelijk geloof. Zo helpen we jongeren om de Heere God te leren
kennen. Een ander aspect van catechisatie is de ontmoeting met andere jongeren uit de gemeente.
Het is waardevol dat kinderen andere jongeren ontmoeten die in God geloven, of die juist óók vragen
hebben over het geloof. Zo leren ze elkaar beter kennen en samen te spreken over Heere God, iets
wat niet vanzelfsprekend is.
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In de periode van eind september tot Pasen zijn er wekelijks catechisaties in de Ontmoetingskerk.
Jongeren worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Daarnaast worden de groepen en tijden in de
gemeente bekend gemaakt.
Het is van het grootste belang dat ouders erop toezien dat hun kinderen de catechisaties trouw
volgen. Ze hebben door het ja-woord bij de doop van hun kinderen zich daartoe verplicht.
De ouders van kinderen uit de wijkgemeente die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt worden
uitgenodigd door de jeugdouderlingen voor een bijeenkomst waarin zij geïnformeerd worden over
opzet en inhoud van de catechisatie. Tevens worden de ouders van alle catechisanten eens per twee
jaar uitgenodigd om nader geïnformeerd te worden over de catechese.
De catechese in wijkgemeente De Ontmoeting is als volgt opgebouwd:
- Basiscatechese (groep 7 en 8 van de basisschool);
- Tienercatechese (vanaf 12 jaar t/m 18+);
- Belijdeniscatechisatie;
- Catechese voor specifieke doelgroepen.
Basiscatechese
De basiscatechese wordt in 3 blokken van 4 zondagavonden aangeboden tijdens de middagdiensten
aan de kinderen van groepen 7 en 8 van de basisschool. In de catechese wordt gewerkt met de HGJBmethode ‘On Track’, speciaal toegespitst op deze doelgroep. De catecheten zijn gemeenteleden die
affiniteit hebben met onderwijs op lagere scholen.
Tienercatechese
De catechisatie voor tieners wordt onderscheiden in een middag- en een avondgroep, onderverdeeld
naar leeftijd, 12-13 jaar, 14-15 jaar, 16-17 jaar en 18+.
Deze catechisatie wordt gegeven door een team van catecheten dat bestaat uit de wijkpredikant,
kerkelijk werker en gemeenteleden. Vanaf seizoen 2014/2015 wordt gewerkt met de methode
‘Follow Me’ en ‘Follow Me Next’. De catechisatie voor de groepen 12-13 jaar en 14-15 jaar volgt het
mentormodel. Kort samengevat houdt dit in dat, na een uitleg van het thema/onderwerp de grote
groep uiteen gaat in zgn. mentorgroepen. In deze groepen wordt verder gesproken over het
onderwerp/thema aan de hand van stellingen of vragen.
Belijdeniscatechisatie
Het doel van de belijdeniscatechisatie is de jongeren, maar soms ook ouderen, te leiden tot een
persoonlijke geloofskeuze voor God en Zijn dienst. Als het goed is, is hiervoor al de basis gelegd in de
christelijke opvoeding en in het trouw bezoeken van de catechisaties. De belijdeniscatechisatie wordt
gegeven door de wijkpredikant en kerkelijk werker. De belijdeniscatechisatie wordt op twee avonden
per week aangeboden.
Catechese voor specifieke doelgroepen
Binnen De Ontmoeting is ruimte voor aangepaste catechese voor specifieke doelgroepen, zoals
personen met een verstandelijke beperking. Aanbod is afhankelijk van de vraag en de
beschikbaarheid van capabele catecheten.
6.2.3 Clubwerk
In De Ontmoeting wordt het jeugdwerk vorm gegeven door verschillende activiteiten gericht op
kinderen en jongeren, in de vorm van clubs voor de diverse leeftijdscategorieën, zoals hieronder
toegelicht. De activiteiten vinden plaats in de diverse zalen van de Ontmoetingskerk en in het
jeugdgebouw De Shelter (ruimte in monumentale pand Herengracht 52).
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Bouwzolder
De Bouwzolder is bestemd voor kinderen van 7, 8 en 9 jaar. Deze club is eenmaal per twee weken op
vrijdagavond. De activiteiten zijn gericht op samen zingen, bidden, naar een Bijbelverhaal luisteren
en knutselen.
Bouwkelder
De Bouwkelder is bestemd voor kinderen van 10 en 11 jaar. Deze club is gelijktijdig met de
Bouwzolder, eenmaal per twee weken op vrijdagavond. Elementen in deze avond zijn zingen, gebed,
inleiding en knutselen. Er zijn ook thema-avonden zoals een sportavond, spelavond of bijvoorbeeld
een speurtocht.
Eureka
Eureka is een club voor tieners van 12 en 13 jaar. Deze club is eenmaal per twee weken op
vrijdagavond. Met de tieners wordt nagedacht over wat de Bijbel leert en hoe de toepassing daarvan
is in het dagelijks leven.
Christian Teenagers Club (CTC)
CTC is de club voor alle jongeren van 14 en 15 jaar. De club is eens per twee weken op vrijdagavond.
De CTC avonden zijn avonden waar de deelnemers hun leeftijdsgenoten ontmoeten, naar muziek
luisteren en worden er actuele thema’s behandeld.
Jongerenavonden Crosspoint
Deze jongerenavonden zijn bestemd voor jongeren van 16 en 17 jaar. Op een ontspannen en
uitdagende manier wordt nagedacht over allerlei onderwerpen die door sprekers, leiding of de jeugd
zelf verzorgd worden.
Jongerenavonden Café Christo
Café Christo wordt één keer per maand op zondagavond georganiseerd voor jongeren van 18 jaar en
ouder. De avonden starten aansluitend aan de avonddienst met een maaltijd. Er wordt een thema
gepresenteerd en besproken.
CAPS 2.0
De Christelijke Activiteitencommissie voor Plezier en Samenzijn (CAPS) heeft als doelstelling om club
overstijgende activiteiten te organiseren voor jongeren uit de gemeente van 15-25 jaar. De inhoud
van de activiteiten varieert sterk. Er zijn ook terugkerende elementen, zoals een voetbaltoernooi.
Ook wordt eenmaal per jaar een kampweekend georganiseerd.
6.3
Organisatie Gemeentewerk kinderen en jongeren
Organisatorisch wordt het gemeentewerk voor kinderen en jongeren geregeld door drie jeugdouderlingen die samen leiding geven aan circa 90 vrijwilligers in de catechese en het jeugdwerk. De
leiding van de verschillende clubs ligt in handen van een aantal gemeenteleden. Daarnaast
functioneert er een Jeugdraad.
6.3.1 Jeugdouderlingen
Tot de kerkenraad behoren drie ouderlingen met een bepaalde opdracht: leiding geven aan het
jeugdwerk. De taakverdeling van de drie jeugdouderlingen is als volgt:
- Jeugdouderling voor het jeugdwerk onder de leeftijdsgroep tot 12 jaar
- Jeugdouderling voor het jeugdwerk onder de +12-jarigen.
- Jeugdouderling Vrijwilligers en Organisatie
Samen vertegenwoordigen de jeugdouderlingen enerzijds de jongeren binnen de kerkenraad en
anderzijds de kerkenraad naar de jongeren toe. De jeugdouderlingen geven ook inhoud aan de
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mogelijkheden in vorming en toerusting voor de vrijwilligers in het jeugdwerk. Dit gebeurt in nauw
overleg met de ouderling vorming en toerusting.
6.3.2 Jeugdraad
De jeugdraad bestaat uit twee afgevaardigden vanuit het club werk (12-min en 12-plus) en een
afgevaardigde vanuit de catechese. Daarnaast is er een lid specifiek belast met toerusting van de
jeugdwerkers. Verder bestaat de jeugdraad uit een secretaris, een penningmeester en de
jeugdouderlingen. Tussen de leden van de jeugdraad is regelmatig overleg. Dit overleg wordt
teruggekoppeld naar de diverse clubs via de afgevaardigden in de jeugdraad en via een nieuwsbrief
die na ieder overleg van de jeugdraad wordt opgesteld en rondgestuurd. De terugkoppeling naar de
kerkenraad verloopt via de jeugdouderlingen. Financiën met betrekking tot de catechese vallen
rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters.
Het jeugdwerk van De Ontmoeting is aangesloten bij de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond
(HGJB).
6.4
Beleidsplan Jeugd
De kerkenraad heeft eind 2009 besloten om nieuw jeugdbeleid op te stellen. In 2010 is hiervoor een
werkgroep in het leven geroepen en is de HGJB als adviseur ingeschakeld. De werkgroep heeft
onderzoek gedaan in de gemeente, onder ouders, jeugdwerkers, kerkenraad en uiteraard onder
jongeren zelf. De resultaten van dat onderzoek zijn intensief besproken. Uit deze besprekingen
volgden 14 aandachtspunten. Deze aandachtspunten zijn vervolgens kritisch besproken en gewogen.
Dit intensieve proces van luisteren en analyseren heeft geleid tot een advies dat bestaat uit 6
speerpunten. Deze speerpunten zijn de belangrijkste punten van aandacht voor het jeugdwerk in de
beleidsplanperiode 2013-2017 (zie 6.6).
6.5
Kerk en school
De kerkenraad van De Ontmoeting heeft alle reden tot dankbaarheid dat er in Middelburg en op
Walcheren volop mogelijkheden zijn voor reformatorisch en (protestants)christelijk onderwijs voor
zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Gezien de geografische spreiding
(woonplaats) en de diversiteit in kerkelijke afkomst van de gemeenteleden spreekt de kerkenraad
geen voorkeur uit voor een bepaalde school of scholengemeenschap. Ook is de kerkenraad
terughoudend in het verlenen van medewerking aan informatievoorziening en promotie van
activiteiten van diverse scholen in de gemeente.
6.6
Beleidsvoornemen, speerpunten
In 2012 heeft de kerkenraad het implementeren van het jeugdbeleidsplan benoemd als speerpunt.
Daarnaast is gebleken dat er behoefte is aan beleid voor de zgn. zorgkinderen in de gemeente.
6.6.1 Implementeren van het jeugdbeleidsplan
In de periode maart 2010 tot oktober 2011 heeft een grondige analyse plaatsgevonden van het
jeugdbeleid in de wijkgemeente De Ontmoeting. De aanleiding van deze analyse was tweeërlei,
enerzijds de behoefte om te komen tot herziening van het beleidsplan en anderzijds vanuit de wens
van de jeugdouderlingen om het jeugdwerk ‘beheersbaarder’ te maken.
In samenwerking met de HGJB heeft een werkgroep een jeugdbeleidsplan 2012-2016 opgesteld, de
uitkomst van een analyse van het huidige jeugdwerk met daarbij dromen en gedachten hoe het
anders kan en moet! Dit jeugdbeleidsplan 2012-2016 is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van
28 juni 2012. In het jeugdbeleidsplan 2012-2016 zijn 6 speerpunten gekozen, die hieronder kort
worden toegelicht.
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Stel een groeiplan op
Een groeiplan geeft een overzichtelijk geheel van wat we als gemeente aan onze kinderen en
jongeren willen meegeven tussen hun geboorte en hun 23e jaar. Elke leeftijd heeft zijn eigen kansen
en beperkingen. Aan de hand van het groeiplan wordt bepaald op welke plek in de gemeente er
vooral aan gewerkt zal worden. Een groeiplan geeft richting aan het jeugdwerk: elke club en activiteit
krijgt heldere kaders en doelstellingen.
Investeer in gezinnen
De kerkelijke gemeente is vooral een gemeenschap die gezinnen stimuleert om in liefde en
gehoorzaamheid aan God te leven; vooral ook een gemeenschap die biddend om de gezinnen heen
staat. Het is van belang om de geloofsopvoeding thuis te stimuleren en ondersteunen, zowel vanuit
het jeugdwerk en de catechese, als door directe ondersteuning van opvoeders.
Ga meer relatiegericht werken
Wijkgemeente De Ontmoeting is groot en is een streekgemeente. Dat maakt het moeilijker om elkaar
in het oog te hebben en houden. De meeste jongeren willen echter gezien worden. Zij willen graag
een plekje in een leuke groep. De verschillende activiteiten met en voor jongeren kunnen hier sterker
op gericht worden. Daarnaast is het wenselijk dat relaties gestimuleerd worden tussen jongeren en
ouderen in de gemeente.
Stel vrijwilligersbeleid op
Er is veel geregeld rondom vrijwilligers in de wijkgemeente en in het jeugdwerk. Uit onderzoeken
blijkt dat vrijwilligers doorgaans langer betrokken blijven als zij goed begeleid worden en er ruimte is
om door te groeien. De wens is daarom dat iedereen die een taak heeft in het jeugdwerk toerusting
en coaching ontvangt. Hiervoor dient een samenhangend plan, een concreet vrijwilligersbeleid
opgezet te worden.
Schakel jongeren in
Jongeren zijn essentieel voor de gemeente! Ze verdienen het om taken en verantwoordelijkheden te
krijgen in de kerk. De gemeente heeft erg veel mogelijkheden voor jongeren om te groeien in
verantwoordelijkheid, leiderschap, om hun gaven te ontdekken en te ontwikkelen en om te
investeren in anderen. We willen deze mogelijkheden goed in beeld krijgen en beter benutten.
Eredienst en jongeren
De Heere God wil Zijn mensen ontmoeten in de samenkomst van de gelovigen. Mensen van alle
leeftijden komen er samen onder Zijn Woord. De eredienst is een rijk geheim wat het waard is om als
hele gemeente opnieuw te ontdekken. Dit vraagt om onderwijs aan jong en oud. Op het niveau van
de kerkenraad mag dit onderwijs uitmonden in een stuk visie op de eredienst. In de toekomst wordt
meer en meer van kerkenraden gevraagd dat ze de richting wijzen.
De werkgroep heeft de zes speerpunten uitgewerkt in concrete mogelijke acties. Deze geven weer
hoe genoemde speerpunten concreet vorm zouden kunnen krijgen over een periode van 4 jaar. Om
een en ander operationeel te maken, wordt jaarlijks een werkplan gemaakt. Dit werkplan wordt
jaarlijks geëvalueerd; deze evaluatie is ook input voor het werkplan van het volgende jaar.
Inhoudelijke informatie over de 6 speerpunten en een richting van concrete uitwerking zijn
weergegeven in het jeugdbeleidsplan 2012-2016.
De gehele kerkenraad is eindverantwoordelijke voor de implementatie van het jeugdbeleid.
De werkgroep houdt via de jeugdouderlingen de kerkenraad op de hoogte van de voortgang.
Besluitvorming binnen het jeugdwerk vindt plaats in de kerkenraad, zo mogelijk op voorstel van de
jeugdraad.
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De voortgang van de uitwerking van het jeugdbeleid, de besluiten van de kerkenraad met betrekking
tot het jeugdbeleid en de implementatie van het jeugdbeleid worden niet verwerkt in dit beleidsplan.
Deze worden in een afzonderlijke voortgangsrapportage gedocumenteerd en uiteindelijk verwerkt in
een volgende uitgave van het beleidsplan van De Ontmoeting.
6.6.2 Beleid zorgkinderen
In het jeugdbeleidsplan wordt geen beleid geformuleerd ten aanzien van de ‘zorgkinderen’ in de
gemeente. Onder ‘zorgkinderen’ worden die kinderen verstaan die een diagnose hebben waaruit een
beperking in functioneren blijkt. Uit waarneming blijkt dat ten aanzien van zorgkinderen op alle
gebied van het jeugdwerk met de allerbeste bedoelingen en intenties, naar beste kunnen en inzicht
wordt gehandeld, maar dat het ontbreekt aan beleid ten aanzien van deze zorgkinderen. Dit beleid is
juist nodig voor de jeugdwerkers, ouders maar vooral ook voor de betreffende kinderen/jongeren
om heldere lijnen te hebben waarbinnen wordt gehandeld.
De jeugdouderlingen, jeugdraad en deskundigen uit de gemeente zullen voor de kerkenraad een
voorstel voorbereiden voor beleid ten aanzien van de zorgkinderen uit de gemeente. Planning is dat
dit in de loop van 2014 vastgesteld en verder geïmplementeerd kan worden.
De voortgang van de uitwerking van het beleid voor zorgkinderen, de besluiten van de kerkenraad
met betrekking tot dit beleid en de implementatie van het beleid worden niet verwerkt in dit
beleidsplan. Deze worden in een afzonderlijke voortgangsrapportage gedocumenteerd en uiteindelijk
verwerkt in een volgende uitgave van het beleidsplan van De Ontmoeting.
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7.

