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Rondom nieuw beleid/werkplan 

Het is ons redelijk goed gelukt om ons in 2016 in de plaatselijke bladen te 

presenteren. Als doel was gesteld het op peil houden van het aantal leden en 

vrienden en die doelstelling is gehaald. Het beoogde radiospotje kon helaas niet 

doorgaan, omdat we de enige gemeente waren die landelijk een nieuw spotje nodig 

hadden. Daarentegen konden we wel in twee van de drie plaatselijke bladen 

adverteren. Regelmatig waren we ook in de picture met de tentoonstellingen in 

onze kerk en de uitvoering van Zwarte gaten & Losse eindjes. Ook voor 2017 

proberen we weer eenzelfde resultaat te bereiken. 

Kerkdiensten en liturgie  

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. In 

onze gemeente neemt de cantorij “Cantone” een belangrijke plaats in met een  

ledenaantal van ca. 15 personen. Zij treden op bij speciale diensten. Het paasontbijt 

vindt jaarlijks plaats vóór de paasdienst op zondag. De adventsviering vond dit jaar 

’s-avonds plaats op 16 december.  

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.  

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. 

Tenslotte 

We staan als gemeente, net als vorige jaren, 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. 
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