
Werkplan 2018 Remonstranten Sommelsdijk  
 
In dit werkplan zijn de plannen opgenomen om in 2018 de naamsbekendheid 
van de Remonstranten op Goeree-Overflakkee te vergroten en om nieuwe 
vrienden te werven om daarmee het huidig  aantal van 64 leden en vrienden op 
peil te houden en zo mogelijk uit te breiden. 
 
Huidige situatie 
Onze gemeente lijkt aantrekkelijk te zijn voor vrijzinnige gelovigen die nu nog 
hun heil vinden in de PKN gemeenten in de regio die door onze gemeente 
bestreken wordt en zich daar niet meer op hun plaats voelen. Vooral uit deze 
gemeenten in Sommelsdijk en Middelharnis zijn al mensen naar ons 
toegekomen.  
Wat bij deze mensen de stap moeilijk maakte is de gedachte dat de PKN geheel 
losgelaten moest worden. Voor een aantal mensen blijkt de mogelijkheid om 
lid te blijven van de PKN en vriend te worden bij ons een makkelijker te nemen 
stap. Deze mogelijkheid bleek niet echt bekend te zijn. Daarnaast kunnen we 
aantrekkelijk zijn voor vrijzinnigen die nu niet zijn aangesloten bij een 
kerkgenootschap op de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.  
 
Wij hebben iedere twee weken een  kerkdienst. In de weken waarin geen 
kerkdienst is, wordt een bijeenkomst gehouden. Daarin wordt rond de tafel 
gesproken over een bepaald onderwerp, onder het genot van een kopje koffie.  
Meestal wordt in de bijeenkomsten een eenvoudige liturgie gebruikt.  
 
De leden en vrienden op Schouwen-Duiveland gaan meestal in hun eigen dorp 
of daar in de buurt naar de kerk in een “vrijzinnige” PKN gemeente.  
De meeste leden en vrienden daar ontmoeten elkaar echter maandelijks in een 
gesprekskring, Kring Schouwen, waarin gesprekken plaatsvinden rond bepaalde 
onderwerpen of boeken. Daarnaast krijgt het wel en wee van de leden en 
vrienden op Schouwen aandacht. Predikant en voorzitter van de kerkenraad 
nemen deel aan deze gesprekskring. Onze predikant leidt deze bijeenkomsten 
en als hij niet kan onze voorzitter of een ander lid van deze groep. Daarnaast 
preekt onze predikant enkel keren in Burgh-Haamstede en in Zierikzee om ook 
zo te voorzien in de banden met Sommelsdijk 
 
Verder heeft onze gemeente een goed lopende cantorij waarin ook enkele 
mensen zitten die niet kerkelijk zijn. 
In  de kerk is permanent een expositie, die per 2 maanden wisselt.  Op 
woensdagochtenden is de kerk open voor bezoekers. Er is dan markt en er 



komen dan  regelmatig bezoekers in onze kerk. De bezoekers wordt koffie/thee 
aangeboden.  
We werken in de Oecumenische werkgroep op Goeree-Overflakkee, samen 
met leden van de RK parochie op Goeree Overflakkee en enkele PKN 
gemeenten. 
De werkgroep organiseert een gezamenlijke vredesdienst in de vredesweek, 
een dienst voor de eenheid van de Christenen in januari en een gebedsdienst  
voorafgaand aan de herdenking op 4 mei. Daarnaast wordt  in de 40 dagentijd 
iedere dinsdag een eenvoudige soepmaaltijd georganiseerd waarvan de 
opbrengst naar goede doelen gaat. De zondag voor kerst wordt een tocht van 
Nazareth naar Bethlehem georganiseerd, waarin kinderen met lampions deze 
Bijbelse reis nabootsen. 
  
De Stichting voor Kunst- en Cultuureducatie op Goeree-Overflakkee maakt 
regelmatig gebruik van onze kerk om lezingen en cursussen te houden. . De 
kerk heeft een website die actueel gehouden wordt. Met facebook wordt 
beperkt wat gedaan. 
 