Gemeentewerk voor volwassenen

7.1
Visie op het gemeentewerk voor volwassenen
Het navolgen van Jezus Christus is een levenslang proces. Als gemeente zijn we nooit uitgeleerd. De
gemeente in al haar geledingen blijft steeds weer en meer leren om als volgeling van Jezus Christus
met de hem of haar geschonken gaven dienstbaar te zijn. Dat is nodig met het oog op de onderlinge
opbouw van het geloof van de leden van de gemeente. Maar dit komt ook tot uitdrukking in de
onderlinge betrokkenheid. Van groot belang is dat de eerbiedige omgang met God ook geleerd en
beoefend wordt in het dagelijkse leven van de gemeente. De kerkenraad acht het van groot belang
om de gemeente te stimuleren om in deze tijd en in de huidige samenleving vorm en invulling te
geven aan het leven met God.
De vorming en toerusting van volwassen gemeenteleden behoort tot de fundamenten van de
opbouw van de gemeente. Vorming en toerusting hebben als doel de gemeente God te leren
kennen, te belijden en te dienen en gemeenteleden toe te rusten tot het verrichten van bepaalde
taken in de gemeente en/of de samenleving.
7.2
Gemeentewerk volwassenen wijkgemeente De Ontmoeting
Centraal in De Ontmoeting staan de zondagse erediensten. Daarnaast zijn er diverse vormen van
gemeentewerk voor volwassenen. Van harte nodigt de kerkenraad gemeenteleden uit deel te nemen
aan het gemeentewerk. Immers: gemeenteleden zijn niet alleen op zondag maar ook op de andere
dagen van de week aan elkaar gegeven om elkaar op te bouwen, zelf opgebouwd te worden en met
elkaar mee te leven.
Het doel van en de opdracht tot dit gemeentewerk is omschreven in de kerkorde van de Protestantse
Kerk in Nederland. Daarin staat o.a.: “De kerkenraad nodigt, vanwege de roeping van de gemeente
om leerling te blijven op de weg van haar Heer, de leden van de gemeente uit om deel te nemen aan
vormings- en toerustingswerk met het oog op hun geestelijke groei en het vervullen van de taken van
gemeente en kerk.”
Binnen de wijkgemeente heeft de Commissie Vorming en Toerusting de taak het gemeentewerk voor
volwassenen te stimuleren en te coördineren. Deze commissie bestaat uit de ouderling Vorming en
Toerusting en verschillende gemeenteleden.
7.2.1 Eredienst
In de zondagse erediensten wordt de gemeente in haar breedte (jong en oud) en haar geheel
aangesproken. Met het oog op een evenwichtige opbouw van het geloof (geloofsleven) van de
gemeente wordt in de avonddiensten, ingeval de eigen predikant voorgaat, regelmatig preekstof
ontleend aan de reformatorische belijdenisgeschriften. Ook kan de kerkenraad gastvoorgangers
verzoeken om een leerdienst te houden.
7.2.2 Catechese en Opfriscursus Geloven
Catechisatie vormt een belangrijk onderdeel van het gemeentewerk. Zie hiervoor ook 6.2.2. Ook voor
volwassenen bestaat de mogelijkheid tot het volgen van catechese.
Belijdeniscatechisatie
Het doel van de belijdeniscatechisatie is de jongvolwassenen, maar soms ook ouderen, te leiden tot
een persoonlijke geloofskeuze voor God en Zijn dienst. Als het goed is, is hiervoor al de basis gelegd
in de christelijke opvoeding en in het trouw bezoeken van de catechisaties. De belijdeniscatechisatie
wordt gegeven door de wijkpredikant en kerkelijk werker. De belijdeniscatechisatie wordt op twee
avonden per week aangeboden.
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Opfriscursus Geloven
In De Ontmoeting wordt periodiek de mogelijkheid geboden om de ‘Opfriscursus Geloven’ te volgen.
De lesstof van deze cursus is door de IZB ontwikkeld en uitgegeven. Het cursusmateriaal is voor
gemeenteleden die wellicht ooit belijdenis hebben gedaan, maar bij wie de kennis van de Bijbel en
de inhoud van de belijdenis in de loop van de tijd is weggezakt. Hoewel de opfriscursus in eerste
instantie bedoeld is als ‘herhaalcursus’ kan de cursus ook met een ander doel gevolgd worden.
Oudere gemeenteleden die nooit belijdenis deden, hebben via het volgen van deze cursus de
mogelijkheid om belijdenis van het geloof af te leggen.
7.2.3 Vormen van Gemeentewerk
In de wijkgemeente De Ontmoeting wordt het gemeentewerk voor volwassenen vormgegeven door
verschillende activiteiten. Hieronder is aangegeven welke activiteiten er zijn.
Bijbelkringen
De (kleine) Bijbelkringen nemen een belangrijke plaats in binnen De Ontmoeting. Er zijn ruim 30
Bijbelkringen. Deze kringen van 10 tot 15 personen komen meestal om de drie weken bijeen. Het
doel van de kringen is in klein verband samenkomen rond de Bijbel en met elkaar bespreken hoe dit
Woord kan worden toegepast in het leven van iedere dag. Daarnaast is het binnen de grote
gemeente belangrijk om in een kleinere groep met elkaar en met de gemeente mee te leven. Jaarlijks
wordt een advies gegeven voor een gezamenlijk onderwerp. Iedere kring is echter vrij om een thema
of Bijbelboek te kiezen.
Voor de leden van de Bijbelkringen en voor andere belangstellenden wordt jaarlijks een gezamenlijke
startavond georganiseerd.
Voor kringleiders en belangstellenden zijn er regelmatig bijeenkomsten om ervaringen uit te
wisselen. Enkele kringleiders hebben een rol als coach en vraagbaak voor Bijbelkringen.
Studiekring
De jaarlijkse studiekring heeft het karakter van een ‘open cursus’ die door de gemeentepredikant
wordt gegeven. Hierbij wordt eerst door een inleiding informatie gegeven over een thema of een
Bijbelgedeelte. Daarna volgt een gezamenlijke bespreking.
Gesprekskring voor doopouders
Voorafgaand aan een doopdienst hebben ouders een doopgesprek met predikant en een
kerkenraadslid. In dit gesprek wordt ook verteld dat er, als vervolg op de doopbediening, jaarlijks een
terugkeermoment is waarop beide ouders verwacht worden. Onderwerpen die op deze avond ter
sprake komen zijn o.a.: de betekenis van de doop, opvoeding en geloofsoverdracht,
geloofsopvoeding in de praktijk. Voor deze avonden krijgen de ouders die in het voorafgaande jaar
een kind hebben laten dopen een persoonlijke uitnodiging.
Leeskring
De leeskring komt drie maal per jaar bijeen. Op de leeskring wordt een boek uit de recente
Nederlandse literatuur besproken. Als voorbereiding op de bijeenkomst lezen de deelnemers dit
boek.
Gebedsbijeenkomsten
In De Ontmoeting zijn er op meerdere plaatsen gebedsbijeenkomsten, zoals de gebedskring voor
Vlissingense gemeenteleden en het ochtendgebed.
Het avondgebed is de centrale gebedsbijeenkomst van de gemeente. Het avondgebed wordt om de
twee weken in de Ontmoetingskerk gehouden. Eerst wordt samen gezongen en geluisterd naar een
gedeelte uit de Bijbel. Daarna is er de voorbede en dankzegging voor de gemeente, voor persoonlijke
zorgen en vreugden van gemeenteleden, voor de wereldwijde kerk en voor de wereld om ons heen.
De leiding van het avondgebed berust bij kerkenraadsleden.
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Gemeenteavonden
Als voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal wordt in elke ‘week van voorbereiding’ een
gemeenteavond gehouden.
Daarnaast kunnen er bezinnende of informerende gemeenteavonden rond een actueel thema zijn.
Introductiecursus
Ieder jaar wordt in september/oktober een introductiecursus van twee avonden gegeven voor
nieuwe gemeenteleden en andere belangstellenden. Het doel van deze cursus is nader kennis te
maken met wijkgemeente De Ontmoeting (geschiedenis, organisatie, activiteiten, enz.) en inzicht te
geven in de positie van De Ontmoeting binnen het geheel van de Protestantse Gemeente Middelburg
en van de Protestantse Kerk in Nederland.
Startdag en startzondag
Als start van het winterwerk wordt ieder jaar op een zaterdag in september een ‘startdag’ gehouden.
Op deze dag zijn er diverse activiteiten voor de gemeenteleden en kinderen. De dag wordt afgesloten
met een gezamenlijke maaltijd in het kerkgebouw.
De volgende dag is de ‘startzondag’ waarin de gemeente stil staat bij het ‘gemeente-zijn’. In deze
dienst wordt Gods zegen gevraagd voor het gemeentewerk in het nieuwe seizoen.
Seniorencontact
In de maanden september tot en met mei komen senioren van 60 jaar en ouder eenmaal per maand
bijeen. Er wordt begonnen met een meditatie. Na de pauze is er een informatief of ontspannen
programma.
Vrouwenmorgen ‘De Ochtenden’
Viermaal per jaar wordt een speciale vrouwenmorgen georganiseerd met als doel vormend bezig te
zijn. Op deze overwegend informatieve morgens worden spre(e)k(st)ers uitgenodigd die vanuit de
Bijbel over uiteenlopende onderwerpen een lezing houden.
Bloem & Zo
Het doel van Bloem & Zo is het organiseren van creatieve workshops voor mensen van binnen en
buiten de gemeente. Bloem & Zo komt 5x per jaar bijeen om een workshop te houden waar
creatieve artikelen gemaakt worden.
Diverse cursussen
Jaarlijks wordt bij voldoende belangstelling een aantal cursussen gefaciliteerd voor gemeenteleden.
Terugkerende cursussen zijn de ‘Marriage Course’ en opvoedkundige cursussen voor ouders van
jonge kinderen en tieners.
Toerusting wijkcontactpersonen en kerkenraad
Jaarlijks is er een toerusting avond voor wijkcontactpersonen. Het thema van deze avond wordt
vastgesteld door (het moderamen) van het consistorie. Ook worden er periodiek voor ambtsdragers
cursussen georganiseerd, bijvoorbeeld op het gebied van pastoraat of kerkorde.
7.3
Gemeenteproject
De Ontmoeting heeft jaarlijks een gemeenteproject. Vanuit het gemeenteproject wordt financiële
ondersteuning gegeven aan deelprojecten die te maken hebben met zending, evangelisatie,
diaconaat of pastoraat. Jaarlijks worden diverse activiteiten gehouden om geld in te zamelen voor
het gemeenteproject. Verder worden voor het gemeenteproject collecten gehouden tijdens Biddag
en Dankdag. Het doel van een gemeenteproject is tweeledig:
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-

