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Vooraf
In het beleidsplan wordt vastgelegd wat wij als gemeente doen, welke taken behoren tot de
kerntaken die we zo willen houden. Er zijn ook taken die gewenst zijn maar minder urgent.
Wij, als kleine steeds verder krimpende gemeente, kunnen niet alle taken aan en zeker niet
allemaal tegelijk. Daarom moeten wij keuzes maken om met de beschikbare menskracht en
middelen de gestelde taken te kunnen uitvoeren.
Als Protestantse Gemeente "de Ark", behorend tot de PKN, profileren wij ons als midden orthodox. Daarnaast geven wij ruimte aan de verkondiging binnen de breedte van de PKN en
is er een open visie op een andere invulling van de erediensten. De status "Protestantse
Gemeente" is officieel een feit sinds 1 januari 2005. Onze gemeente maakt deel uit van de
classis Delta en de Ring Goes.
Het grondgebied van onze gemeente beslaat de kerkdorpen Hoedekenskerke en
Kwadendamme.
Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met de Protestantse Gemeente van Nisse en 's
Heer Abtskerke. Sinds september 2012 hebben wij gezamenlijk een fulltime predikant kunnen
beroepen. Per 1 januari 2018 maken wij deel uit van de federatieve gemeente “Rond de
Zwake” waarin samenwerken: Nisse, ’s Heer Abtskerke, DEO (Driewegen – Ellewoutsdijk –
Ovezande), Oudelande en Hoedekenskerke.
Centraal staat de vraag: Hoe kunnen wij zo goed mogelijk onze opdracht vervullen om in de
21e eeuw gemeente van Christus te zijn?

Visie
We willen proberen om samen ons geloof te belijden, te vieren, te bidden en de lofzang
gaande te houden om zo gemeente van Christus te zijn.
Als gemeente van Christus hebben wij een dienende taak in de wereld. Daarom willen wij er
niet alleen zijn voor de eigen leden, maar ook werken aan uitstraling naar buiten, binnen
Hoedekenskerke of in de regio. Dit gebeurt steeds meer in samenwerking met gemeenten en
parochies in de omgeving.
Een beleidsplan wordt opgesteld voor een periode van 4 jaar. In de tussentijd worden
beleidszaken, ook in federatief verband, besproken en zullen er aanpassingen en wijzigingen
plaatsvinden. Bij de eerstvolgende update van het beleidsplan worden deze verwerkt in de
tekst.

Vieren
Binnen de samenwerking met Nisse en 's Heer Abtskerke hebben wij om de andere zondag
een gezamenlijke dienst in één van de kerken. Bovendien hebben wij minimaal 6 keer per jaar
een gezamenlijke dienst met de federatie “Rond de Zwake” en in regionaal verband.
Zondagse erediensten:
In de zondagse eredienst wordt meestal gebruik gemaakt van het kerkelijk dienstrooster van
de PKN. We hechten er aan dat de verkondiging aansluit bij de periode van het kerkelijk jaar,
toegankelijk is en iets toevoegt aan onze geloofsbeleving. Er wordt gebruik gemaakt van het
leesrooster van de Raad van Kerken en/of van Kind op zondag. De leiding van de
kindernevendienst of de dienstdoende ambtsdrager verzorgt een schriftlezing. Op de eerste
zondag van de maand is er kindernevendienst, wanneer er kinderen zijn ook op andere
zondagen. We zingen uit het Liedboek "Zingen en bidden in huis en kerk" 2013. We hebben
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momenteel geen vaste organist maar afwisselend begeleiden verschillende organisten uit de
regio de gemeentezang. De zanggroep verleent regelmatig haar medewerking ter
ondersteuning van - en aanvulling op - de gemeentezang.

Diensten van Schrift en Tafel:

