Advent 2020

Aan de leden van protestantse gemeente
‘Het Vierhuis’ in oprichting
Advent
We schrijven weer ‘Advent’. Na een jaar waarin een virus het leven en samenleven
heeft ontwricht, is het weer Advent geworden. Advent: de tijd waarin de
gemeente van Christus zich voorbereidt op de komst, de toekomst van de Heer.
Onze blik wordt gericht op Gods beloften: gerechtigheid en vrede.
De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.
De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.
Voorwaar, het heil is nu nabij,
uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij:
God roept de vrede uit. (lied 767, Willem Barnard)
Zeker in tijden waarin er zorgen en angsten zijn, is het goed ons te bezinnen op
Gods beloften en ons naar die beloften te richten ‘als bloemen naar de zon’
(tafelgebed 29 uit ‘Dienstboek, een proeve, Schrift, Maaltijd, Gebed’) We hebben
behoefte aan perspectief. We zien vol verwachting uit naar toekomst die anders
is. En we hopen dat, wanneer straks de dreiging van het virus is bedwongen, we
niet de draad van het oude leven weer oppakken, maar werkelijk een nieuw begin
maken, met meer zorg en aandacht voor elkaar, voor de schepping en voor al onze
medebewoners op aarde, wereldwijd, in dienst aan de Schepper.
Samenvoeging
Als gemeenten maken we straks een nieuw begin wanneer de vier gemeenten
Borssele, ’s-Heer Arendskerke, Lewedorp en Nieuwdorp straks verder gaan als
één gemeente. We hopen dat deze nieuwe start meer zal zijn dan het samenvoegen
van wat er was. We hopen en vertrouwen dat er een nieuw elan zal komen, waarin
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wij, geleid door Gods geest, elkaar zullen inspireren tot dienst aan God,
gemeenschap en elkaar.
Ondanks de beperkingen die er waren door de coronamaatregelen is er hard
gewerkt aan een beleidsplan voor onze gemeente ‘Het Vierhuis’. Dit plan is opgezet
als een groeidocument. In de federatiekerkenraadsvergadering van 17 december
wordt dit beleidsplan besproken en vastgesteld. Daarna kunt u het opvragen bij
de scriba Stephan de Visser.
In november konden de geplande gemeentebijeenkomsten niet doorgaan in
verband met de aangescherpte coronamaatregelen. Via de nieuwsbrief bent u van
de plannen op de hoogte gebracht. Van de gelegenheid om op de plannen te
reageren is gebruik gemaakt. Vijf brieven zijn binnengekomen bij de scriba. Twee
om de kerkenraden te danken voor hun inzet en succes te wensen bij de arbeid.
Drie brieven waren er met vragen.
Er is zorg omdat zoveel nog niet is geregeld. De angst is zelfs uitgesproken dat er
nog niets geregeld is! Wat dat laatste betreft, stellen we u zeker gerust. Achter
de schermen is er de afgelopen maanden zeer hard gewerkt door de regiegroep
en de kerkenraad aan het maken van afspraken, regelingen en plannen. De officiële
stukken die nodig zijn voor het verkrijgen van toestemming tot samenvoeging zijn
opgestuurd naar het breed moderamen van de classis en het CCBB (het classicale
college voor de behandeling van beheerszaken). Dat er een heleboel nog niet is
geregeld, klopt ook. Maar dat is een bewuste keuze. Alle groepen en commissies
zoals die nu in de vier gemeenten bestaan zullen in het komende jaar met elkaar
rond de tafel gaan zitten om activiteiten en gewoonten op elkaar af te stemmen
en op papier te zetten. Daar trekken we zeker een jaar voor uit. Dit heeft als
gevolg dat er nu en ook de komende maanden nog onduidelijkheden kunnen zijn
over tal van praktische zaken. U kunt uw vragen via de scriba melden bij de
kerkenraad. Aan het beleidsplan zijn jaarplannen gehecht. Het eerste jaar 2021
staat in het teken van het overleg met de groepen die in de gemeenten actief zijn
om voor iedere groep doelstellingen en beleidsafspraken vast te leggen. Ook gaan
we in 2021 met de gemeente in gesprek rondom de vraag welke gemeente wij willen
zijn.