Door het gemeenteproject wordt de betrokkenheid van de gemeente bij het doel (een
organisatie, project of persoon) vergroot, o.a. omdat het doel binnen de gemeente extra
aandacht krijgt en extra inzet vraagt;
- Er wordt geld ingezameld waarmee het doel in principe voor een jaar ondersteund wordt.
Een gemeenteproject kan deelprojecten omvatten. Indien mogelijk is er een overkoepelend
jaarthema van het gemeenteproject, afhankelijk van de goedgekeurde projecten voor het nieuwe
seizoen.
Ter ondersteuning van het gemeenteproject wordt er op een zaterdag in december een winterfair en
op een zaterdag in april/mei een actiedag met rommelmarkt gehouden. Naast winterfair en actiedag
zijn er door het hele seizoen heen andere acties en activiteiten waarvan de opbrengst voor het
gemeenteproject is.
In 2012 heeft de kerkenraad beleid vastgesteld voor het gemeenteproject. Dit is vastgelegd in het
document ‘Beleid gemeenteproject Ontmoetingskerk Middelburg’. In dit beleid zijn o.a. de
randvoorwaarden voor deelname, de organisatie en financiële afwikkeling vastgelegd.
7.4
Organisatie gemeentewerk Volwassenen
Organisatorisch wordt het gemeentewerk voor volwassenen geregeld door de ouderling Vorming en
Toerusting (V&T) en de commissie Vorming en Toerusting (V&T). De leiding van de verschillende
activiteiten ligt in handen van een aantal gemeenteleden.
7.4.1 Ouderling Vorming en Toerusting
De ouderling V&T heeft de opdracht leiding te geven aan het gemeentewerk voor de volwassenen en
draagt zorg voor de invulling van en afstemming in het brede gemeentewerk voor de volwassenen.
De ouderling V&T draagt daarnaast bij aan de nodige toerusting van ambtsdragers en
gemeenteleden met bepaalde taken in de gemeente.
Hoewel de verantwoordelijkheid voor de catechese aan jongeren volgens de kerkorde tot ‘vorming
en toerusting’ behoort, wordt de catechese om praktische redenen niet door de commissie V&T
georganiseerd maar door één van de jeugdouderlingen (zie 6.2.2).
7.4.2 Commissie Vorming en Toerusting
Voor het vervullen van de opdracht tot vorming en toerusting van gemeenteleden heeft de
kerkenraad de commissie Vorming en Toerusting (V&T) ingesteld. De commissie bestaat uit de
ouderling V&T en leden van de gemeente. De ouderling V&T is voorzitter van deze commissie en
draagt namens de kerkenraad de verantwoordelijkheid voor het werk van de commissie en voor de
gemeenteactiviteiten in het kader van V&T. De commissie V&T benoemt uit haar midden een
secretaris en een penningmeester. De leden van de V&T worden door de kerkenraad benoemd.
Taken commissie Vorming en Toerusting
- Inhoudelijke bezinning op de Vorming en Toerusting van de gemeente;
- Organiseren van mogelijkheden voor gemeenteleden om te komen tot verbreding en verdieping
van het persoonlijk geloof, meer bekwaam te worden om, als discipel van Jezus Christus,
dienstbaar taken te vervullen in de persoonlijke levenssfeer, in de kerk en in de maatschappij;
- In overeenstemming met Handelingen 2: 42 schept de commissie V&T binnen de gemeente
mogelijkheden tot gemeenschappelijk gebed;
- Verder biedt de commissie V&T gemeenteleden mogelijkheden om in kleinere of grotere
verbanden elkaar persoonlijk te ontmoeten;
- Tenslotte is het niet alleen de taak van de commissie V&T om bovenstaande mogelijkheden aan
te bieden maar ook om gemeenteleden te stimuleren hieraan deel te nemen.
Leden van de commissie onderhouden contacten met de verschillende takken van het
gemeentewerk voor leden van de gemeente. De commissie stemt de activiteiten van de
Beleidsplan 2013-2017 2021– Wijkgemeente De Ontmoeting Middelburg

Blz. 38 van 61

verschillende onderdelen van dit gemeentewerk op elkaar af. De commissie V&T vergadert
tenminste eenmaal per twee maanden. De commissie vergadert minstens eenmaal per jaar met de
Bijbelkringleiders en minstens eenmaal per jaar met vertegenwoordigers van andere onderdelen van
V&T. De commissie V&T heeft jaarlijks op uitnodiging van de kerkenraad een gesprek met de
kerkenraad over de voortgang van het gemeentewerk voor volwassenen. Jaarlijks wordt een
begroting opgesteld die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de kerkrentmeesters. Over de
ontvangen middelen wordt weer verantwoording afgelegd aan de kerkrentmeesters.
7.4.3 Kerk-werk-bank
In De Ontmoeting zijn veel taken te verrichten. Soms wordt voor een taak een algemene oproep tot
medewerking gedaan, bijvoorbeeld via Rondom het Woord of de Weekbrief. Daarnaast is er een
zogenaamde kerk-werk-bank waarin gemeenteleden kunnen aangeven of ze bereid zijn taken te
verrichten. In die kerk-werk-bank kan worden aangegeven voor welke taken interesse is. Via de
wijkouderlingen vraagt de commissie V&T aan gemeenteleden welke taken, passend bij hun
belangstelling en gaven, zij eventueel op zich willen nemen in de gemeente. De commissie V&T
registreert deze opgaven en stelt die ter beschikking aan de verschillende geledingen in kerkenraad
en gemeente.
7.5
Beleidsvoornemen, speerpunten
In 2012 heeft de kerkenraad “Geestelijke toerusting gemeente” tot één van haar speerpunten
gekozen voor de periode 2013-2017.
7.5.1 Geestelijke toerusting gemeente
Omdat er voorafgaand aan de keuze voor het speerpunt geen echte bezinning heeft plaats gevonden
is het belangrijk dat er allereerst bezinning plaats vindt. Dat er wordt nagedacht over wat we precies
bedoelen met het geestelijk toerusten van de gemeente, wat de Schrift zegt over geestelijke
toerusting en wat daar dan mee wordt bedoeld.
Verder zal gekeken moeten worden naar de vormen en de inhoud van de toerusting zoals die er nu al
is en of aanpassing noodzakelijk is. Daarbij hoort ook het kennis nemen van inzichten en ervaringen
van anderen.
De uitvoering hiervan wordt gedaan door een werkgroep bestaande uit een aantal leden van de
kerkenraad onder leiding van de ouderling V&T.
De voortgang van de uitwerking van dit speerpunt, de besluiten van de kerkenraad met betrekking
tot dit speerpunt en de implementatie van concrete resultaten worden niet verwerkt in dit
beleidsplan. Deze worden in een afzonderlijke voortgangsrapportage gedocumenteerd en uiteindelijk
verwerkt in een volgende uitgave van het beleidsplan van De Ontmoeting.
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8.