De promotie voor naamsbekendheid laten we waar het kan gratis uitvoeren. De 
lezingen van eerder genoemde stichting voor kunst- en cultuureducatie is daar 
een voorbeeld van. Zij huren voor een relatief gering bedrag de kerk en onze 
naam wordt genoemd in hun pr voor hun lezingen en de plaats waar die 
gegeven wordt. 
De bezoekers van de tentoonstellingen wordt koffie aangeboden. Die kosten 
worden in de praktijk ruimschoots vergoed door een vrijwillige bijdrage. 
 
Het aantal beschikbare vrijwilligers is naast de huidige kerkenraadsleden (drie + 
predikant) gering. We zijn beperkt in onze personele capaciteit. Onze predikant 
werkt in deeltijd en is ook slechts beperkt beschikbaar. In de 
kerkenraadsvergaderingen is speciale aandacht voor het zo optimaal mogelijk 
inzetten van zijn tijd. Voor nieuwe vrienden zou het wenselijk zijn extra tijd vrij 
te kunnen maken. 
 
Vrijwilligers houden de kerk schoon en zijn beschikbaar bij de projectmatige 
aanpak van een bijzondere gebeurtenis. 
 
Nieuwe bezoekers worden verwelkomd door de ontvanger bij de voordeur. 
Komt deze bezoeker vaker terug dan wordt door een kerkenraadslid een 
gesprek aangegaan en de mogelijkheid om vriend van onze gemeente te 
worden geopperd. 



 
Nieuwe vrienden krijgen als eerste een welkomstbrief met het verzoek om de 
persoonlijke gegevens voor de ledenadministratie aan te leveren. Na ontvangst 
van deze gegevens wordt aan de nieuwe vrienden het algemeen reglement van 
onze gemeente toegezonden, het eerste jaar ons blad gratis toegezonden en 
de aandacht gevestigd op de vrijwillige bijdrage aan onze gemeente om de 
continuïteit van onze gemeente te waarborgen. 
Alle vrienden en leden krijgen voor de jaarvergadering de jaarstukken met het 
verzoek een vrijwillige bijdrage over te maken. Daarbij wordt vermeld wat ze 
eerder hebben betaald en wat een richtlijn kan zijn (1 % inkomen) 
 
Marketing boodschap: Geloven begint bij jezelf, dit krijgt betekenis als je dit 
met anderen kunt delen. Praat je met ons mee? 
 
Omgeving 
In Sommelsdijk en Middelharnis zijn 12 kerkgenootschappen gevestigd. Het 
aanbod op religieus gebied is daardoor groot. Rechtstreekse ‘concurrent’ is de 
Exodusgemeente in Sommelsdijk, een regionale PKN gemeente waar vrijzinnig 
hervormden, die op het eiland komen wonen, vaak terecht komen. 
In tegenstelling tot onze gemeente heeft de Exodusgemeente een bloeiende 
jeugdgroep. 
In Ouddorp is een bloeiende doopsgezinde gemeente gevestigd die ook veel 
bezoekers uit andere dorpen trekt. Deze gemeente heeft in tegenstelling tot 
veel andere doopsgezinde gemeenten een erg evangelisch karakter. 
De overige PKN gemeenten en andere protestantse gemeenten op Goeree-
Overflakkee  zijn conservatief tot zeer conservatief. Op Schouwen-Duiveland 
zijn de meeste PKN gemeenten midden orthodox. Zierikzee kent een vrijzinnige 
PKN gemeente. 
 
Onze doelgroep is in eerste instantie 45+, belangstelling voor zingeving en 
religie en , voor zover lid van een kerk, niet tevreden met de ruimte in de eigen 
kerk. Voor belangstelling van enkele dertigers en veertigers  en jonge gezinnen 
staan wij zeker open. 
 
Ons USP (Unic Selling Point) is een geloofsgemeenschap zijn die niet weet of 
zegt hoe het is, maar die met anderen in verdraagzaamheid en openheid op 
zoek gaat naar hoe we zelf ons leven zingeven en wat geloven daarin betekent.  
Niet verkondigen hoe het is, maar met elkaar praten hoe het zou kunnen zijn. 
 
Wat is haalbaar? 



