
   

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE SOMMELSDIJK  

 

Kerkdiensten en liturgie  

De omvang van de gemeente en de gemiddelde (hoge) leeftijd van leden, vrienden 

en belangstellenden heeft ons al eerder genoodzaakt tot het nemen van het principe-

besluit om de wekelijkse kerkdiensten op de zondagmorgen af te gaan wisselen met 

samenkomsten. Voor de reguliere diensten kunnen we gelukkig naast onze eigen 

predikant terugvallen op vele gastpredikanten. Op Schouwen Duiveland komen 

leden, vrienden en belangstellenden een keer per maand bij elkaar in een huiskring, 

waar thema’s met elkaar besproken worden. Vaak aan de hand van een boek. De 

leiding van deze kring ligt bij de predikant. In onze gemeente neemt de cantorij 

“Cantone” een belangrijke plaats in met een  ledenaantal tussen de 15 en 20 

personen repeteert Cantone elke week o.l.v. Sjaliene de Waal van 19.30 -21.30 uur 

op de woensdagavond.  

Het paasontbijt vindt jaarlijks plaats vóór de paasdienst op zondag. Aan een mooi 

aangezette tafel in het kerkgebouw, gebruiken leden en vrienden van de gemeente 

gezamenlijk het ontbijt. Dit is van oudsher een traditie en een mooi begin van deze 

paaszondag. 

De adventsviering vond dit jaar ’s-avonds plaats op 17 december. In deze viering is 

er plaats voor een kerstverhaal, gedichten, passend bij de adventtijd, en liederen 

gezongen door een solist en door de aanwezigen en door het koor Cantone.  Met 

een mooie kerstboom en met lekkernijen die vooral in december worden gegeten is 

dit een sfeervol, jaarlijks gebeuren voor alle gemeenteleden en belangstellenden. 

Pastoraat  

De omvang van het dienstverband van onze predikant is sinds 1 februari 2014 37%.  

Zowel predikant als enkele gemeenteleden bezoeken regelmatig onze oudere leden 

en vrienden en staan hen zonodig bij. In 2015  mochten we drie nieuwe vrienden 

verwelkomen. Helaas overleden er ook drie vrienden. Onze predikant was in 2015 

enkele maanden helaas arbeidsongeschikt als gevolg van een ernstige kwetsuur aan 

de schouder. Op 1 september was hij 12,5 jaar in dienst. We hebben dit op 6 

september gevierd na de kerkdienst in Sommelsdijk en aansluitend een bezoek aan 

Tiengemeten samen met onze broeders en zusters uit Dordrecht. 

Samenwerking  

De gemeente is vertegenwoordigd in een oecumenische werkgroep waaraan een 

aantal PKN-gemeenten en de RK-parochies op Goeree Overflakkee deelnemen. De 

werkgroep organiseert eenvoudige soepmaaltijden op iedere dinsdag in de 

lijdenstijd, een gezamenlijke dienst in de week van gebed voor eenheid van de 

Christenen, een gezamenlijke dienst in de vredesweek en een herdenkingsdienst 



   

voorafgaand aan de dodenherdenking op 4 mei. Daarnaast wordt op initiatief van 

deze werkgroep in onze kerk iedere eerste woensdag van de maand een 

stiltecentrum ingericht. 

Jongerenwerk  

Van echte specifieke activiteiten naar de jongeren toe is, ook weer als uitvloeisel 

van de samenstelling van de gemeente, eigenlijk niets over. Gelukkig fleurt de 

dochter van onze organist de dienst regelmatig op met haar zang.  

Publiciteit en werving  

In het kerkgebouw worden regelmatig exposities en activiteiten georganiseerd die 

hun uitstraling hebben naar de lokale en regionale media. Zo hebben in de kerkzaal 

bijeenkomsten en muziekuitvoeringen plaatsgevonden.We proberen daarmee bij 

voortduring te duiden op onze geloofsgemeenschap en waarvoor deze staat. 

Daarnaast worden het koetshuis en de kerkzaal regelmatig verhuurd voor diverse 

activiteiten. 

Het blad van de gemeente, 'Vrijzinnige Klanken' verschijnt 6 keer per jaar. De drie 

personen tellende redactie zorgt samen met een aantal vaste schrijvers, dat 

mededelingen, wetenswaardigheden en nieuws van binnen en buiten de gemeente 

onder de aandacht komt van leden, vrienden en belangstellenden. Zo worden ook 

lezers die niet meer in de kerk (kunnen) komen toch op de hoogte gehouden van het 

reilen en zeilen binnen de gemeente. De website van de gemeente wordt goed 

bezocht. 

 

Beleid en toekomstperspectieven  

We staan als gemeente, net als vorig jaar, nog steeds voor een belangrijke keuze, 

waarbij we moeten beslissen welke richting we uit gaan. Daarbij heeft de 

kerkenraad het vertrouwen in de toekomst nog steeds niet verloren; want juist in 

deze tijden met zijn ogenschijnlijk verscheurde samenleving bestaat er een grote 

behoefte aan een geloofsgemeenschap die in staat is mensen aan elkaar te binden in 

plaats van af te wijzen. Voortdurend zoeken naar (nieuwe en nog ongekende) 

wegen om dat kenbaar te maken is ons doel voor de komende jaren. Het financieel 

resultaat over 2015 was zeer bevredigend. Het aantal leden en vrienden is in 2015 

gestabiliseerd op 65. 
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