November 2020
Aan de leden van
Protestantse Gemeente ‘Het Vierhuis’ i.o.,
Opeens staat er een andere naam in de aanhef. Nu
wordt het heel concreet dat federatie de
Samenwerking opgaat in Protestantse Gemeente ‘Het
Vierhuis’.
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de
gemeente te Korinte: ‘Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat;
ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met
het lichaam van Christus’ (1 Korintiërs 12: 12).
Paulus werkt dat uit door te wijzen op het belang van samenwerking door al die
verschillende onderdelen van het lichaam. Al geruime tijd trekken wij samen op
als gemeenten in federatie ‘De Samenwerking’. Vanaf januari 2021 wordt deze
samenwerking nog hechter en worden wij één gemeente. Op deze wijze hopen wij
ook in de toekomst inhoud te kunnen geven aan onze roeping lichaam van Christus
te zijn in deze tijd. Zo willen wij voor elkaar en onze medemensen tot oog en
oor, hand en voet, hart en mond zijn zoals lied 973 zo mooi zingt:
Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor, halleluja.
om voor elkaar te zijn uw hand en voet, te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, halleluja,
om voor elkaar te zijn uw hart en mond, om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond, halleluja,
roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. Halleluja!
lied 973

Wij hadden u voor een gemeentevergadering willen uitnodigen. Omwille van alle
corona maatregelen moeten wij dit nu anders doen. Met deze brief proberen wij
u zo goed mogelijk bij te praten bij alles wat er speelt.
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Onderaan de brief vindt u de gegevens van de scriba van de federatie, Stephan
de Visser. U kunt al uw vragen, opmerkingen en reacties voor dinsdag 10
november naar hem sturen. Dan nemen we uw opmerkingen mee in de federatie
kerkenraad van 12 november. Dit is niet de werkwijze die wij voor ogen hadden
maar wij zien door alle corona maatregelen geen mogelijkheid voor een openbare
bijeenkomst.
In willekeurige volgorde vindt u hieronder de thema’s die wij hadden willen
bespreken:
1. Samenstelling van de nieuwe kerkenraad. Zoals het er nu naar uitziet
hebben wij per 1 januari een complete kerkenraad waarin alle dorpen
vertegenwoordigd zijn, waar alle ambten voldoende aanwezig zijn. Deze
kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers die nu aan de vier
dorpen verbonden zijn. Een aantal ambtsdragers heeft aangegeven
afscheid te willen nemen gezien hun lange staat van dienst. Wij zijn hen
heel dankbaar voor al hun werk. Wie per januari de kerkenraad gaan
vormen laten wij u voor die tijd nog weten. Wij hebben Theo Quaak
bereid gevonden om de taak van voorzitter op zich te nemen. Hier zijn wij
erg blij mee.
2. Diensten: Er is voor 2021 een nieuw preekrooster gemaakt waarbij we alle
diensten gezamenlijk gaan vieren in één van de kerkgebouwen.
Dit gebeurt volgens een vast rooster. De eerste zondag van de maand in
‘s Heer Arendskerke, de 2e in Lewedorp, 3e in Borssele en de 4e in
Nieuwdorp. De 5e zondag wisselt van gebouw. Zolang de anderhalve meter
van kracht blijft wordt geprobeerd om in Lewedorp de diensten in de
Katholieke Kerk te laten plaatsvinden zodat we ook in Lewedorp samen
kunnen vieren. Dit zijn dan protestantse diensten waarbij we gebruik
mogen maken van het Katholieke kerkgebouw.
In principe gaat ds. Marjo Wisse twee keer per maand en Mathilde
Meulensteen één keer per maand voor. We willen alle diensten met beeld
én geluid uit gaan zenden. De komende weken beginnen we hier mee.
3. Werkverdeling voorgangers: In het eerste jaar zal het samenvoegen van
de verschillende colleges en groepen met ieder hun eigen werkwijze wel
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aandacht nodig hebben. Mathilde Meulensteen zal betrokken zijn bij de
diaconie en het opnieuw opzetten van het pastoraat met alle
bezoekvrijwilligers en ouderlingen. Daarnaast blijft zij eerste
aanspreekpunt voor basispastoraat in Nieuwdorp. ds. Marjo Wisse zal
betrokken zijn bij de kerkrentmeesters, liturgiecommissie,
kindernevendienst, moderamen en eerste aanspreekpunt zijn voor het
pastoraat in de andere drie dorpen.
