
BELEIDSPLAN 2023-2027  
 

Inleiding 
 

Het is 2022. Er ligt een periode achter ons waarin een pandemie grote invloed heeft gehad op het 

kerkelijk leven. Dit vraagt om herbezinning over hoe we kerk willen zijn in het dorp; hoe we elkaar 

vast kunnen houden èn hoe we van betekenis kunnen zijn voor de hele dorpsgemeenschap.  

De toenemende vergrijzing en secularisering laat ons ook nadenken over nauwere samenwerking 

met de andere protestantse gemeenten op Noord-Beveland. Het woord “samen” heeft groeiende 

betekenis en schept nieuwe mogelijkheden, omdat we gebruik kunnen maken van elkaars 

kwaliteiten. 

Het beleidsplan wordt indien nodig jaarlijks bijgesteld.   

 

Identiteit van de Protestantse Gemeente Colijnsplaat.  
 

De Protestantse Gemeente Colijnsplaat wil een kerkgemeenschap zijn die vanuit geloof in 

Jezus Christus en vanuit maatschappelijke betrokkenheid deel wil zijn van de hele 

Colijnsplaatse gemeenschap. Dit uit zich in zorgzaamheid, gastvrijheid, respect en 

afstemming op de behoefte van de samenleving.  Ze wil toekomstgericht zijn en zoekt naar 

wegen om dit te bereiken, zowel binnen de dorpsgrenzen als op het hele eiland Noord-

Beveland.  

 

Huidige situatie.  
 

De Protestantse Gemeente Colijnsplaat is ontstaan in 2005 na een fusie tussen de plaatselijke 

Hervormde Gemeente en de eveneens plaatselijke Gereformeerde Kerk.  

Het aantal geregistreerde leden is per 1 januari 2023 310.  De gemeente vergrijst en krimpt snel en 

het aantal regelmatige kerkgangers is ongeveer 45-50 personen. Van deze groep is een aanzienlijk 

deel actief als vrijwilliger. 

De gemeente beschikt over een eigen predikant op basis van een dienstverband van 55%. Naar 

verwachting zal de predikant in 2024 met emeritaat gaan. 

 

  



 

De kerkenraad 
 

De bezetting van de kerkenraad is het minimaal toegestane; het proces om aanvulling en/of 

vervanging te realiseren verloopt moeizaam. . Het ziet er niet naar uit gezien de leeftijdsopbouw van 

de gemeente dat dit nog gaat veranderen. Vanuit de classis vindt coaching en advisering plaats.  De 

kerkenraad vergadert, met uitzondering van de zomerperiode, in principe eenmaal in de vier weken. 

Afspraak is dat elke vergadering wordt geopend met gebed en een korte bezinning en er jaarlijks een 

gelegenheid wordt genomen in het teken van het jaargesprek. 

 

Kerk op het eiland 
 

Tijdens de gemeenteavond van maart 2015 is besloten om samenwerking met de andere gemeenten 

op Noord-Beveland op allerlei gebieden aan te gaan, doch om gelijktijdig zolang mogelijk een 

zelfstandige gemeente op Colijnsplaat in stand te houden. Deze samenwerking loopt al een poosje. In 

2022 wordt dit proces intensiever ingezet, mede ingegeven door ontwikkelingen bij onze 

buurgemeenten. 

Incidenteel zijn er contacten tussen de kerk en de burgerlijke gemeente Noord-Beveland. Frequenter 

en directer zijn de contacten met zorgcentrum Cleijenborch. Met de godsdienstleerkracht op de 

openbare basisschool is incidenteel contact, zo nodig en indien gewenst jaarlijks.  

Een aantal malen per jaar vergaderen de moderamina van de drie protestantse kerken op Noord-

Beveland. Hier worden zorgen gedeeld en afspraken gemaakt over gezamenlijke activiteiten en vindt 

informatie-uitwisseling plaats. Besluitvorming vindt plaats in de eigen kerkenraad. De zittende 

kerkenraad wil hierbij de gemeente zoveel mogelijk betrekken.  