Ten minste vijf diensten per jaar zijn diensten van Schrift en Tafel. Tijdens deze viering is
iedereen van oud tot jong welkom aan de tafel van de Heer. Wij doen dit vanuit de
overtuiging dat wij allen deel hebben aan de tekenen die het Heilig Avondmaal in zich draagt.
Vaste diensten:
- Oecumenische dienst in de week van de eenheid. Hieraan nemen deel: de Parochie van
Kwadendamme en de Protestantse Gemeenten 's Heer Abtskerke, Nisse en Hoedekenskerke.
- De biddagdienst voor gewas en arbeid wordt gehouden op een woensdagavond en is een
vesperdienst. Het is de gewoonte om na deze dienst de jaarlijkse gemeenteavond te houden.
- Startdienst. Na de zomer wordt er in federatief verband een gezamenlijke start- of gemeente
zondag georganiseerd.
- Dankstond voor gewas en arbeid op een zondag in november.
- Aan het einde van het kerkelijk jaar worden de gestorven gemeenteleden herdacht. Hierbij
worden de naaste familieleden van de overledenen uitgenodigd voor het meemaken van deze
gedachtenisdienst en wordt hen gevraagd een kaars te ontsteken ter nagedachtenis aan de
overledene(n).
- Voor de 40 dagentijd wordt er met onze zustergemeenten een gezamenlijke liturgie
samengesteld.
- Op Palmzondag levert de kindernevendienst een feestelijke bijdrage aan de kerkdienst.
- In de Stille Week zijn er op maandag- , dinsdag- en woensdag vespers in de kerk van
`s-Heer Abtskerke
- In federatief verband is er op Witte Donderdag een dienst van Schrift en tafel, op Goede
Vrijdag wordt in een sobere en ingetogen dienst de paaskaars gedoofd.
- Op Stille Zaterdag wordt een Paaswake gehouden in Driewegen.
- Op Pasen wordt de nieuwe paaskaars binnengedragen en ontstoken in een feestelijke dienst.
- Op Hemelvaartsdag is er een gezamenlijke oecumenische viering van de kerken uit de regio
en wordt bij toerbeurt georganiseerd.
- Pinksteren wordt in één van de kerken van de federatie gevierd. Voor Hoedekenskerke
wordt de activiteit van de zanggroep afgesloten tot na de zomervakantie. Wanneer nodig
oefent de zanggroep dan voor het begin van de dienst.
- Op Kerstavond is er een kerstnachtdienst die het karakter draagt van een Open Deur dienst.
- Eerste Kerstdag is er een gezamenlijke viering met Nisse en 's Heer Abtskerke in één van de
kerken. Dit geldt ook voor de Oudejaarsdienst.
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Bijzondere diensten:
- Doopdiensten zijn er op aanvraag van de ouders. De kinderen die worden gedoopt worden
bijgeschreven op de dooprol, ontvangen een doopkaars en een doopkaart.
- Rouwdiensten worden op verzoek van de familie van de overledene en in samenspraak met
hen ingevuld.
- Huwelijksinzegeningen worden in samenspraak met het bruidspaar ingevuld. Betreft het een
lid van onze gemeente dan wordt hen een trouwbijbel geschonken.
Bijzondere situatie:
Er kunnen zich gevallen voordoen dat er plaatsen in het preekrooster openvallen, de
kerkenraad verzorgt dan de dienst. Voor het geval een voorganger plotseling verhinderd is ligt
er een volledige orde van dienst met preek in de consistorie.

Leren
De zondagse eredienst is een moment van vieren en leren. De schriftuitleg is naar
hedendaagse inzichten vanuit de tijd dat de Bijbelverhalen zijn geschreven en wat ze voor ons
leven en voor de gemeente kunnen betekenen.
Kringwerk:
In september verschijnt een brochure met een breed aanbod van activiteiten die het komend
seizoen in de regio georganiseerd worden. Hierop kan voor deelname ingeschreven worden.
De bijeenkomsten vinden zowel overdag als ’s avonds op verschillende locaties in de regio
plaats.