 
Onze ambitie is de gemiddelde leeftijd iets omlaag te halen. We hopen nieuwe 
vrienden en/of leden te werven die in de plaats komen van de oudere leden die 
wegvallen. De afgelopen jaren lukt dit ongeveer.  
Met gerichte aandacht voor de werving van vrienden hopen we de komende 
jaren een bescheiden groei te beleven.  
 
Onze zwakke punten zijn:  

1. We hebben nu geen jeugd meer en zijn daardoor niet ingericht jeugd iets 
te bieden. We hebben wel de mogelijkheid wat betreft ruimte. 

2. Een ander zwak punt is ons grote verspreidingsgebied. Onze leden en 
vrienden wonen verspreid over heel Goeree-Overflakkee en Schouwen-
Duiveland. Een relatief groot en relatief dun bevolkt gebied. Op beide 
eilanden samen wonen rond  85000 inwoners. 

3. We hebben een klein kader.  
Aangezien onze gemeente klein is en de leden en vrienden erg verspreid 
wonen is er voor een klein kader veel werk te verzetten. Hierdoor zijn we 
beperkt in wat we kunnen doen. Te veel hooi op de vork van enkelen kan 
er voor zorgen dat een project verzand. 

 
Sterke punten zijn: 

1. een saamhorige en warme gemeente waar men zich snel thuis voelt. 
2. Een kerkgebouw/pastorie met een extra ruimte die huur opbrengen. 
3. Onze gemeente heeft een zeker eigen onderkomen. 
4. Ruimte/openheid voor het ontwikkelen van initiatieven. 

 
Als budget is maximaal beschikbaar het restant van het quotum over 2016 en 
2017 in totaal , € 2.736,85.  
 
Aanhaken bij landelijk aanbod? 
Voordeel van aanhaken bij het landelijk aanbod is dat we minder tijd in de 
ontwikkeling hoeven te besteden. Aandachtspunt is dat er mogelijk iets wordt 
ontwikkeld dat in onze regio  het begin van de biblebelt niet goed valt. Hier kan 
gebruik van worden gemaakt! 
 
 
 
  



Werkplan 2018 
 
Voortzetten van de bestaande activiteiten met speciale aandacht voor het 
informeren van mogelijke belangstellenden, met name over het vriend zijn 
naast het lidmaatschap van een andere  kerk. 
 
Voortzetten van de huidige activiteiten met betrekking tot de 
naamsbekendheid. 
Bezoekers middels te vernieuwen foldermateriaal en zo mogelijk een 
persoonlijk gesprek uitnodigen om een keer een kerkdienst of gespreksgroep 
bij te wonen. 
 
Aanhaken bij de komende landelijke thema’s met name in de bijeenkomsten.  
Een lezing organiseren over zo’n thema. 
Bij voldoende belangstelling naast de huidige gespreksmogelijkheden  in de 
bijeenkomsten een gespreksgroep instellen op een ander tijdstip. 
 
Extra inzet van de predikant voor het bezoeken van nieuwe vrienden en 
mogelijk de extra gespreksgroep. 
 
Naast aandacht voor de huidige activiteiten met betrekking tot  de 
naamsbekendheid op Goeree-Overflakkee middels de huidige kanalen het 
mogelijk vergroten ervan door facebook en de website.  
 
Bij het meelopen met landelijke acties die verdieping als doel hebben daarvoor 
regionaal reclame te maken in de streekpers. 
 
Aanvullende begroting 2018 
Financieel is dit plan opgenomen binnen de huidige begroting en heeft het 
globaal de volgende gevolgen: 
 
Website onderhoud en abonnement 2018  €    400,00 
Promotiekosten (advertenties streekpers)           €    200,00 
Lezing voorjaar 2018 €    800,00 
Lezing najaar 2018 €    700,00 
 -------------- + 
Totaal geraamde uitgaven € 2.100,00 
 € ======= 
 



De lezing voor het voorjaar van 2018 is reeds gepland. Op 6 februari 2018 komt 
mevr. Marijke Broekhuijzen naar Sommelsdijk met haar vertelvoorstelling “De 
actualiteit van Arminius”.  