  



BELEIDSPLAN PASTORAAT 2023-2027 
 

Pastoraat 
 
Als geloofsgemeenschap willen we graag mensen zijn met oog en hart voor elkaar. 
Dat krijgt voor een gedeelte gestalte binnen het pastoraat. 
Het georganiseerde pastoraat wordt uitgevoerd door predikant, pastoraal ouderling(en), en een 

aantal gemeenteleden, die specifiek bereid zijn gevonden namens de kerkenraad bezoeken te (doen)  

brengen. 

Het bezoekwerk van de predikant in de gemeente richt zich hoofdzakelijk op crisispastoraat zoals 
overlijden, ziekte, andere nood of wanneer er een specifiek verzoek wordt gedaan (en het op dat 
moment tot de mogelijkheden behoort.) 
De (pastorale) ouderlingen leggen tevens bezoeken af bij mensen die extra aandacht nodig hebben 
of wanneer er een vraag vanuit de gemeente ligt.  
Op regelmatige basis vindt er uitwisseling plaats tussen bezoekvrijwilligers en ouderlingen/predikant. 
Uitwisseling van informatie vindt ook plaats tijdens de pastorale vergadering of indien nodig digitaal. 
 

 

Pastoraat bij bijzondere momenten 

 

• Geboorte - bezoek door bij voorkeur een vrouwelijke ouderling.  

• Huwelijk - vooraf bezoek door predikant. Trouwdienst door predikant met ouderling en 
diaken of kerkenraadsleden. Trouwbijbel als geschenk.  

• Ziekte - in overleg en elkaar informeren.  

• Overlijden - bezoek door predikant en eventueel later gevolgd door bezoek ouderling.  

• Kerkdienst bij begrafenis of crematie - predikant en ouderling van dienst.  

• Indien er een familiebijeenkomst is om de overledene te herdenken dan kan het zonder 
ouderling van dienst.  

• Doopgesprek - predikant, in de regel vergezeld van een ouderling.  

• Ziekenzalving – predikant en ouderling. Nog niet gebruikelijk maar de mogelijkheid is er.  

• Nieuw ingekomen gemeenteleden -  aan nieuw ingekomenen wordt folder, kerkblad, 
nieuwsbrief  van de gemeente gegeven. 

 

Gemeenteavonden  
 
Jaarlijks wordt een gemeenteavond over een actueel onderwerp gehouden waarbij elke 
belangstellende welkom is.  Onderwerpen kunnen aangedragen worden vanuit de gemeente; de 
kerkenraad stelt de onderwerpen vast.  
Ook wordt 2 x per jaar, meestal in het voorjaar en na de dankdagviering, een gemeenteavond 
gehouden waar interne aangelegenheden besproken worden, zoals jaarrekeningen, begrotingen en 
beleidsmatige zaken. 
 
  



Kerkdiensten  
 

Erediensten:  

• Elke zon- en christelijke feestdag wordt een eredienst gehouden.  

• De biddagdienst wordt in een zondagse eredienst gehouden.  

• De dankdag vindt plaats op een avond, gevolgd door een gemeenteavond.  
 

Bijzondere kerkdiensten: 
 

• Zendingsdienst, sinds 2017 een eilandelijke dienst 

• Dienst van gemeenteleden samen met bewoners van Cleijenborch tweemaal per jaar. In 
overleg wordt vastgesteld waar de dienst wordt gehouden 

• Laatste zondag kerkelijk jaar: In deze dienst worden de overledenen van het afgelopen 
kerkelijk jaar herdacht 

• Startdienst: Medio september krijgt de zondagochtenddienst het karakter van startdienst. 
Hierin wordt aandacht geschonken aan het opstarten van allerlei kerkelijke activiteiten 

• Advent: Indien mogelijk leveren kinderen een wezenlijke bijdrage aan of in de kerkdienst. In 
de advents- en kerstdiensten is er ruimte voor actieve betrokkenheid van kinderen, b.v. via 
projecten 

• Veertigdagentijd: Er zijn 6 vesperdiensten en 1 paaswake gezamenlijk met de overige 
protestantse gemeenten op Noord-Beveland. Promoten van samenwerking met andere 
kerken/activiteiten op Noord-Beveland indien daaraan behoefte bestaat 

• In de kerkdiensten ruimte maken voor symbolisch bloemschikken en toelichting daarop 

• Kindernevendienst: Er is elke zondag gelegenheid om deze te houden. Contact tussen de 
leiding van de kindernevendienst en kerkenraad waarborgen en project in overleg met de 
predikant vaststellen 

