Gemeentegids voor de gemeente
rondom de Catharinakerk

Borssele

Samenwerking drie gemeenten
Al enige jaren werkt onze gemeente nauw samen met de protestantse
gemeenten van ’s-Heer Arendskerke en Lewedorp. In januari 2015 is
een federatieve kerkenraad gevormd voor de drie gemeenten. Met
behoud van de plaatselijke zelfstandigheid ondersteunen we elkaar
waar dat mogelijk en wenselijk is. Er is een gezamenlijk diaconaal
project. Pastorale toerusting wordt voor de drie gemeenten
aangeboden. Ook voor activiteiten voor kinderen, jongeren en hun
ouders doen we zoveel mogelijk samen. Iedere laatste zondag van de
maand is er een gezamenlijke kerkdienst voor de drie gemeenten. Bij
gelegenheid is er ook op andere zondagen een gezamenlijke dienst,
zoals de eerste zondag in januari en de jaarlijkse kinderdienst. Ook
vieren we de paascyclus (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en
Paasnacht) gezamenlijk.

Kerkenraad
voorzitter:
ds. M.J. Wisse, Slotstraat 63, 4458 BL ’s-Heer Arendskerke, tel.
0113 - 561322
e-mail: m.j.wisse@kpnmail.nl
scriba:
dhr. P. Duijnkerke, tel. 0113 - 352467
e-mail: pkn.borssele@gmail.com
diaconie:
mevr. J.W. Werkhoven-Nieuwenhuijze
ouderling:
mevr. A. van Westen-de Hamer
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college van kerkrentmeesters, ambtsdragers
dhr. P. Duijnkerke
e-mail: pkn.borssele@gmail.com
predikant:
ds. M.J. Wisse, Slotstraat 63, tel. 0113 - 561322
e-mail: m.j.wisse@kpnmail.nl

Pastoraat
Wijkindeling:
Wijk 1
Borszeestraat, Zuidsingel, Zuidstraat, Kalootstraat, Diepeneestraat,
Everingestraat, Wolphaartsweg.
Bezoek medewerksters: Plonie Boone en Ria de Graaff.
Wijk 2
Plein, Noordsingel, Noordstraat.
Bezoek medewerksters: Janna de Bue en Eva Honingh.
Wijk 3
Oostsingel, Ooststraat, Cleeuwendamme, Monsterweg.
bezoek medewerkster: Marja Peene.
Wijk 4
Westsingel, Weststraat, Cathalijneweg, Weelhoekweg.
Bezoek medewerksters: Susan Dekker en Jannie Quist.
Wijk 5
Kaaiweg, Jurjaneweg, Zeedijk, Westeindedijk,
Buitenwijk: Goes, 's-Heerenhoek, Lewedorp.
Bezoek medewerkster: Corrie de Kunder.
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Pastoraal team
Ouderling, bezoekmedewerkers en predikant vormen samen het
pastorale team. Dit team probeert de onderlinge zorg en aandacht
binnen de gemeente te stimuleren. Als u behoefte hebt aan een
pastoraal gesprek, dan doet u er goed aan dit te laten weten aan de
ouderling of predikant. Ook als u in het ziekenhuis wordt opgenomen
en daar bezoek van uw predikant wilt ontvangen, moet u dit zelf aan
de predikant doorgeven. Ziekenhuisopnames worden niet door het
ziekenhuis doorgegeven.
Doop / huwelijk / uitvaart
Ouders die hun kind willen laten dopen nemen tijdig contact op met de
predikant of met de scriba, zodat een doopgesprek kan plaatsvinden.
De doopaangifte wordt tijdens dit gesprek gedaan.
Voorbereiding tot een kerkelijke viering van het huwelijk is zeer
zinvol. Neem ruim van te voren (bij voorkeur twee maanden) contact
op met de predikant.
In geval van een uitvaart verdient het aanbeveling dat de familie zo
spoedig mogelijk contact opneemt met de predikant of met de scriba
zodat afspraken gemaakt kunnen worden over tijd en plaats van de
uitvaartdienst en over de inhoudelijke voorbereiding van de dienst.

Publiciteit
kerkblad “Kerkwijzer”
Een belangrijk deel van het gebeuren in de gemeente rondom de
Catharinakerk wordt gepubliceerd in het kerkblad “Kerkwijzer”. Zo
mogelijk vindt u van week tot week het volledig overzicht van
kerkdienst en kerkenwerk. Kopij voor dit blad kan worden ingeleverd
bij mevr. J.W. Werkhoven-Nieuwenhuijze. Doe dit s.v.p. ruim van
tevoren (bij voorkeur 3 weken voor verschijning van de nieuwe editie!).

distributie en rondbrengen:
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Noor Duijnkerke
Website: www.pknborssele.nl

Diaconie
De begrippen gerechtigheid en barmhartigheid staan centraal in de
taakomschrijving van de diaconie. De diakenen zijn geroepen de
gemeente voor te gaan in het dienstbetoon. Dit dienstbetoon strekt
zich uit tot allen die op welke wijze dan ook in het nauw komen, in eigen
kring en wereldwijd. Inkomsten verwerft de diaconie uit collectes en
uit het beheer van geld.
Rekeningnummer van de diaconie: NL63RABO0320542890

College kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de financiën van
de gemeente. Ook beheert het college het kerkgebouw. De zorg voor
de ledenadministratie valt ook onder de verantwoordelijkheid van dit
college. Inkomsten verwerft het college van beheer uit collectes, de
actie Kerkbalans (de jaarlijkse actie in de maand januari voor de
vrijwillige bijdragen), de opbrengsten van geld en goederen en het
innen van de bijdrage Solidariteitsfonds.
Rekeningnummer college van kerkrentmeesters:
IBAN NL86 RBRB 0698 5745 40.
De ledenadministratie
mevr. D. Schipper-Welleman
Eredienst
Preekvoorziening
dhr. P. Duijnkerke, e-mail: pkn.borssele@gmail.com

Kostersdienst:
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Een aantal vrijwilligers heeft de taak van koster op zich genomen om
voor en tijdens de eredienst de gemeente van dienst te zijn.
contactpersoon: dhr. P. Duijnkerke
e-mail: pkn.borssele@gmail.com
Kindernevendienst:
contactpersoon:
mevr. Y. Duijnkerke-van Beurden

Diensten op gereformeerde grondslag
Op zondagmiddag worden in de Catharinakerk diensten op
gereformeerde grondslag gehouden. Deze diensten beginnen om 14.30
uur.

Vorming en toerusting
Ieder jaar is er een regionaal aanbod van kringwerk.

Overige activiteiten
Goede tradities zijn de jaarlijkse oecumenische viering met de
parochie ’s-Heerenhoek, de gezamenlijke kinderdienst met ’s-Heer
Arendskerke, Lewedorp en Nieuwdorp, de regionale oecumenische
viering van Hemelvaartsdag en niet te vergeten de gemeentereis aan
het begin van het nieuwe seizoen.
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