Ook is gevraagd naar de kosten van het pastoraat. Hierop wordt niet bezuinigd,
terwijl er forse tekorten op de begroting zijn en er een beroep op gemeenteleden
wordt gedaan om financieel meer bij te dragen. De reactie hierop van de
kerkenraad is dat we, zeker nu we voor een nieuw begin staan, de middelen die we
hebben, willen inzetten voor de opbouw van de gemeente. Een sluitende begroting
heeft in dit stadium geen prioriteit. Overigens stond in de vorige nieuwsbrief een
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verkeerde datum bij het contract van Mathilde Meulensteen. Dit contract loopt
niet af in 2021, maar in 2022.
Ook waren er vragen over de verkoopprijs van de Bethelkerk in Nieuwdorp. Dit
naar aanleiding van een krantenartikel in de PZC: Waarom gingen we akkoord met
een verkoopprijs van € 64.000, terwijl het gebouw was getaxeerd op € 160.000?
Toch overheerst bij ons het gevoel dat we een prima deal hebben gesloten. Met
name omdat we hebben bereikt dat we de kerk, die straks dorpshuis zal zijn, nog
10 jaar gratis mogen gebruiken voor kerk- rouw en trouwdiensten. Geen
onderhoudskosten meer dus. En daarbij moeten we ook bedenken, dat het kennen
van een taxatieprijs belangrijk is, maar een geïnteresseerde koper vinden, daar
gaat het feitelijk om. Daarom waren we dan ook blij dat de aankoop van de kerk
paste in de plannen van de Gemeente Borsele.
Verspreiding nieuwsbrieven
Tot nu toe zijn de nieuwsbrieven geprint. Ze werden bij u in de brievenbus
bezorgd. Terecht is opgemerkt dat dit printen het nodige papier kost en een
belasting is voor het milieu. Ook vraagt de verspreiding de nodige inzet van
vrijwilligers. Efficiënter is het de nieuwsbrieven via de e-mail te verspreiden.
Daarom vragen wij u om, wanneer u een e-mailadres hebt, dit door te geven aan de
scriba van uw plaatselijke kerkenraad. Dan ontvangt u de volgende nieuwsbrief via
de mail. Degenen die geen e-mailadres hebben, blijven de nieuwsbrieven via de
brievenbus ontvangen.
Aanmelding kerkdiensten
Het is geen sympathieke maatregel, maar we weten niet hoe het beter kan. Dus
voorlopig vragen wij u om u aan te melden bij de plaatselijke scriba (en vanaf
januari bij de scriba van de federatiekerkenraad) wanneer u de federatiediensten
wilt bezoeken. Dit geldt ook voor de komende kerstdiensten. Dit om te voorkomen
dat mensen bij de deur moeten worden weggestuurd. Dat is voor de kerkgangers
die niet naar binnen kunnen vervelend, maar ook voor degenen die de deur moeten
sluiten. We zijn blij dat we u kunnen melen dat vanaf nu de kerkdiensten met geluid
én
beeld
uitgezonden
kunnen
worden.
Via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2266-Het-Vierhuis zijn de diensten te
volgen.
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Tenslotte
Tenslotte wensen wij u een adventstijd vol bezinning en gezegende Kerstdagen
toe.
Namens de federatiekerkenraad
Mathilde Meulensteen
Mathilde@Meulensteen.nl
0612380933
Marjo Wisse
m.j.wisse@kpnmail.nl
0113-561322
Adresgegevens scribae voor het aanmelden deelname kerkdiensten en doorgeven
e-mailadressen:
Borssele:
pkn.borssele@gmail.com,
0611446630
’s-Heer Arendskerke:
pkn.sheerarendskerke@gmail.com,
563614
Lewedorp:
pkn.lewedorp@zeelandnet.nl,
222107
Nieuwdorp:
scribanieuwdorp@zeelandnet.nl
federatie De Samenwerking, straks Het Vierhuis: stephan.de.visser@gmail.com
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