• Herdertjestocht: Een rondwandeling op het eiland waarbij  het kerstverhaal wordt 
uitgebeeld met drama en muziek, eilandelijk georganiseerd 

 

Weer op te pakken bij voldoende belangstelling:  

• Jeugddienst: Het promoten van activiteiten/initiatieven welke op Noord-Beveland worden 
ontwikkeld/genomen, en eventueel na overleg hierbij aansluiting zoeken of samenwerken 

• Kinderkerstfeest: Doelgroep alle kinderen samen met kindernevendienst; wordt alleen 
uitgevoerd indien hiervoor kinderen aanwezig zijn 

 

Activiteiten met een bijzonder karakter  

 

Cleijenborch:  
 

De protestantse gemeenten op Noord-Beveland verzorgen bij toerbeurt een middagwijding en/of 
avondmaalsdienst in overleg met een vertegenwoordiger van Cleijenborch. 
In januari, juni en oktober en op Goede Vrijdag is er parallel aan de avondmaalsdienst in de kerk om 
15.00 uur een avondmaalsdienst in Cleijenborch. Ook kan op de kamer van bewoners het Heilig 
Avondmaal worden bediend. 
Op verzoek van Cleijenborch worden er door de predikant samenkomsten, zangmiddagen geestelijke 
liederen en Bijbelbesprekingen gehouden op een doordeweekse middag.  
 

Protestantse Vrouwen Dienst (PVD).  
 

Deze verzorgt attenties en bezoekt ouderen en nieuw ingekomenen in de gemeente. 

  



Toerusting en kringenwerk  
 

• Gespreksgroep – themabespreking onder leiding van de predikant. 5 tot 6 maal per jaar 

• Bijbelgespreksgroep (Bijbelkring) - bespreekt ongeveer 6 maal per jaar een Bijbelgedeelte en 
is gericht op ouderen 

• Gebedsmomenten voor specifieke onderwerpen gedurende het kerkelijk jaar handhaven, 
ook indien daarvoor weinig animo is 

• Catechisatie wordt naar behoefte en/of in eilandelijk verband georganiseerd 
 
 

Missionaire activiteiten  
 

• Kerkopenstelling in de zomer met een expositie rond een bepaald thema 

• Kerkopenstelling op de zaterdag voorafgaand aan de gedachtenisdienst in november 

• Het magazine Elisabeth wordt in december voor belangstellenden in de kerk gelegd. Het 
Kerstmagazine wordt jaarlijks, na voorafgaande besluitvorming in de kerkenraad waarbij de 
kosten worden afgewogen, in december op heel Noord-Beveland huis aan huis verspreid 

• De website Noord-Beveland toerisme en de Dorpsraad Colijnsplaat geven aandacht aan de 
kerkelijke activiteiten 

• Er is een website en een Facebookpagina. Het beheer hiervan heeft aandacht nodig 

• Communicatie vindt wekelijks plaats via de Zondagsbrief. Een paar keer per jaar verschijnt er 
een Nieuwsbrief 

• De gemeente geeft een informatieboekje uit. Deze behoeft een update en zal beschikbaar 
komen voor elke nieuwe dorpsbewoner en andere belangstellenden. 

• Eens per maand is er op een doordeweekse avond een stiltemeditatie in de Dorpskerk 

• De Alpha cursus wordt bij voldoende belangstelling eilandelijk georganiseerd 

• Bij evenementen in het dorp sluit de kerk ook aan met een markt of een horeca-achtige 
activiteit 

• Er wordt met Pasen een paasmarkt georganiseerd waar zelfgemaakte bloemstukjes worden 
verkocht. Ook vindt er een plantjesmarkt plaats later in het voorjaar, evenals een kerstmarkt 
in december. 

• In het kader van: Kerk voor het Dorp worden thema-avonden gehouden over allerlei 
onderwerpen 

 

Ondersteuning bij erediensten  
 
De kerkenraad krijgt ondersteuning voor de invulling van de kerkdiensten van een preekvoorziener.  
De liturgiecommissie verleent gevraagd en ongevraagd advies en helpt mee de bijzondere diensten 
voor te bereiden.  
De zendingscommissie coördineert activiteiten binnen de gemeente in overleg met de kerkenraad.  
Aan de eredienst werken gemeenteleden mee als lector en gastvrouw/heer.  
Er is een zanggroep die op regelmatige basis nieuwe liederen bij de gemeente introduceert en verder 
meewerkt aan enkele diensten per jaar 
Geluid- en beeld wordt verzorgd door een team vrijwilligers, dat tevens een livestream verzorgt. 
 