Missionaire opdracht

8.1
Visie op de missionaire opdracht
De gemeente is geroepen om God te dienen en te eren. Deze dienst aan God is niet los te maken van
de dienst aan de naaste. Zo is de gemeente ook geroepen om licht in de wereld te zijn en haar verre
en dichtbije naaste te dienen (zie 2.2.). Deze missionaire opdracht van de gemeente wordt door Jezus
Christus zelf aan Zijn discipelen gegeven: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan
heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige
Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot
de voleinding van de wereld” (Mattheus 28: 18-20). Door opbouw en toerusting binnen de gemeente
ontstaat ook het verlangen om Jezus Christus te verkondigen en een getuigende gemeente te zijn
voor de wereld om ons heen.
8.2
Zending en Evangelisatie in De Ontmoeting
De missionaire opdracht van wijkgemeente De Ontmoeting wordt ontleend aan het hierboven
genoemde visie. Er zal een blijvende oproep moeten uitgaan naar ieder gemeentelid om actief te zijn
in het missionaire werk. Dit geldt, zoals beschreven in de kerkorde van de PKN, zowel het missionaire
werk in eigen omgeving als op andere plaatsen in de wereld.
8.2.1 Zending
Zending krijgt binnen De Ontmoeting inhoud door het (financieel) ondersteunen van missionaire
werkers uit eigen gemeente en die door andere organisaties zijn uitgezonden. Daarnaast is het de
taak om de gemeente bewust te maken van haar zendingsopdracht.
Ondersteuning missionaire werkers
Ondersteuning van missionaire gemeenteleden vindt in hoofdzaak plaats op de volgende manieren:
- (Financiële) ondersteuning van missionaire werkers uit De Ontmoeting;
- Financiële ondersteuning van projecten van missionaire werkers uit De Ontmoeting;
- Gebed (voorbede) in de eredienst en tijdens gebedsbijeenkomsten;
- Contacten onderhouden met thuisfrontcommissie (TFC) van missionaire werkers;
- Deelname van gemeenteleden in thuisfrontcommissies;
- Het publiceren van informatie over de missionaire werkers en hun werkzaamheden binnen de
gemeente, bijvoorbeeld in kerkblad, weekbrief of website;
- Beschikbaar stellen kerkgebouw en beschikbare voorzieningen voor activiteiten van de TFC’s van
de missionaire werkers;
- Indien noodzakelijk, pastorale ondersteuning voor missionaire werkers (vanuit Nederland).
In De Ontmoeting zijn er op het gebied van zending de afgelopen jaren de volgende ontwikkelingen
geweest. Jongeren uit de gemeente die zich inzetten voor zendingsprojecten in eigen land en
buitenland. Verzoeken tot uitzending. De oprichting van een bemoedigingfonds voor financiële
ondersteuning van missionaire gemeenteleden. Gemeenteprojecten die in 2011-2012 en 2012-2013
in het teken van zending stonden. Omdat binnen de kerkenraad van De Ontmoeting onvoldoende
duidelijk is aan welke doelstellingen gewerkt moet worden, zal in de beleidsplanperiode 2013-2017
een herzien Zendingsbeleid worden vastgesteld door de kerkenraad (zie 8.4.1).
Ondersteuning GZB
Vanuit De Ontmoeting wordt het werk van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) ondersteund o.a.
door periodiek te collecteren in de erediensten voor het werk van deze zendingsorganisatie.
Stimuleren zendingsopdracht
De Ontmoeting ziet het als haar taak om gemeenteleden te bepalen bij het belang van zendingswerk.
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Er kan niet slechts passief gewacht worden tot zich gemeenteleden aandienen die uitgezonden willen
worden, de kerkenraad dient daarbij een stimulerende rol te vervullen.
Bemoedigingsfonds
De Ontmoeting stimuleert (jonge) gemeenteleden om hun roeping te gaan herkennen en hun
vaardigheden te ontwikkelen om ook aan de zendingsopdracht te kunnen gaan werken. Binnen De
Ontmoeting is een ‘bemoedigingsfonds’ beschikbaar voor financiële ondersteuning van deze
gemeenteleden.
8.2.2 Evangelisatie
Vanuit De Ontmoeting worden de hierna genoemde vormen van evangelisatiewerk georganiseerd.
Het is de opdracht van de kerkenraad om initiatieven tot evangelisatie te nemen, binnen de
gemeente de bezinning op gang te brengen en de gemeente toe te rusten.
Kinderevangelisatie
In de schoolvakanties worden er in De Ontmoeting kinderfeesten georganiseerd, met name voor
kinderen uit de buurt en belangstellenden. Ook de kinderen uit De Ontmoeting zijn welkom.
De middagen zijn thematisch opgezet, zoals het ‘kinderkookcafé’, jeugdtheater of kindermusical.
Evangelisatie onder vluchtelingen
De Ontmoeting participeerde in het verzorgen van diensten voor vluchtelingen, samen met andere
kerken op Walcheren. De diensten die tot medio 2011 in het AZC Middelburg werden georganiseerd
door de interkerkelijke ‘werkgroep Kerk en vluchteling Walcheren’ vielen als geheel onder de
verantwoordelijkheid van de kerkenraad van De Ontmoeting. Het AZC Middelburg is in 2011
ontmanteld.
Deelname evangelisatiebijeenkomsten
De Ontmoeting is regelmatig vertegenwoordigd op bijeenkomsten of markten in Middelburg rondom
thema’s als ‘Geloof’, ‘Kerk’ of ‘Evangelisatie‘.
Campingevangelisatie
In de maanden juli en augustus worden er op diverse campings op Walcheren zondagclubs
georganiseerd voor kinderen. De Ontmoeting participeert in de organisatie en bemensing van deze
zondagclubs. De zondagclubs hebben als doel om het Evangelie aan kinderen te vertellen.
Activiteiten in de wijk
Jaarlijks zijn er in de ‘Stromenwijk’ (landelijke) activiteiten als ‘Burendag’ en ‘Buitenspeeldag’. De
Ontmoeting streeft er naar om op dergelijke dagen ook aanwezig te zijn in de wijk door activiteiten
voor jong en oud in en om het kerkgebouw te organiseren. Daarbij wordt ook geprobeerd om met
buurtbewoners in gesprek te komen over het christelijke geloof en te werken aan relaties.
Iedere vrijdagmorgen staat de deur van Koffiehuis ‘De Ontmoeting’ open voor wijkbewoners en
gemeenteleden. Iedereen is welkom voor een gratis kopje koffie of thee en een gezellig praatje. Er
liggen tijdschriften en er kan een spelletje gespeeld worden. Voor de kleine kinderen is er een
speelhoek. Dit Koffiehuis valt onder de verantwoordelijkheid van de Diaconie (zie 9.3.6).
Appelbijeenkomsten, Praisebijeenkomsten
Op tweede Paasdag en tweede Pinksterdag worden er appèlbijeenkomst of praisebijeenkomsten
gehouden. Deze samenkomsten worden georganiseerd samen met de Christelijke Gereformeerde
Kerk. De diensten hebben een laagdrempelig en evangeliserend karakter.
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Welkomdiensten Middelburg
De Ontmoeting participeert in de welkomdiensten die iedere 1e zondag van de maand worden
gehouden in Middelburg. De welkomdiensten zijn een initiatief van de Protestante Gemeente
Middelburg. Ook de Christelijk Gereformeerde kerk en de Baptistengemeente participeren in de
commissie die deze diensten organiseert. Deze diensten worden georganiseerd voor kerkbezoekers
en voor mensen die geen of soms een kerk bezoeken. De diensten hebben een laagdrempelig en
evangeliserend karakter.
Oriëntatie cursussen
De kerkenraad van De Ontmoeting streeft er naar om jaarlijks de Alpha cursus en de Youth Alpha
cursus aan te bieden. De Christelijk Gereformeerde Kerk (Gasthuiskerk) en de Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt (Kruiskerk) en zo mogelijk ook andere kerkgenootschappen worden ook betrokken bij de
organisatie van de Alpha cursus.
In De Ontmoeting wordt periodiek de mogelijk geboden om de ‘Opfriscursus Geloven’ te volgen. De
lesstof van deze cursus is door de IZB ontwikkeld en uitgegeven (zie 7.2.2).
Ondersteuning IZB
Vanuit De Ontmoeting wordt het werk van de IZB, voor zending in Nederland, ondersteund o.a. door
periodiek te collecteren in de erediensten voor het werk van deze organisatie.
8.3
Organisatie Zending en Evangelisatie
Organisatorisch wordt het werk voor zending en evangelisatie van De Ontmoeting gecoördineerd
door de ouderling Zending en Evangelisatie en de Zending en Evangelisatie Commissie (ZEC). De
organisatie en leiding van diverse activiteiten ligt in handen van diverse gemeenteleden.
8.3.1 Ouderling Zending en Evangelisatie
De ouderling ZEC heeft de opdracht leiding te geven aan de missionaire activiteiten van De
Ontmoeting en draagt zorg voor de invulling van en afstemming in deze missionaire activiteiten
binnen en buiten De Ontmoeting.
8.3.2. Zending en Evangelisatie Commissie (ZEC)
Voor het vervullen van de missionaire taken heeft de kerkenraad de Zending en Evangelisatie
Commissie (ZEC) ingesteld. De ZEC is belast met de beleidsvoorbereiding en -uitvoering op het gebied
van zending en evangelisatie in het midden van de gemeente. De leden van de ZEC worden door de
kerkenraad benoemd. Leden van de commissie zijn de ouderling voor zending en evangelisatie en
leden vanuit de gemeente. De commissie benoemt een secretaris en penningmeester uit hun
midden. De ouderling Zending en Evangelisatie is voorzitter van de commissie. De commissie draagt
zorg voor een goede structuur rond het zendings- en evangelisatiewerk en zorgt voor een goede
communicatie met de gemeente.
Taken commissie Zending en Evangelisatie
- Inhoudelijke bezinning op het missionaire werk;
- Organiseren van de activiteiten met een evangeliserend karakter;
- Het doen van voorstellen om vorm te geven aan de opdracht om missionaire gemeente te zijn;
- Het waar mogelijk samenwerken met andere plaatselijke kerken en gemeenten bij de realisering
van de zendingsopdracht;
- Het stimuleren van gebed voor de specifieke activiteiten;
- Toerusting gemeenteleden (i.s.m. Commissie Vorming en Toerusting);
- De gemeente voorzien van actuele informatie over zending en evangelisatie;
- Periodiek uitgeven van de Zendingskrant, met actuele informatie over de missionaire werkers uit
de gemeente;
- Ondersteuning en begeleiding van missionaire werkers uit de gemeente via een TFC;
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-

Betrokkenheid bij het werk vanuit de GZB, IZB en andere zendingsorganisaties;
Het betrekken van gemeenteleden bij de praktische uitvoering van zendings- en
evangelisatiewerk.

De commissie vergadert ten minste eenmaal per kwartaal of zoveel meer als nodig is.
Tenminste eenmaal per jaar wordt de commissie door de kerkenraad uitgenodigd voor de bespreking
van de activiteiten.
8.4
Beleidsvoornemen, speerpunten
In 2012 heeft de kerkenraad het uitwerken en implementeren van zendingsbeleid en ‘kerk-zijn in de
wijk’ benoemd als speerpunten voor de beleidsplanperiode 2013-2017.
8.4.1 Uitwerken en implementeren zendingsbeleid
De afgelopen jaren zijn er vanuit de wijkgemeente De Ontmoeting diverse gemeenteleden formeel,
maar ook met een meer informeel karakter ‘uitgezonden’ naar het buitenland in het kader van
zending. Ook heeft de wijkgemeente De Ontmoeting een zustergemeente in Eldoret (Kenia), de
Ushirika gemeente. In de gemeente zijn er op het gebied van zending de laatste tijd steeds meer
ontwikkelingen, zoals jongeren uit De Ontmoeting die zich inzetten voor zendingprojecten in
Nederland en buitenland, soms met een verzoek tot uitzending.
Binnen de kerkenraad van De Ontmoeting is er geen duidelijk beleid ten aanzien van zending en de
taken van de Zending en Evangelisatie Commissie. Aanvragen van gemeenteleden voor
ondersteuning bij hun missionaire activiteiten of verzoeken voor ‘uitzending’ kunnen niet getoetst
worden aan een door de gemeente gedragen zendingsbeleid. Daarnaast is het de wens van de
kerkenraad om de betrokkenheid van gemeenteleden te vergroten bij het zendingswerk en diaconale
zendingsarbeid. Om tot een zendingsbeleid te komen is een stappenplan opgesteld. Indien nodig zal
vanuit GZB en IZB deskundige advisering beschikbaar zijn voor ondersteuning bij het uitwerken van
zendingsbeleid.
8.4.2 Kerk-zijn in de wijk
De kerkenraad heeft vastgesteld dat de betrokkenheid van de gemeente bij de bewoners van de
Stromenwijk beperkt is. Als gemeente is De Ontmoeting tot op heden op diverse manier betrokken
bij zendingsprojecten in het verre buitenland. Maar de mensen dichtbij, in de directe omgeving van
de kerk, worden vergeten. Deels is dit te verklaren door het feit dat De Ontmoeting een
wijkgemeente van bijzondere aard is; hoewel De Ontmoeting deel uitmaakt van de Protestante
Gemeente Middelburg heeft De Ontmoeting geen ‘eigen’ wijk. Een andere belangrijke factor, die hier
zeker ook invloed op heeft, is dat De Ontmoeting een streekgemeente is. De gemeenteleden zijn
afkomstig uit diverse plaatsen op Walcheren en daardoor waarschijnlijk ook minder betrokken op de
bewoners van de Stromenwijk in Middelburg. Dit is zeker een factor die aandacht verdient bij de
stappen die we in de komende tijd hopen te zetten.
De kerkenraad wil met Gods hulp en zegen proberen de betrokkenheid van de gemeenteleden van
De Ontmoeting bij de bewoners van de Stromenwijk te versterken. Tijdens de uitvoering van het plan
kan waar nodig gebruik gemaakt worden van de kennis en ervaring van de IZB en Missionair Werk &
Kerkgroei van de PKN.
De voortgang en de uitwerking van beide speerpunten, de besluiten van de kerkenraad met
betrekking tot deze speerpunten en de implementatie van concrete resultaten worden niet verwerkt
in dit beleidsplan. Deze worden in een afzonderlijke voortgangsrapportage gedocumenteerd en
uiteindelijk verwerkt in een volgende uitgave van het beleidsplan van De Ontmoeting.
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9.