4. Financiën: Evenals bijna overal binnen de PKN is ook bij ons de trend dat
de inkomsten dalen door afname van het ledental. Bovendien ontvangen we
ook al lang geen rente meer. Het uitgavenpatroon daartegenover laat zich
maar moeilijk aanpassen. Alle vier de dorpen hebben al jaren een
negatieve resultatenrekening. Door de samenvoeging wordt wel bespaard
maar het totale beeld wordt niet wezenlijk anders. Er zijn concrete
plannen voor de verkoop van de kerkgebouwen in Lewedorp en Nieuwdorp.
In beide gevallen onder de conditie van een gratis gebruiksrecht
gedurende een aantal jaren. Op de grootste kostenpost, te weten de
kosten van predikant en kerkelijk werker, kunnen we niet en willen we ook
(nog) niet beknibbelen. Pastoraat stellen we boven stenen. Met ds. Marjo
Wisse loopt het contract door tot haar pensionering. Bij Mathilde
Meulensteen is de einddatum juni 2021.
Het bovenstaande, toch wel sombere beeld, roept natuurlijk de vraag op
hoe we met een negatief jaarresultaat onze kerkgemeenschap financieel
overeind houden. Gelukkig hebben we flinke reserves. Maar we doen ook
een serieus beroep op leden. Bij velen is de jaarlijkse bijdrage niet
aangepast aan de inflatie. Denk er eens over na.
5. Concept plaatselijke regeling en begroting kerkrentmeesters en diaconie.
Deze zijn als mailbestand op te vragen bij de scriba van de federatie en in
te zien bij Adri Rottier telefoon: 06.106.96.086.
6. Beleidsplan Protestantse gemeente ‘Het Vierhuis’. De afgelopen twee jaar
is binnen de federatiekerkenraad regelmatig gesproken over wie wij willen
zijn als gemeente. De naam en het logo zijn hieruit voortgekomen na de
oproep in het kerkblad om namen aan te leveren. In de komende weken zal
een concept beleidsplan worden geschreven. Maar dit zal summier zijn
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want de grootste opdracht komt bij de verschillende groepen en ambten
te liggen om komend voorjaar met elkaar in de eigen vergaderingen doelen
/ werkwijze / dromen te gaan formuleren. Vanuit al die dromen en wensen
willen wij met u als gemeente onze dromen, doelen en wensen formuleren
en daar ons beleid op gaan bepalen. Komend voorjaar komt dit terug. In
ieder geval via het kerkblad, maar naar wij hopen ook in een
themabijeenkomst.
Dit zijn heel veel thema’s. Graag zien wij uw vragen, opmerkingen maar ook uw
waardering voor dinsdag 10 november tegemoet via de scriba van de federatie.
We realiseren ons dat dit allemaal kort dag is maar hopen dat we u op deze
manier voldoende op de hoogte hebben gebracht van alle plannen. Als
federatiekerkenraad horen wij graag uw mening, uw reacties, uw vreugde, uw
zorgen. Wij vinden het fijn als u meedenkt.
De gegevens van de scriba van de federatie om al uw vragen in te dienen, en om
concept plaatselijke regeling en concept begrotingen op te vragen:
Stephan de Visser: stephan.de.visser@gmail.com
telefoon: 0113-308433 of mobiel: 0681091726

In deze tijd waarin alles anders is, alles soms opeens anders moet, waarin
ontmoetingen en gesprekken zo gemist worden, waar zelfs de kerkgang soms
angst oproept… wensen wij u Gods vrede en nabijheid toe! Wij horen graag van
u, over alles wat hierboven geschreven is, maar óók als we er voor u kunnen zijn,
om zo ‘voor elkaar te zijn uw oog en oor,te zien wie niet gezien wordt, niet
gehoord’ zoals het lied zingt waar deze brief mee begon.
Namens de federatiekerkenraad,
Vrede en alle goeds,
Marjo Wisse
m.j.wisse@kpnmail.nl
0113 561322
Mathilde Meulensteen
Mathilde@Meulensteen.nl
0612380933
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