Dienen
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het gevoerde en te voeren beleid en is zich bewust dat
zij een dienende taak heeft.
Bij "dienen" hoort ook dat wij samen voluit gemeente willen zijn en elkaar ongeacht aard of
afkomst onvoorwaardelijk als zusters en broeders in Christus aanvaarden.
Pastoraat:
De predikant en/of de wijkambtsdrager bezoeken gemeenteleden in bijzondere situaties zoals
bij ouderdom, ziekte, geboorte, overlijden of (pastorale) problemen. Wanneer het contactadres
of de scriba bericht krijgt dat er iets bijzonders aan de hand is wordt dit doorgegeven aan de
predikant en de wijkambtsdrager.
Predikant:
Hoedekenskerke heeft een 40% predikantsplaats. In overleg met Nisse en 's Heer Abtskerke
wordt de verdeling van de kerkdiensten waarin de eigen predikant voorgaat geregeld. De
predikant is op vaste dagen op ons dorp voor bezoekwerk, pastoraat en bijeenkomsten. Het
kringwerk wordt door de predikanten regionaal georganiseerd.
Kerkenraad:
De kerkenraad bestaat momenteel uit 6 leden: 4 ambtsdragers en 2 kerkrentmeesters, zijnde
niet ambtsdrager. De voorzitter en de scriba zijn uit dit college gekozen. De notulen worden
gemaakt door een notulist(e) die geen deel uitmaakt van de kerkenraad.
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Zowel de ouderlingen als diakenen doen dienst in de zondagse kerkdiensten als ambtsdrager
van dienst of het lezen van de mededelingen en een schriftlezing wanneer er geen
kindernevendienst is.
Alle ambtsdragers zijn in een straat of wijk van onze gemeente contactpersoon voor de daar
wonende gemeenteleden. Zij houden contact met de daar wonende gemeenteleden en halen
jaarlijks Kerkbalans op. Zijn er bijzonderheden bij een gemeentelid of gezin zoals geboorte of
overlijden dan leggen zij bezoeken af of overleggen met de predikant.
Naast bovengenoemde taken dragen diakenen de verantwoordelijkheid voor het diaconaat en
kennen een eigen financiële boekhouding. Diaconale projecten worden zoveel mogelijk
regionaal opgezet. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van informatie aangereikt door Kerk in
Actie.
Kerkrentmeesters zijn belast met het behartigen van de materiële zaken van de gemeente. Er
is een ouderling kerkrentmeester die volledig deel uitmaakt van de kerkenraad als geheel, de
andere kerkrentmeesters hebben zitting in de kerkenraad maar zijn geen ambtsdrager.
Vrijwilligers:
Kerkelijke activiteiten zouden zonder de inzet en toewijding van de vele ambtsdragers en
vrijwilligers niet mogelijk zijn.
Er is sprake van een groot aantal trouwe vrijwilligers die de werkzaamheden van de
kerkenraad ondersteunen en door samen te werken inhoud geven aan het gemeente zijn. Bij
het begin van het winterwerk wordt er voor de vrijwilligers een avond georganiseerd als
waardering en ter versterking van de onderlinge band.

Delen
Diaconaat:
Dienen en delen kunnen niet zonder elkaar. Als gemeente deel je in elkaars vreugde en
zorgen, je ziet om naar elkaar.
Via de diaconie delen we ook materiële zaken met elkaar door projecten ver weg en dichtbij,
zo nodig kan er ook individueel een beroep op de diaconie worden gedaan; een heel
praktische manier om gemeente van Christus te zijn.
Samenwerking:
Met 's Heer Abtskerke en Nisse hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten en
gedrieën hebben we een fulltime predikant kunnen beroepen. De gezamenlijke kerkenraden,
de Trio Kerkenraad, komt 2 keer per jaar bijeen. Ieder dorp behoudt zijn eigen kerkenraad.
Gezamenlijke taken en activiteiten worden besproken in de vergadering van de Trio
Kerkenraad. Het preekrooster van de drie gemeenten wordt gezamenlijk opgesteld. De steeds
afnemende menskracht maakt verdere samenwerking noodzakelijk. Om die reden is per 1
januari 2018 de federatieve gemeente “Rond de Zwake” gevormd. Deze bestaat uit de
protestantse gemeenten Nisse, ’s Heer Abtskerke, DEO (Driewegen – Ellewoutsdijk –
Ovezande), Oudelande en Hoedekenskerke.
Wij werken actief mee om tot een steeds nauwere samenwerking te komen met als doel het
openhouden van ons kerkgebouw en zo mogelijk wekelijks enige vorm van een viering of
activiteit op Hoedekenskerke. Gezien het steeds afnemend aantal kerkgangers ziet het er naar
uit dat op termijn de zondagse diensten op één locatie binnen de federatie zullen worden
gehouden.
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Binnen de oecumene zijn er jaarlijks op de Zondag van de Eenheid en met Hemelvaartsdag
gezamenlijke vieringen. Het zou mooi zijn wanneer er binnen de regio een verdere
samenwerking ontstaat met andere protestantse gemeenten en parochies..
Regionaal kerkelijk contactblad:
De protestantse gemeente in Hoedekenskerke neemt deel aan "Kerkwijzer", een maandelijks
blad met kerkelijk nieuws uit de regio.
Kerk naar buiten:
Wij willen "kerk naar buiten" zijn door het kerkgebouw naast de erediensten te gebruiken
voor activiteiten van het dorp zoals culturele bijeenkomsten, de 4-mei herdenking, concerten,
bijeenkomsten van de basisschool en door de openstelling, zo mogelijk met een expositie, in
de zomermaanden.