Diaconaat

9.1
Visie op het diaconaat
Het woord diaconaat is afkomstig uit het Grieks en betekent ‘dienen’. Dit diaconaat, dienen in de
meest brede zin van het woord, vindt zijn oorsprong in de Bijbel. In de Bijbel zien we grote aandacht
voor allerlei sociale en materiële noden. De Bijbel staat er vol van dat God zorg heeft voor armen,
verdrukten en mensen die onrecht worden aangedaan. God dienen betekent dan ook altijd dienst
aan de medemens. Dat kan niet anders, omdat de kerk leeft uit het geloof in Jezus Christus, die
gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Ieder die tot de gemeente van Jezus
Christus behoort, is gehouden tot dienstbetoon aan elkaar en de maatschappij. Dit in navolging van
de Heere Jezus Christus.
Voor de diakenen is naast de dienst der barmhartigheid ook een leidinggevende taak weggelegd,
namelijk medeverantwoordelijkheid dragen voor het beleid van de kerkenraad.
9.2
Diaconaat wijkgemeente De Ontmoeting
De diaconie van De Ontmoeting maakt deel uit van de Centrale Diaconie van de Protestantse
Gemeente Middelburg (PGM). De Ontmoeting participeert volledig in het diaconale werk van de
PGM. Binnen de kerkenraad van De Ontmoeting zijn er zeven diakenen. Deze diakenen vormen
samen de wijkdiaconie van De Ontmoeting.
Uit het formulier voor bevestiging van diakenen kunnen de volgende hoofdtaken voor de diakenen
worden genoemd:
- De ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten met de taken die daarbij horen, zoals het
dienen aan de tafel bij het Heilig Avondmaal en het mede verzorgen van de voorbeden;
- Inzamelen van gelden en goederen, onder meer via de dienst der offerande in de erediensten;
- Bewaren en beheren van de ingezamelde gelden en goederen;
- Uitdelen van gelden en goederen aan hen die ondersteuning nodig hebben;
- Troostrijke woorden spreken tot naasten in nood.
Hierna is beschreven hoe deze hoofdtaken worden uitgewerkt in het werk en de taken van de
wijkdiaconie van De Ontmoeting. Diaconaat is een taak van de gehele gemeente en krijgt gestalte in
de gemeente door samen bezig te zijn. Wezenlijk is om oor en oog te hebben voor de mensen met
zorgen en in moeilijke levensomstandigheden, ook buiten onze gemeente. In het werk in de wijken,
de wijkteams, de (Bijbel)kringen enz. krijgt dit dan praktisch vorm door onderlinge hulp en voorbede
voor elkaar en voor de mensen buiten onze gemeente.
9.3
Activiteiten wijkdiaconie
Binnen de wijkdiaconie van De Ontmoeting zijn diverse activiteiten te onderscheiden. In deze
paragraaf wordt een opsomming daarvan gegeven.
9.3.1 Ambtelijke verantwoordelijkheid in de erediensten
In de reguliere erediensten zijn zo vaak als mogelijk twee diakenen vertegenwoordigd. De diakenen
dragen zorg voor het inzamelen van de diaconale collecte. Bij huwelijksdiensten is één diaken
vertegenwoordigd.
9.3.2 Dienst tijdens viering Heilig Avondmaal
Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal dienen twee diakenen aan de Avondmaalstafel. De
diakenen verzorgen de toebereiding van de Avondmaalstafel. Tijdens de viering dragen de diakenen
zorg voor de het uitdelen van brood en wijn aan de gemeente.
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De kerkenraad biedt gelegenheid voor maximaal 2 thuisvieringen van het Heilig Avondmaal. De
voorzitter van de wijkdiaconie inventariseert bij de wijkouderlingen de behoefte aan thuisvieringen
en geeft dit door aan het moderamen van het pastoraal overleg. Indien er meer dan 2 aanvragen zijn,
beslist het moderamen van het pastortaal overleg waar de thuisvieringen worden gehouden. De
thuisviering wordt gehouden gelijktijdig met de tweede morgendienst. In principe verzorgen een
diaken en een wijkouderling de thuisviering.
9.3.3 Inzameling geldmiddelen
De wijkdiaconie ziet het als haar taak de gemeente bewust te maken van de noden die er zijn, zowel
plaatselijk, landelijk, als mondiaal. Hiervoor worden collecten bestemd. Geldwerving vindt
hoofdzakelijk plaats door middel van de wekelijkse collecten. Daarnaast worden extra giften
ontvangen.
Tijdens de erediensten worden de gaven ingezameld, de collecte. In De Ontmoeting zijn er per
eredienst twee collecten, de 1e collecte is bestemd voor een diaconaal doel. De 2e collecte is voor het
werk in de eigen gemeente (deze valt onder de verantwoordelijkheid van het college van
kerkrentmeesters).
Medio december wordt er door de wijkdiaconie samen met het college van kerkrentmeesters een
rooster voor collecten opgesteld voor het komende jaar. Dit rooster is afgestemd op het door de
Centrale Diaconie opgestelde rooster voor collecten. Het rooster van wijkdiaconie wordt ter
goedkeuring aan de kerkenraad aangeboden. De centrale Diaconie krijgt een afschrift van het rooster
van de wijkdiaconie.
De volgende uitgangspunten zijn afgesproken met de Centrale Diaconie van de PGM en worden
toegepast bij het opstellen van het rooster voor de collecten.
- Eerste collecte is voor ‘de ander’. Dit betekent dus een doel buiten de gemeente;
- De zondagmorgen collecte is voor ‘de ander’. Deze collecte is diaconaal gericht en zal zoveel als
mogelijk, met inachtneming van identiteit van De Ontmoeting , het rooster voor collecten van de
Centrale Diaconie volgen;
- De zondagavond collecte is voor ‘de ander’. Invulling van deze collecte vindt plaats door de
wijkdiaconie van De Ontmoeting;
- Biddag en dankdag collecten zijn bestemd voor het gemeenteproject van De Ontmoeting;
- Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal vindt er een gerichte tafelcollecte plaats. Deze
collecte is bestemd voor het werk van de wijkdiaconie (zgn. ‘hulp-kas eigen wijk’).
Indien er zich onverwachte situaties (rampen, etc.) voordoen, wordt hierop geanticipeerd door het
rooster voor de collecten aan te passen, in overleg met de Centrale Diaconie.
De collecten worden door de wijkdiaconie vooraf aangekondigd en toegelicht in de weekbrief. Per
collectedoel wordt ook een korte toelichting gegeven. Ook collecten voor onverwachtse situaties
worden bij voorkeur vooraf aangekondigd.
De financiële afwikkeling van de diaconale collecten, ook de collecten voor een specifiek doel
(doorzendcollecten), verloopt via de penningmeester en administratie van de Centrale Diaconie.
Het financieel beheer van de wijkdiaconie is ondergebracht bij de administratie van de Centrale
Diaconie, waarvoor de penningmeester van de Centrale Diaconie verantwoordelijk is. In het
beleidsplan van de Centrale Diaconie is het beleid met betrekking tot het financieel beheer van de
Centrale Diaconie toegelicht.
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9.3.4 Verdeling van de geldmiddelen
Aan de hand van verzoeken om financiële hulp wordt een gedeelte van de inkomsten verdeeld. Dit
kan bijvoorbeeld ondersteuning zijn van individuele personen. Daarbij kan het van belang zijn dat
deze worden geholpen bij het op orde brengen van hun individuele financiële huishouding. Deze
ondersteuning kan ook bestaan uit het doorverwijzen naar specifieke instellingen. Als het om
individuele financiële ondersteuning gaat, is de diaken geroepen om wijs en met zorgvuldigheid te
handelen en dient hij goed te onderscheiden wie wel en wie niet ondersteuning nodig heeft.
Als definitieve toekenning van de financiële hulp aan individuele personen wordt goedgekeurd door
de Centrale Diaconie, wordt dit ook door de Centrale Diaconie verleend. Indien dit niet door de
Centrale Diaconie wordt goedgekeurd en de wijkdiaconie van mening is dat individuele personen wel
ondersteund moeten worden, geschied dit vanuit de ‘hulp-kas eigen wijk’.
Ondersteuning beperkt zich niet tot personen uit de eigen gemeente. Ook aan personen van buiten
de gemeente kan steun verleend worden. Dit kan bekostigd worden uit het onder de Centrale
Diaconie vallende ‘noodfonds’, of eventueel uit de ‘hulp-kas eigen wijk’.
Anderzijds vindt er ondersteuning plaats van allerhande Nederlandse en ook buitenlandse
instellingen, stichtingen en verenigingen. Instellingen met een christelijke levensbeschouwing
genieten de voorkeur. De wijkdiaconie ondersteunt via collectes en giften ook het werk van
landelijke kerkelijke instellingen zoals de HGJB, GZB en IZB.
Voor de wereldwijde ondersteuning heeft ‘Luisterend Dienen’ van het Werelddiaconaat en ‘Kerk-in
actie’ van de PKN prioriteit.
9.3.5 Diaconie en pastoraat
In het formulier voor de bevestiging van ambtsdragers wordt met het oog op de diakenen gezegd:
“het is daarbij van belang dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar
ook met troostvolle woorden uit de Schrift”. Ook diakenen hebben een pastorale taak tijdens
bezoeken die ze brengen aan gemeenteleden. De (wijk)diakenen participeren ook in de wijkteams
binnen De Ontmoeting.
9.3.6 Diaconie en dienstbetoon
De wijkdiaconie stimuleert gemeenteleden zich in te zetten voor dienstbetoon aan elkaar en aan de
maatschappij. Vanuit de wijkdiaconie van De Ontmoeting worden hiervoor initiatieven ondernomen.
Het beleid daarbij is om als gemeente de nadruk te leggen op activiteiten in de ‘Stromenwijk’.
Koffiehuis ‘De Ontmoeting’
Iedere vrijdagmorgen staat de deur van Koffiehuis ‘De Ontmoeting’ open voor wijkbewoners en
gemeenteleden. Iedereen is welkom voor een gratis kopje koffie of thee en een gezellig praatje.
Stichting Present
De wijkdiaconie streeft er naar om acties in het kader van ‘Present’ uit te breiden. Present is een
stichting die hulpvragen vanuit welzijnsorganisaties voor eenmalige acties koppelt aan kleine
groepen en die groepen daarbij toerust. De Ontmoeting wil ‘present zijn’ in de wijk en de acties via
‘Present’ dragen daaraan bij.
Voedselbank, voedselactie
De wijkdiaconie faciliteert op verzoek op Dankdag de ‘Dorcas voedselactie’. Daarnaast stimuleert de
wijkdiaconie gemeenteleden om acties van supermarktketens te bestemmen voor de wijkdiaconie.
Rugzakactie
De wijkdiaconie organiseert tweejaarlijks op verzoek van Dorcas, in samenwerking met de
jeugdouderlingen, de rugzakactie van Dorcas. De kinderen van de kindervertelling voor 5-6 jarigen en
de kinderen van enkele clubs doen mee aan deze actie.
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Vrijwilligerswerk
De diakenen organiseren en mobiliseren waar nodig de inzet van gaven en ervaring binnen de
gemeente: capabele gemeenteleden betrekken bij concrete (maatschappelijke, persoonlijke,
financiële) hulpvragen. Daarbij hoort ook het werven van vrijwilligers voor de diaconale activiteiten.
9.3.7 Overige activiteiten wijkdiaconie
Vanuit de wijkdiaconie worden de onderstaande activiteiten georganiseerd en/of gecoördineerd.
Diensten voor en met verstandelijk gehandicapten
Tweemaal per jaar is de tweede morgendienst een dienst voor en met broeders en zusters met een
verstandelijke beperking. De voorbereiding en coördinatie voor deze aangepaste diensten is belegd
bij de commissie aangepaste diensten onder leiding van een diaken.
Daarnaast participeert de wijkdiaconie in de regionale werkgroep ‘Op weg met elkaar’.
Vervoer naar de erediensten
Voor gemeenteleden die slecht ter been zijn kan vervoer naar de kerk geregeld worden via de
wijkdiaken. Gemeenteleden kunnen hiervoor rechtstreeks contact opnemen met hun wijkdiaken.
Kerstattentie ouderen en langdurig zieken
De wijkdiaconie coördineert de verstrekking van de jaarlijkse kerstattenties voor ouderen en
langdurig zieken. De wijkouderling en de wijkcontactpersonen verstrekken de adressen van
gemeenteleden die voor een attentie in aanmerking komen. De selectie van de adressen gebeurt aan
de hand van de door de diaconie opgestelde criteria. De kerstattenties worden vlak voor kerst door
de wijkcontactpersonen en jongeren uit de gemeente bezorgd.
Diaconaal werk gevangenis ‘Torentijd’
De wijkdiaconie is op toerbeurt , via de Centrale Diaconie, betrokken bij het werk van Stichting Door
in gevangenis Torentijd.
9.4
Organisatie Diaconaat
Organisatorisch zijn de Centrale Diaconie en de wijkdiaconie te onderscheiden.
9.4.1 Centrale Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg
De Centrale Diaconie van de PGM, het College van Diakenen richt zich op “het bevorderen van het
nadenken over diaconaat, het geven van voorlichting en toerusting aan de wijkdiaconieën. Het
College heeft hierbij een coördinerende taak, de wijkdiaconie heeft een uitvoerende functie”. Vanuit
de wijken hebben maximaal 2 leden zitting in het College. Ook De Ontmoeting is met 2 diakenen