  



De Thuishaven 
 
Naast de kerk bevindt zich de Thuishaven, een ontmoetingsruimte die in directe verbinding staat 
met de kerk. In deze ruimte vinden vergaderingen en andere bijeenkomsten plaats.  
De ruimte wordt beheerd door een gemeentelid die met zijn partner een uitvaartonderneming heeft 
en aangrenzend mortuarium exploiteert. De Thuishaven is te huur voor allerlei gelegenheden en voor 
elke bewoner van het dorp. 
 
De Dorpskerk is zowel geschikt voor de diensten als voor concerten en andere bijeenkomsten met 
een openbaar karakter en eveneens bedoeld voor de gehele Colijnsplaatse gemeenschap.  
 
 

Eilandelijke activiteiten  

 
Op dit moment is een proces gaande dat tot verdergaande samenwerking op Noord-Beveland zal 
gaan leiden. Deze samenwerking is gericht op zowel het aanwezig blijven als geloofsgemeenschap op 
het dorp als op het verlichten van beleidsmatige en administratieve taken.  
 

  



BELEIDSPLAN DIACONIE 2023-2027 
 

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot de verzorging van de vermogensrechtelijke 

aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard. 

Het college van diakenen heeft tot taak: 

- het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden 

van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten 

diaconale dienst  

- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de 

diaconale jaarrekening  

 

-Het CvD komt minimaal 2x per jaar samen met de boekhouder PGC voorafgaand aan de 

gemeenteavond waarop verantwoording wordt afgelegd voor de jaarrekening (vóór 1 mei)  , 

en begroting (vóór 1 november) van de Diaconie.  

In de regel vergadert de diaconie 1x per maand. 

 

In ieder geval worden de besluiten van de vergaderingen CvD genotuleerd/vastgelegd en 

doorgegeven aan de scriba van de Kerkenraad PGC 

 

Het beleid van de Diaconie 2023-2027 bestaat uit het getrouw uitvoeren van de 

volgende taken: 
 

 
1. De ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkenraadsvergaderingen 

 
2. De ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten als diaken van dienst. 

 

3. Het gelegenheid geven en financieel mogelijk maken om wekelijks de morgendienst via 

internet of kerktelefoon te beluisteren door mensen die dat willen. 

 

4.  Mede-coördineren van de zondagse bloemengroet. 

 

5. De dienst aan de Tafel van de Heer: in de kerk en eventueel aan huis. 

 
6. Het mede voorbereiden van de voorbeden. 

 

7. Het inzamelen en besteden van de liefdegaven.  
 

a. Het verzorgen van de collectes in de erediensten, samen met kerkrentmeesters 

opstellen van een jaarrooster, en het organiseren van bijzondere collectes als er zich 

ergens een ramp of andere calamiteit voordoet.  

b. Avondmaalscollectes houden voor plaatselijke of buitenlandse doelen. 



 
c. Het geven van giften aan diverse instellingen. Het budget wordt in principe bepaald 

door de rente van de spaartegoeden, voorlopig voor de periode 2019-2024: een 

deel van de pachtopbrengst en de opbrengst van collecten en/of acties.  Zie 15 en 

17. verandering CCBB 2019. 

 

8. Het verzorgen van een kerstgroet voor alle gemeenteleden boven de 80 jaar. 

9. Het financieel mogelijk maken en mede verzorgen van de paasmaaltijd en een paasgroet. 

 

10. Het verzorgen van een attentie bij langdurige ziekte of ander urgente aanleiding. 

 

11.   Onvoorziene taken: bijvoorbeeld ondersteuning van armlastigen als asielzoekers,              

vluchtelingen, die in het dorp komen wonen of hulpbehoevenden.  

 
12. Het bijwonen van eilandelijke diaconale vergaderingen en het helpen bevorderen van een 

goede samenwerking tussen de diaconieën op Noord-Beveland.  