Organisatie en financiën
Ledenaantal:
Per 1 januari 2020 is het aantal:
- pastorale eenheden: 102
- aantal leden:
164
We zijn een vergrijzende gemeente wat gevolgen heeft voor het aantal mensen dat de
kerkdiensten bezoekt alsook voor de financiën.
Werkplan en Besluitenlijst:
Aan de hand van het Werkplan, dat jaarlijks wordt bekeken, worden de te verrichten taken
uitgevoerd. In de kerkenraadsvergaderingen is het Werkplan en de daaruit voortvloeiende
Actielijst een vast agendapunt. Essentiële besluiten van de kerkenraad worden vastgelegd in
de Besluitenlijst.
Website:
Sinds 2014 hebben we een website: www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl
Op de website staat algemene informatie over onze gemeente en het gebouw alsook actuele
informatie, berichten uit Kerkwijzer en vanaf 1 januari 2016 de vereiste ANBI gegevens.
Op de website kan doorgelinkt worden naar onze zustergemeenten.
Financiën College van Kerkrentmeesters:
Jaarlijks wordt de rekening van het afgelopen jaar en de begroting van het lopende jaar op de
gemeenteavond na de dienst op Biddag besproken.
Doordat de uitgaven niet meer door de inkomsten gedekt worden hebben we een tekort
waardoor verdere samenwerking ook om die reden wenselijk is.
Financiën diaconie:
Ook de diaconale financiële huishouding wordt jaarlijks op de gemeenteavond besproken en
toegelicht. Naast de verplichte afdrachten worden diaconale doelen zoveel mogelijk met onze
partnergemeenten vastgesteld aan de hand van het giftenadvies. Ook worden regionale
projecten hierin meegenomen. Deze staan dicht bij de mensen en spreken aan.
Gebouwen:
De protestantse gemeente heeft de beschikking over een monumentaal kerkgebouw uit het
begin van de vijftiende eeuw (1420 – 1430). De bouwstijl is vroeg gotiek of Schelde gotiek.
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Slechts het koor van wat eens een veel grotere kerk had moeten worden is bewaard gebleven.
Door de hoge ouderdom van het gebouw moet extra zorg worden besteed aan regelmatig
onderhoud.
In 2013 heeft er een flinke renovatie plaatsgehad in combinatie met het renoveren van de
dakruiter. Dit was een renovatie onder een gunstig subsidie regime. Voor de toekomst moet er
in samenwerking met de architect een nieuw meerjarig renovatieplan worden opgesteld.
Details over tijdsbestek en subsidies zijn op dit moment nog niet bekend. Er moet rekening
mee worden gehouden dat er een grotere eigen bijdrage gevraagd wordt. Hiervoor zijn
middelen beschikbaar in het Renovatiefonds.
Aan de kerk is een (niet monumentale) consistorie gebouwd die in 2003-2004 grondig
inpandig gerenoveerd is.
In de tuin van de kerk bevindt zich het monument voor de gevallenen in WO II. Eenentwintig
slachtoffers werden bij het monument herbegraven. Vrijwilligers zorgen voor het onderhoud
van tuin en monument.
Orgel:
Muziek en door het orgel begeleid zingen zijn een belangrijk aspect in de wekelijkse
eredienst. Er worden aparte reserves gevormd voor onderhoud en zo nodig revisie van ons
Proper pijporgel geplaatst in 1903.
Landerijen:
Het college van kerkrentmeesters heeft 17.81.80 ha bouwgrond verpacht; in erfpacht 0.07.80
ha en aan grond rond de kerk 0.16.99 ha in bezit.
De diaconie heeft 5.67.80 ha bouwgrond verpacht.
Pachtbeleid:
Het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk,
namens de kerkenraad, voor het beheer van de pachtgrond die de gemeente in bezit heeft. De
administratieve verwerking en het innen van de pachtgelden is uitbesteed aan het KKG
(Kantoor der Kerkelijke Goederen) in Amersfoort. Het KKG regelt alle zaken met de pachters
in overleg met de kerkrentmeesters en/of de diakenen zowel bij de bestaande pacht als bij
nieuwe pacht. Bij uitgifte van nieuwe pacht gaat de voorkeur uit dit te gunnen aan leden die
bij onze gemeente ingeschreven staan. Voorwaarde is wel dat de pachter het perceel in eigen
beheer gaat bewerken, onder verpachting of verhuur van het perceel is niet toegestaan. Bij
beëindiging van de pachtovereenkomst moet het perceel opgeleverd worden in de
oorspronkelijke staat (aanvang pachtcontract), een en ander ter beoordeling van de verpachter.
Uitgifte en beheer vindt plaats conform de bepalingen in de pachtwet. Voor de pachtprijs per
hectare conformeren wij ons aan de markt waarvoor wij ons door het KKG laten adviseren.
De pachtprijs word verhoogd met 50% van de waterschapslasten zoals die in het betrokken
jaar zijn vastgesteld

Hoedekenskerke, 2 maart 2020
Voorzitter kerkenraad:

Scriba:

P. Wattel

M.M. Platschorre - van Liere
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