vertegenwoordigd in de Centrale Diaconie. Het moderamen van de Centrale Diaconie wordt jaarlijks
gekozen vanuit het College en voert de beslissingen van het College uit.
De Centrale Diaconie beschikt over een beleidsplan voor de periode 2013-2017. In het beleidsplan
komt aan de orde welke doelen door de Centrale Diaconie van de PGM worden nagestreefd. Ook het
financieel beleid van de Centrale Diaconie wordt hierin toegelicht.
9.4.2 Wijkdiaconie De Ontmoeting
De wijkdiaconie wordt gevormd door de diakenen van De Ontmoeting. De wijkdiaconie komt
maandelijks bijeen met uitzondering van de beide zomermaanden. Indien nodig wordt tussentijds
overleg gepleegd. Een summier verslag van de vergaderingen gaat ter kennisneming naar de
kerkenraad van De Ontmoeting en de Centrale Diaconie.
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De wijkdiaconie beoogt te participeren op alle werkterreinen in de Centrale Diaconie. Dit wordt
mede vorm gegeven door eventuele deelname in het moderamen van de Centrale Diaconie, waar
het beleid mede wordt bepaald door de inbreng van onze wijkgemeente.
Ook ten aanzien van het financieel beleid van de Centrale Diaconie, streeft de wijkdiaconie naar:
- Een eigen inbreng van collectedoelen in de Centrale Diaconie, bijv. door middel van
giftadviescommissie;
- Het steunen van het centrale financiële beleid en daarin zoveel als mogelijk participeren. Mede
verantwoordelijkheid dragen voor het financiële beleid van de Centrale Diaconie;
- Inzage van begroting en Jaarrekening van de Centrale Diaconie aan belangstellende
gemeenteleden van De Ontmoeting.
Volgens een vooraf vastgesteld schema is een diaken afgevaardigd naar de Algemene Kerkenraad van
de Protestantse Gemeente Middelburg en naar de Classis Walcheren.
9.4.3 Wijkdiaken
De wijkdiaken behartigt alle zaken in een wijk die met hulpverlening te maken hebben.
Gemeenteleden kunnen de wijkdiaken direct met een hulpvraag benaderen maar in de regel komt
een verzoek via de predikant, kerkelijk-werker of (wijk)ouderling bij de betreffende diaken.
De (wijk)diakenen zijn vertegenwoordiging in het pastoraal overleg en de wijkteams.
9.5
Beleidsvoornemen, speerpunten
Wat betreft het diaconaat in De Ontmoeting is er een raakvlak met het speerpunt ‘Kerk-zijn in de
wijk’ (zie paragraaf 8.5.2) en het speerpunt ‘Versterken geefgedrag’ (zie paragraaf 10.8.1).
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10. Financiën en beheer
10.1 Visie op de verantwoordelijkheid college van kerkrentmeesters
De zorg voor het functioneren van de gemeente staat beschreven in Hand. 4: 32: “En de menigte van
hen die geloofden, was één van hart en een van ziel; en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van
hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk”. Deze zorg wordt toevertrouwd aan het
College van Kerkrentmeesters (CvK). Hoofdtaak van het CvK is het behartigen van de materiële
belangen van de gemeente. Hieronder wordt verstaan het verwerven en beheren van gelden (voor
zover niet van diaconale aard), beheer van de gebouwen en het inventaris en de zorg voor personele
aangelegenheden. Het werk van het CvK is belangrijk voor het soepel functioneren van de gemeente,
zodat de verkondiging van Gods Woord goede voortgang kan hebben en de gemeente ook een
gemeenschap kan zijn.
10.2 College van kerkrentmeesters wijkgemeente De Ontmoeting
Het CvK van De Ontmoeting bestaat uit vier ouderlingen-kerkrentmeester (inclusief voorzitter,
secretaris en administrerend kerkrentmeester).
Het ambt van ouderling-kerkrentmeester is een verbijzondering van het ambt van ouderling. De
kerkrentmeester wordt vrijgesteld van het huisbezoek, van zijn aandeel in het toerustingswerk, het
jeugdwerk en het pastoraat. Het CvK maakt deel uit van de kerkenraad.
Bij de oprichting van de wijkgemeente De Ontmoeting in 1988 is in overleg met de centrale
kerkvoogdij van de toenmalige Hervormde Gemeente besloten tot een zelfstandig financieel beheer
van de wijkgemeente.
Het CvK heeft de volgende taken:
- meewerken aan de opstelling van het meerjarig beleidsplan van De Ontmoeting;
- beleidsvoorbereiding kerkenraad m.b.t. materiële zaken;
- het zorg dragen voor de geldwerving;
- het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;
- het beheren en onderhouden van de roerende en onroerende zaken van de gemeente;
- het opstellen van de jaarlijkse begroting en jaarrekening;
- het beheren van de financiën van de gemeente;
- het beheren van de kerkelijke bankrekeningen;
- het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;
- het bijhouden en beheren van de registers en archieven van de gemeente;
- fungeren als opdrachtgever van kosters en organisten;
- faciliteren van de communicatiefunctie in de gemeente.
10.3 Financiën
Inkomsten en uitgaven binnen De Ontmoeting worden door het CvK beheerd.
10.3.1 Financieel beleid
Het financieel beleid is primair gericht op het voorzien in de mogelijkheden voor de instandhouding
van de erediensten in De Ontmoeting en de voortgang van het pastoraat en het gemeentewerk. Het
CvK voert een consistent financieel beleid, waarbij alle geledingen (Jeugdraad, Commissie Vorming
en Toerusting en de Zendings- en evangelisatiecommissie) voldoende middelen ter beschikking
worden gesteld om hun activiteiten te kunnen uitvoeren. Het college staat regelmatig in contact met
deze geledingen.
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10.3.2 Inzameling geldmiddelen
Voor haar inkomsten is het CvK afhankelijk van bijdragen van de leden. De vrijwillige bijdragen zijn de
belangrijkste inkomstenbron. Overige inkomstenbronnen zijn de collecten voor het werk in eigen
wijkgemeente, collecten voor het pastoraat en legaten en schenkingen.
Kerkbalans
In de maand januari worden alle leden aangeschreven voor de actie kerkbalans. In deze brief wordt
op een evenwichtige wijze een beroep gedaan op de leden om hun verantwoordelijkheid in dit
opzicht te nemen. Indien hiertoe aanleiding is, wordt melding gemaakt van een noodzakelijke extra
financiële inspanning.
Collecten
Tijdens de erediensten worden de gaven ingezameld, de collecte. In De Ontmoeting zijn er per
eredienst twee collecten, de 1e collecte is bestemd voor een diaconaal doel. De 2e collecte is voor
het werk in de eigen gemeente. Deze collecte valt onder de verantwoordelijkheid van het CvK.
De ouderling-kerkrentmeesters die dienst heeft in de eredienst is verantwoordelijk voor de
inzameling van de 2e collecte. Medio december wordt er door het CvK samen met de wijkdiaconie
een rooster voor collecten opgesteld voor het komende jaar. Het collecten rooster van het CvK wordt
ter goedkeuring aan de kerkenraad aangeboden.
Legaten en schenkingen
Zo nu en dan ontvangt het CvK een legaat of schenking. Voor De Ontmoeting zijn deze extra
inkomsten, die naar hun aard niet in de begroting zitten en ook buiten het exploitatieresultaat vallen,
bijzonder welkom.
10.3.3 Besteding van de geldmiddelen
De besteding van de geldmiddelen wordt bekend gemaakt door middel van de jaarlijkse begroting en
de jaarrekening. Dit omvat in hoofdzaak
- instandhouding van de predikantsplaats en de formatieplaats van de kerkelijk werker;
- kosten voor pastoraat en gemeentewerk;
- Onderhoud, verwarming, elektra, afschrijving, zakelijke rechten voor de in gebruik zijnde
gebouwen;
- centrale kosten van o a. landelijk kerkenwerk en administratie.
10.3.4 Financiële administratie
De administrerend kerkrentmeester heeft de regie over de administratieve werkzaamheden. In
verband met functiescheiding worden de boekhouding, controle van rekeningen en de betalingen
door verschillende leden van het college gedaan. Bij de volgende activiteiten neemt de
administrerend kerkrentmeester het initiatief.
- Jaarlijks stelt het CvK een begroting voor het volgende kalenderjaar op. Deze wordt voorzien van
een toelichting aan de kerkenraad ter vaststelling aangeboden. Het CvK streeft ernaar, een
tenminste sluitende begroting aan te bieden.
- Jaarlijks stelt het CvK een jaarrekening op. Deze wordt gecontroleerd door de door de
kerkenraad ingestelde kascommissie. Naar aanleiding van de bevindingen van de kascommissie
overlegt het CvK met deze commissie voordat de jaarrekening ter vaststelling naar de kerkenraad
wordt gestuurd.
- Begroting en jaarrekening worden op de daarvoor vastgestelde wijze toegezonden aan het
Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN. Een samenvatting van de
jaarrekening gaat ter kennisneming naar het College van Kerkrentmeesters van de PGM.
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De administrerend kerkrentmeester kan worden bijgestaan door een gemeentelid die de kerkelijke
administratie verzorgt. De loonadministratie van de beroepskrachten wordt centraal via het
Kerkkantoor van de PGM verzorgd.
Van begroting en resultatenrekening wordt een samenvatting gepubliceerd in Rondom het Woord,
terwijl de leden de gelegenheid krijgen om deze stukken in te zien.
Jaarlijks worden in de maanden april/mei alle leden opgeroepen om een bijdrage te leveren aan de
Solidariteitskas.
10.4 Beheer
Voor het functioneren van de gemeente, zowel de erediensten als het gemeentewerk, is een grote
diversiteit van werkzaamheden noodzakelijk. Hieronder wordt een clustering van taken en
werkzaamheden genoemd, die onder de verantwoordelijkheid van het CvK vallen.
10.4.1 Personeelsbeleid
Het CvK draagt zorg voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens
arbeidsovereenkomst bij De Ontmoeting werkzaam zijn, zoals predikant, kerkelijk werker en
eventuele specifieke bijstand (pastoraat, catechese).
10.4.2 Beheer en exploitatie gebouwen
Het CvK is verantwoordelijk voor de instandhouding van de gebouwen en bijbehorende inventaris.
Ontmoetingskerk
Het huidige kerkgebouw van de wijkgemeente, de Ontmoetingskerk aan de Oosterscheldestraat 1, is
eigendom van de Protestantse Gemeente Middelburg.
De Ontmoetingskerk is na gereedkomen in maart 1963 in gebruik genomen door de hervormde
gemeente in Middelburg. Sinds 1988 worden er in de Ontmoetingskerk diensten gehouden door
wijkgemeente De Ontmoeting. Per 1 januari 1997 is er een overeenkomst tussen De Ontmoeting en
het College van Kerkrentmeesters van de PGM waarin het gebruik van de Ontmoetingskerk als vast
kerkgebouw begrepen is. In 2000 is een grondige renovatie van het kerkgebouw gereed gekomen.
Aangezien de PGM besloten heeft om ingrijpende maatregelen te nemen met betrekking tot de
Ontmoetingskerk is onduidelijk of en onder welke voorwaarden de huur van de Ontmoetingskerk
wordt voortgezet. Zie hiervoor 10.8.2.
Pastorie
Het CvK stelt aan de wijkpredikant en zijn eventuele gezin een pastorie ter beschikking, adres Park
Overwater 8 te Middelburg. De pastorie is gebouwd in 1990 en is eigendom van de wijkgemeente De
Ontmoeting. De woning is van het type twee-onder-ėėn-kap en staat op een perceel van 400 m2.
Jeugdgebouw ‘De Shelter’
Van de gemeente Middelburg wordt een jeugdgebouw ‘De Shelter’ gehuurd. De Shelter is onderdeel
van het pand aan de Herengracht 52 in Middelburg.
Onderhoud en exploitatie
De verantwoordelijkheid voor het groot onderhoud van de Ontmoetingskerk is belegd bij het College
van Kerkrentmeesters van de PGM. Het klein onderhoud, de exploitatie en schoonmaak van de
Ontmoetingskerk, alsmede alle onderhoud aan de pastorie is de verantwoordelijkheid van het CvK
van De Ontmoeting.
Voor het onderhoud is een onderhoudsploeg van vrijwilligers beschikbaar. Daarnaast wordt een deel
van het onderhoud uitbesteed aan derden. De schoonmaak van de Ontmoetingskerk wordt
uitgevoerd door vrijwilligers uit de gemeente.
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Voor de exploitatie van de Ontmoetingskerk en het jeugdgebouw zijn er een aantal vrijwilligers uit de
gemeente die de rol als beheerder invullen.
Voor het gebruik van de Ontmoetingskerk door derden is een terughoudend beleid. Hiervoor zijn
richtlijnen vastgelegd door het CvK.
10.4.3 Beheerzaken erediensten
Een belangrijke taak van het CvK is er voor te zorgen dat de erediensten doorgang kunnen vinden.
Kosters
De taken van de kosters voor, tijdens en na de erediensten worden uitgevoerd door 3 vrijwilligers uit
de gemeente. Zij kunnen hiervoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen. De kosters worden volgens
rooster ingezet en verdeeld over de drie zondagse diensten. Bij doordeweekse diensten wordt de rol