 
13. Het meewerken aan “doe” projecten. (b.v. actie schoenendoos, kleding inzameling enz.) 

 

14. Zo diakenen daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere 

vergaderingen (Classis Delta, Generale Synode PKN). 

 

15. Activiteiten voor Werelddiaconaat en  Ontwikkelingssamenwerking 

 

- Het volgen van Veertigdagentijdproject van Kerk in Actie.  

 

- Het onder de aandacht brengen en stimuleren van andere projecten die zich het 

komende jaar aandienen, alsmede acties van het werelddiaconaat, waarbij kritisch 

gekeken zal worden naar besteding van geld en middelen en de grootte van de 

overheadkosten. 

 

16. Het bepalen van de Giften voor/aan Werelddiaconaat/Ontwikkelingssamenwerking: 

 

17. Ten aanzien van het beleid in vermogensrechtelijke aangelegenheden: 

a. ± 17 ha landbouwgrond is in het bezit van de diaconie.  

Het beheer van deze gronden is uitbesteed aan het Kantoor Kerkelijke Goederen 

(KKG). Er is regelmatig contact en wijzigingen of nieuwe contracten worden in nauwe 

samenwerking met de diaconie besproken en doorgevoerd. 

Behoudens een uitzondering gemaakt door de CCBB voor de periode 2019-2024, 

worden de opbrengsten uit de verpachting aangewend voor diaconale doeleinden, 

zowel plaatselijk als regionaal /landelijk en wereldwijd.  

 

b. Het CvD zoekt ook nog op andere manieren ten dienste te zijn aan het voortbestaan 

en vitalisering van de Dorpskerk, de PGC, en haar bediening en met name die van de 

Diaconie PGC op Colijnsplaat. 

 



B.1.  Mocht er in eilandelijke besprekingen over samenwerking van PG kerken op Noord-

Beveland blijken dat er startkapitaal nodig is om een goede start te waarborgen is het CVD 

zeker bereid om daarin bij te dragen, mocht dat nodig zijn vanuit de PGC en mits natuurlijk 

goedgekeurd door CCBB en na raadpleging gemeente. 

 

B.2.  De diaconie is voornemens bij vernieuwing van pacht eind 2022 ca. 2 hectare van het 

huidige bezit aan pachtland blijvend te onttrekken aan verpachting en in principe 

beschikbaar te stellen aan de gemeenschap voor een diaconaal-missionair doel/initiatief in 

Colijnsplaat, bv. voor de aanleg van een Bos van de Toekomst; voorwaarde is uiteraard dat 

dit initiatief voldoende gedragen wordt door de kerkgemeenschap en de dorpsgemeenschap 

B.3.  Ook denkt het CvD serieus na over de het realiseren van een veilige plek voor tijdelijke 

opvang van mensen in nood. 

B.4.  Het Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken Classis Delta heeft 

medewerking verleend aan een tijdelijke ondersteuning (maximaal 5 jaar: 2019-2023) van de 

kerk(rentmeesters) PGC uit diaconale middelen á 6.000 euro per jaar. 

  



Beleidsplan financieel 
 
Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat draagt de 
verantwoordelijkheid voor het financieel beleid van de gemeente en draagt zorg voor de 
instandhouding van de gebouwen en inventaris. 
 
Zij organiseert de Actie Kerkbalans, de Solidariteitscollecte en de Dankdagcollecte en vraagt zo nodig 
subsidies aan voor onderhoud van de gebouwen. 
 
Het college geeft sturing aan initiatieven die kunnen leiden tot het verkrijgen van inkomsten, zoals 
het houden van markten en verhuur van gebouwen.  
 
Het college stuurt de penningmeester aan in zijn werkzaamheden en ziet toe op het sleutelbeheer 
van de gebouwen.  
 
Het college werft vrijwilligers die ingezet kunnen worden bij onderhoud en voorkomende 
werkzaamheden. 
 
Het college wordt ondersteund door een “Commissie van Beheer” die werkt volgens een door de 
kerkenraad vastgestelde instructie. 
 
Onderzocht wordt of de verkoop van de pastorie na emeritaat van de predikant bijdraagt aan het 
verhogen van de activiteiten van de gemeente voor de dorpsgemeenschap.  

  