van koster ingevuld door de beheerders van het kerkgebouw.
Organisten
Er zijn 3 vaste organisten beschikbaar voor het begeleiden van de gemeentezang.
Daarnaast zijn er op afroep reserveorganisten beschikbaar. Eén van de organisten coördineert de
inzet van organisten. De organisten kunnen aanspraak doen op een vrijwilligersvergoeding.
Veiligheid en welzijn
Ten behoeve van alle bijeenkomsten in het kerkgebouw en de nevenruimten is er een KerkHulpverleningsplan Ontmoetingskerk. Dit plan is opgesteld om bij alle voorkomende calamiteiten
gestructureerd hulp te kunnen bieden. Tijdens de erediensten zijn getrainde hulpverleners aanwezig.
10.4.4 Algemene beheerzaken
Tot de verantwoordelijkheid van het CvK behoren ook de coördinatie van de activiteiten in de
gemeente, het bijhouden van de ledenadministratie en het beheer van het archief van de gemeente.
Coördinatie activiteiten
Het bijhouden van de jaarplanning en de maandelijkse planning van activiteiten en gemeentewerk is
belegd bij een gemeentelid. Dit gemeentelid is het aanspreekpunt voor de planning.
Ledenadministratie
De ledenadministratie van de wijkgemeente wordt verzorgd door het kerkkantoor van de PGM.
Binnen de wijkgemeente wordt de ledenadministratie gecoördineerd door de 1e of 2e scriba, samen
met een ter zake deskundig gemeentelid, die tevens de kerkelijke registers bijhoudt.
Archivering
Het beheren van kerkelijke archieven wordt verzorgd door een archiefcommissie, die bestaat uit
enkele vakkundig gemeenteleden onder verantwoordelijkheid van het CvK.
10.5 Communicatie
Communicatie is een belangrijk middel voor het in stand houden van de relatie tussen de
kerkenraad en de geledingen binnen de gemeente enerzijds en de gemeenteleden anderzijds.
Het faciliteren van de communicatiefunctie is een verantwoordelijkheid van het CvK. De inhoud en
vormgeving van de communicatie is toevertrouwd aan redactie commissies en personen die
hierbinnen specifieke functies hebben.
Er zijn binnen wijkgemeente De Ontmoeting meerdere vaste communicatiemiddelen beschikbaar. De
inhoud hiervan is vastgelegd in een communicatieplan.
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Weekbrief Ontmoeting
Iedere week verschijnt er een weekbrief die wordt uitgereikt aan de bezoekers van de kerkdiensten.
De weekbrief bevat informatie over de diensten, liturgie, collecten, pastorale berichten, het
gemeentewerk en activiteiten die in de gemeente plaatsvinden, georganiseerd vanuit de
Ontmoeting. De weekbrief wordt ook digitaal verspreid aan de abonnees.
Kerkbladen ‘Rondom het Woord’ en het Middelburgs Kerkblad
Maandelijks verschijnt het kerkblad “Rondom het Woord’. Dit kerkblad bevat o.a. informatie vanuit
de kerkenraad en over gemeentewerk. Ook is er ruimte voor persoonlijke berichten.
Het Middelburgs Kerkblad is het overkoepelende maandelijkse kerkblad van de PGM en wordt vooral
verspreid binnen Middelburg. De Ontmoeting draagt ook bij aan de berichtgeving in dit kerkblad.
Website
De wijkgemeente beschikt over een eigen website, die naast actuele berichten ook de functie heeft
van digitale ‘gemeentegids’: www.ontmoetingmiddelburg.nl. De website is ook gekoppeld aan de
overkoepelende website van de PGM , www.middelburgsekerken.nl. Het technisch beheer en
functioneel beheer van de website is in handen van vrijwilligers uit de gemeente.
PR Commissie
Binnen de wijkgemeente is een PR-commissie actief. Deze commissie draagt zorg voor de
onderlinge afstemming en samenhang van de diverse verschijningsvormen m.b.t.
communicatiemiddelen. Binnen de gemeente is een communicatieplan beschikbaar. Vanuit de
kerkenraad zijn de 1e of 2e scriba aanspreekpunt voor deze commissie.
10.6 Zusterkerkrelatie Ushirika Gemeente te Kenia
Sinds 2003 heeft De Ontmoeting een zusterkerkrelatie met de Ushirika Gemeente van de Reformed
Church of East Africa in Eldoret: “De kerkenraad van De Ontmoeting weet zich verbonden met de
Ushirika Gemeente in de belijdenis van de Drie-enige God en de belijdenis dat Jezus Christus een
Naam heeft gekregen boven alle namen, opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie
dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden,
dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders.”
De relatie met de Ushirika Gemeente is gericht op het elkaar leren kennen, elkaar waar mogelijk te
helpen met raad en daad en met elkaar de grote daden van God in Jezus Christus te verkondigen.
In de praktijk is de relatie tot uitdrukking gekomen door:
- Het organiseren van een drietal werkvakanties t.b.v. verbeteringen van de gebouwen in gebruik
bij de theologische opleiding van predikanten van de RCEA (RITT)
- De financiering en het begeleiden van de realisatie van een opvangtehuis voor straatkinderen in
Eldoret op initiatief en in samenwerking met de Ushirika gemeente
- Ondersteuning van een predikantengezin dat om lijfsbehoud moest vluchten tijdens de onlusten
rond de presidentsverkiezingen 2008/2009
- Noodhulp i.v.m. hongersnood in Noord-Kenya in 2009
- Bezoek van predikanten en gemeenteleden van de Ushirika Gemeente aan De Ontmoeting.
Bovenstaande activiteiten zijn en worden georganiseerd en gecoördineerd door de Ushirikacommissie. De Ushirika-commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het CvK.
10.7 Organisatie financiën en beheer
Het CvK vergadert tenminste zes maal per jaar. Van de vergaderingen worden summiere verslagen
gemaakt, die na vaststelling door het college naar de kerkenraad ter informatie worden gestuurd.
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Het CvK heeft jaarlijks overleg met de kosters, beheerders van de Ontmoetingskerk en de organisten
om enerzijds de onderlinge relatie te onderhouden, anderzijds om het functioneren van het college
en de kosters en organisten te bespreken (evaluatie over de afgelopen periode) en zo nodig
afspraken te maken over de komende periode.
Met de commissies die onder verantwoordelijkheid van het college werkzaam zijn, heeft het college
regelmatig overleg. Het gaat hierbij onder andere om coördinator kerkschoonmaak, coördinator
onderhoudsploeg, coördinatoren Kerkhulpverlening, coördinator koffieteam, archiefcommissie,
coördinator collecte tellers, beheerder kerktelefoon/Cd-opname en coördinator welkomteams
Normaliter vindt dit overleg jaarlijks plaats tijdens een reguliere vergadering. Indien er geen behoefte
is aan overleg met een bepaalde geleding, kan dit overgeslagen worden.
Het centrale kerkkantoor van de PGM ondersteunt de wijkgemeente op het gebied van de
loonadministratie en de ledenadministratie.
10.8 Beleidsvoornemen, speerpunten
In 2012 heeft de kerkenraad het ‘versterken geefgedrag gemeente’ benoemd als speerpunten voor
de beleidsplanperiode 2013-2017.
10.8.1 Versterken geefgedrag gemeente
Ondanks dat de gemeente elk jaar in omvang toeneemt stijgen de inkomsten voor de diaconie en de
kerkrentmeesters niet evenredig. Zo zijn vanaf 2012 de inkomsten uit de collecten voor het ‘werk in
eigen gemeente’ en de vrijwillige bijdragen uit actie Kerkbalans lager dan de kosten en de begroting
van 2013 laat opnieuw een tekort zien. Wat betreft het tekort is ook een verandering in het
geefgedrag noodzakelijk om het verder oplopen van de tekorten te voorkomen. De indruk bestaat
dat de gemeente niet naar vermogen bijdraagt en dat er meer gedaan moet worden aan bewust
wording van haar verantwoordelijkheid op dit punt. Ook het geefgedrag van jongeren en jong
volwassenen lijkt één van de aandachtspunten. Gemeente-zijn van Jezus Christus betekent ook
toewijding aan God in het delen met anderen van wat je hebt.
Om meer inzicht te krijgen in het geefgedrag over het verloop van jaren gaat het CvK het geefgedrag
in kaart brengen. Op grond van die bevindingen gaat het college zich bezinnen op de mogelijkheden
om het geefgedrag van de gemeente positief te beïnvloeden. Voor dit traject zijn een aantal stappen
uitgezet die door het CvK uitgevoerd worden. Indien noodzakelijk zal gebruik worden gemaakt van de
expertise van de Raad voor de Plaatselijke Geldwerving (RPG) van de PKN.
De voortgang en de uitwerking van dit speerpunt, de besluiten van de kerkenraad met betrekking tot
dit speerpunt en de implementatie van concrete resultaten worden niet verwerkt in dit beleidsplan.
Deze worden in een afzonderlijke voortgangsrapportage gedocumenteerd en uiteindelijk verwerkt in
een volgende uitgave van het beleidsplan van De Ontmoeting.
10.8.2 Huisvesting gemeente
In januari 2011 luidt de Algemene Kerkenraad (AK) van de PGM de noodklok. De kosten voor het
onderhoud van de Middelburgse kerkgebouwen die de PGM in haar bezit heeft, nemen de komende
jaren fors toe in verband met groot onderhoud. Door het dalend aantal leden binnen het geheel van
de PGM lijkt het niet verantwoord om alle kerkgebouwen te behouden. Op voorstel van de
werkgroep KRIMP, neemt de AK in het kader van noodzakelijke structurele bezuinigingen een
aantal besluiten. Zo wordt onder andere geen substantieel geld van de PGM meer besteed voor het
groot onderhoud van Oostkerk, Morgenster, Ontmoetingskerk en alle wijkgebouwen. Verder is de
AK voornemens om de Oostkerk en Morgenster te vervreemden. Onduidelijk is of en onder welke
voorwaarden de huur van de Ontmoetingskerk wordt voortgezet. De PGM koerst aan op het
verkopen van het kerkgebouw aan De Ontmoeting. Met het CvK van De Ontmoeting wordt door de
AK overleg gevoerd met betrekking tot het vervreemden van de Ontmoetingskerk.
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Bijlage 1: Verklaring ‘Verbonden met het gereformeerd belijden’
Verklaring “Verbonden met het gereformeerd belijden”
Middelburg, 6 februari 2004
Als kerkenraad van de wijkgemeente De Ontmoeting van de Protestantse gemeente te Middelburg
zijn wij erkentelijk dat de Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk in de aanloop naar de
vereniging van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de
Evangelisch - Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden uiterste pogingen heeft gedaan tot het
voorkomen van breuken binnen de Nederlandse Hervormde Kerk én het bereiken van de eenheid
van de kerken, dit in getrouwheid aan haar roeping, zoals die tot ons komt in het gebed van de
Koning van de kerk, Jezus Christus, tot Zijn Vader: ‘opdat zij allen één zijn’ (Joh. 17).
Wij erkennen dat wij delen in de schuld van onze kerk met betrekking tot het niet zoeken van deze
eenheid.
Met de kerk belijden wij dat 'Christus een eeuwig Koning is, die zonder onderdanen niet zijn kan' (art.
27 Ned. Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk bewaart.
Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk van Christus. Wij
wensen ons te houden aan de verkondiging van Zijn Evangelie, de sacramenten te bedienen naar Zijn
inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn ontferming.
Wij beloven ons te houden aan het betrouwbaar Woord van God en alle dingen te verwerpen die
daar tegen zijn, en houden Jezus Christus voor het enige Hoofd.
Als wij als gemeente - met verwachting en vertrouwen, ‘omdat Hij getrouw blijft’ (2 Tim. 2:13) - onze
plaats innemen binnen het geheel van de verenigde kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan
de gereformeerde belijdenis. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden
in strijd is. Bij de inrichting van het leven van de gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen
die met deze belijdenis overeenstemmen.
In de gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het ambt uitgaan naar
hen die tot de openbare belijdenis van het geloof zijn gekomen. In de gemeente zal geen andere
levensverbintenis worden (in)gezegend dan een huwelijk van man en vrouw dat wettig voor de
overheid is gesloten.
Omdat wij ons geroepen weten onze gaven 'ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig
en met vreugde aan te wenden' (Heid. Cat., antw. 55) zullen wij de kerk en elkaar blijven oproepen
om - in overeenstemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften van de kerk - de weg van
gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan.
De kerkenraad hoopt en bidt dat de verenigde kerk voortdurend zal leven uit de genade van Christus,
Zijn naam zal belijden in de wereld en Hem met vreugde zal volgen.
De kerkenraad van de wijkgemeente De Ontmoeting
van de Protestantse gemeente te Middelburg,

w.g. J. Klaassen, preses

w.g. P.N.G.C. Schakel, scriba

Bijlage 2: Profielschets wijkpredikant De Ontmoeting
Profielschets wijkpredikant De Ontmoeting, vastgesteld op 27 november 2014.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Als lid van de Protestantse Kerk in Nederland overtuigd staande in de gereformeerde traditie.
a. Prediking van gereformeerd gehalte. Dit komt o.m. tot uitdrukking in:
•
concentratie op de uitleg van de Schriften (ontdekkend/verrassend);
•
een Christocentrische prediking;
•
aandacht voor persoonlijke geloofstoe-eigening en innerlijke geloofsbeleving;
•
aandacht voor de verzoening;
•
betrokkenheid op levensheiliging, individueel en m.b.t. de structuren van de
samenleving;
•
een positieve grondhouding t.o.v. Israël en het Joodse volk.
b. De boodschap in de prediking is helder, inspirerend en voor de gehele gemeente verstaanbaar:
•
zowel ouderen als jongeren weten zich aangesproken;
•
mensen zonder en met (een diverse) kerkelijke achtergrond weten zich aangesproken.
Kortom: een prediking, waarin de breedte van de gemeente een ontmoeting ervaart met God de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest, een ontmoeting, die ons in beweging brengt naar God en
naar elkaar, omdat Hij naar ons is toegekomen.
Visie op liturgie en ambten geworteld in de gereformeerde traditie; bereidheid tot ijking van deze
visie door oriëntatie op de bronnen.
Een missionaire instelling, waarbij de gemeente bewust wordt geoefend in een actieve houding in
de balans tussen naar buiten en naar binnen gericht zijn. Dit komt specifiek tot uitdrukking in:
•
aard en inhoud van de erediensten;
•
onderling dienstbetoon;
•
betrokkenheid bij de bezinning op de missionaire presentatie van de gemeente;
•
karakteriseren en concretiseren van behoeftengerichte evangelisatie.
Een pastorale instelling, zoals tot uitdrukking komend in Galaten 6:
•
een geestelijke instelling;
•
zachtmoedig, nederig en geduldig;
•
bereid anderen te helpen;
•
streven om goed te doen.
De eerste-lijns pastorale verantwoordelijkheid ligt bij de wijkouderlingen. Van de predikant wordt
verwacht dat hij, naast alertheid op noden in het geheel van de gemeente, zich met name richt op
de begeleiding in crisissituaties.
Bereid om in onderling overleg met de kerkelijk werker het pastorale werk en de catechese tot
uitvoering te brengen.
Een open houding naar de jongeren, die in de gemeente een wezenlijke plaats innemen.
Kernwoorden hierbij zijn echtheid, een alerte en tevens appellerende houding (onder andere
t.a.v. verbondenheid met elkaar), affiniteit tot jongeren en actief kunnen luisteren, vragen en
denken vanuit de diverse kenmerken in de ontwikkelingsfasen van kinderen en jongeren.
Bereid zich in te zetten voor de verdere geestelijke opbouw en groei van de gemeente en in staat
in dat kader initiatieven te ontplooien, de onderlinge gemeenschap te bevorderen en anderen
daarbij te stimuleren. Participatie in het kader van de inhoudelijke voorbereiding van
werkplannen van alle geledingen van het kerkenwerk ligt in het verlengde hiervan.
Bereid om zich in te zetten voor een visieontwikkeling en beleid m.b.t. de toekomst van de
gemeente.
Een constructieve opstelling binnen het geheel van de kerk. In het verlengde hiervan wordt de
bereidheid tot het vervullen van centrale en bovenplaatselijke taken vanzelfsprekend geacht.
Ervaring, bij voorkeur als predikant voor gewone werkzaamheden, in tenminste één gemeente.
Over activiteiten, die niet direct met de taakvervulling in Middelburg samenhangen, vindt vooraf
overleg plaats met de kerkenraad.
Indien de predikant gehuwd is, dan wordt van de predikantsvrouw verwacht dat zij gelovig is.

Bijlage 3: Vacaturetekst kerkelijk-werker De Ontmoeting
De kerkenraad van de hervormde Wijkgemeente De Ontmoeting te Middelburg wil graag in contact
komen met gegadigden voor de functie van

KERKELIJK WERKER 1 fte
De functie is vacant in verband met de sterke groei van de gemeente.
Van gegadigden wordt onder meer verwacht dat zij:
•
overtuigd staan in de gereformeerde traditie
•
een pastorale instelling bezitten
•
blijk geven van affiniteit tot en een open houding naar jongeren
•
actief bijdragen aan catechese
•
voorgaan in kerkdiensten (preekconsent dient aangevraagd te worden)
Momenteel telt de Protestantse gemeente te Middelburg zeven wijkgemeenten: vijf gewone
wijkgemeenten en twee wijkgemeenten van Bijzondere aard. Daarnaast is er aparte pastorale zorg in
de zorgcentra. De meeste gewone wijkgemeenten zijn gefuseerd als Protestantse wijkgemeenten. De
Hofpleinkerkgemeente (GK-origine) en de Oostkerkgemeente (NH-origine) werken nauw samen, met
behoud van eigen zelfstandigheid. Het totaal aantal leden van de Protestantse gemeente te
Middelburg bedraagt 3220 doopleden en 4526 lidmaten.
De Evangelisch-Lutherse gemeente en de Waalse gemeente zijn streekgemeenten en hebben om die
reden een aparte status binnen de Protestantse gemeente.
De wijkgemeenten van Bijzondere aard zijn respectievelijk de hervormde Wijkgemeente De
Ontmoeting en de Koorkerkwijkgemeente (Vrijzinnig Hervormden). Zij participeren in de
Protestantse gemeente op centraal niveau, met uitzondering van de kerkrentmeesterlijke zaken.
De wijkgemeente De Ontmoeting telt ruim 1400 leden en doopleden en vervult tevens een
streekfunctie voor de regio Walcheren.
Nadere informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van de kerkenraad, de heer J. Klaassen, tel. 0118591840.
Sollicitaties, inclusief een recent curriculum vitae, dienen uiterlijk ……. a.s. in het bezit te zijn van de
scriba van de kerkenraad,
de heer J.C. Janse
Scholeksterstraat 28
4332 CA Middelburg

Bijlage 4: Toelichting orde van dienst en afspraken erediensten
Toelichting orde van dienst wijkgemeente de Ontmoeting-Middelburg
De volgorde van elementen in de liturgische opbouw van de erediensten, waarover in de kerkenraad
besluitvorming heeft plaatsgevonden, is als volgt:
- Inleidend orgelspel
- Consistoriegebed
- Binnenkomst van de kerkenraad
- Woord ter verwelkoming door de ouderling van dienst
- Zingen introïtus (staande)
- Handdruk ouderling van dienst en predikant voor de kansel
- Stil gebed (staande)
- Votum en groet (staande)
- Zingen
- Morgendienst: lezing van de Wet van de Heere
- Middagdienst/avonddienst: geloofsbelijdenis
- Zingen
- Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
- Schriftlezing(en)
- Zingen (tijdens het zingen in de morgendienst gaan de kinderen van de groepen 1,2,3, van de
basisschool naar de kindervertelling)
- Prediking
- Zingen
- Dankgebed en voorbeden
- Dienst der offeranden
- Slotlied (staande)
- Zegen (staande)
- Handdruk ouderling van dienst en predikant voor de kansel
- Kerkenraad verlaat de kerkzaal
- Uitleidend orgelspel
- Dankgebed ouderling van dienst in consistorie
Afspraken rond erediensten
Rond de erediensten in De Ontmoeting zijn een aantal (praktische) afspraken gemaakt.
Liederen op dagen van bijzondere betekenis
In de morgendienst op eerste Kerstdag wordt het ‘Ere zij God’ gezongen. Hetzelfde geldt voor het
lied ‘Een vaste Burcht’ op 31 oktober of de eerstvolgende zondag na deze datum. Het eerste en zesde
couplet van het Wilhelmus wordt gezongen op 27 april of de eerstvolgende zondag na deze datum
(na de zegen). Ook na dagen van bijzondere betekenis voor ons vaderland of koningshuis wordt in de
morgendiensten na het uitspreken van de zegen het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus
gezongen.
Gebruik muziekinstrumenten
De gemeentezang wordt tijdens de reguliere erediensten begeleid door het kerkorgel. Het
begeleiden van het orgel met muziekinstrumenten is toegestaan, bij de gemeentezang tijdens de
dienst, met Kerst, Pasen en Pinksteren.
Tijdens een aantal bijzonder diensten kan de gemeentezang begeleid worden door een combo/band
samengesteld uit gemeenteleden. Dit is van toepassing voor de jongerendiensten, de diensten voor
en met verstandelijk gehandicapten, belijdenisdienst, Startzondag, praisediensten en kerstviering

met kinderen en jongeren. Ook het begeleiden van de gemeentezang met piano kan in de bijzondere
diensten, zoals de diensten op biddag en dankdag die afgestemd zijn op de kinderen.
Gezamenlijk gebed
In de avonddienst op bid- en dankdagen wordt door de gemeente gezamenlijk het Onze Vader
gebeden. Bij de viering van het Heilig Avondmaal wordt door de gemeente gezamenlijk het Onze
Vader gebeden.
Afkondiging ouderling van dienst
De ouderling van dienst begroet voor aanvang van de dienst de gemeenteleden en gasten in de
kerkzaal. Ook de luisteraars via kerkomroep of kerktelefoon worden begroet. Het beleid van de
kerkenraad is om zo veel mogelijk mededelingen vanuit de kerkenraad in de weekbrief te vermelden.
Hierdoor blijven de mededelingen via de ouderling van dienst beperkt.
In memoriam bij sterfgevallen
Wanneer er in de week voorafgaand aan de eredienst een sterfgeval is in de gemeente, wordt er
voor aanvang van de dienst een kort ‘in memoriam’ voorgelezen door de ouderling van dienst.
Tijdens het voorlezen staat de gemeente. Het ‘in memoriam’ wordt afgesloten door het zingen van
een psalm of lied, bij voorkeur opgegeven door de familie van de overledene.
Welkomteams
Op de zondagen, christelijke feestdagen en gedenkdagen worden gemeenteleden en gasten
persoonlijk welkom geheten door een aantal gastheren en gastdames. Dit welkomteam bestaat per
dienst uit maximaal 3 personen. De organisatie en coördinatie is in handen van een gemeentelid,
onder de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters. Het welkomteam is minimaal een half uur
voor aanvang van de dienst aanwezig. Naast het welkom heten, verzorgt het welkomteam het
uitreiken van de weekbrief en geeft zij praktische informatie aan gasten. Voor de gastheren en
gastdames worden stoelen gereserveerd in de kerkzaal.
Gebruik beamer
In de kerkzaal zijn 3 beamers beschikbaar voor het projecteren van psalmen en liederen. In 2013 is
door de kerkenraad besloten om alle te zingen psalmen en liederen te beamen. De bediening van de
beamers wordt verzorgd door een aantal gemeenteleden, onder de verantwoordelijkheid van de
kerkrentmeesters. Om duidelijkheid te hebben voor het gebruik van de beamers in de eredienst, is er
een ‘beleidsplan beamen’ beschikbaar.
Hulpcollectanten
Naast de in de eredienst dienstdoende diakenen en ouderling-kerkrentmeesters worden er
gemeenteleden ingezet als hulpcollectant.
Kerkomroep, kerktelefoon
De diensten van wijkgemeente De Ontmoeting worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via
kerktelefoon. Het beheer van de kerkomroep gebeurt in PGM-verband. Het beheer van kerktelefoon
valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters.
Diensten op CD/DVD
Gemeenteleden zijn in de gelegenheid om CD’s te bestellen van de erediensten die in de
Ontmoetingskerk worden gehouden. Van doopdiensten, de belijdenisdienst en de uitzending van
zendingwerkers worden filmopnamen gemaakt, die beschikbaar worden gesteld aan de doopouders
en deelnemers van de openbare geloofsbelijdenis.

Foto’s maken tijdens de eredienst
Het maken van foto’s tijdens de eredienst wordt door de kerkenraad in verband met privacy van
gemeenteleden en de orde van dienst niet toegestaan. De kerkenraad faciliteert het maken van
foto’s tijdens de doopdiensten. Hiervoor is een gemeentelid beschikbaar.
Koffiedrinken na de dienst
Binnen De Ontmoeting is er de mogelijkheid voor het drinken van koffie, thee of fris na afloop van de
volgende diensten: Nieuwjaarsdienst, Paaspraise, Pinksterpraise, dienst 2e Kerstdag en de
gehandicaptendiensten. Een gemeentelid organiseert en coördineert het koffiedrinken na de
diensten.
Groet zendingswerkers eigen gemeente
De kerkenraad biedt zendingswerkers uit eigen gemeente de mogelijkheid de gemeente te groeten
wanneer zij met verlof terug in de gemeente zijn. Dit kan uitsluitend nadat dit is afgestemd met de
ouderling Zending en Evangelisatie en hiervoor vooraf toestemming is gevraagd bij de 1e of 2e scriba
van de kerkenraad. Het groeten vindt plaats voordat de dienst begint.
Feliciteren van afloop van de dienst
Na afloop van een doopdienst, belijdenisdienst, uitzenddienst of een bevestigingsdienst van
ambtsdragers is er voor de gemeente gelegenheid om de betrokkenen persoonlijk Gods zegen toe te
wensen of te feliciteren. Om de doorstroming in de kerkzaal en hal zo min mogelijk te verstoren,
wordt dit gedaan op het podium, voor de preekstoel.
Symboliek
In de kerkzaal zijn op het podium voor de kansel de tekenen van doop (doopvont) en avondmaal
(avondmaalstafel) zichtbaar.
In gemeenschap met de overige wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Middelburg komen
de kleuren van het kerkelijk jaar tot uitdrukking door een antependium op de avondmaalstafel.
Daarnaast is er ruimte voor liturgisch of symbolisch bloemschikken in de erediensten op christelijke
feestdagen, adventszondagen, stille week of tijdens bijzondere erediensten of gedenkdagen.

