
 

 BELEIDSPLAN   NISSE EN ’S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014  

 

VOORAF: 
 

Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo 

willen houden.  

Dat is niet ´op de winkel passen´ maar juist een poging om ondanks krimp, in geloof en vertrouwen 

en met plezier, die dingen te blijven doen die in onze gemeenten goed gaan.  

Dat betekent keuzes maken, niet alles willen doen, om met de beschikbare menskracht het werk 

ook te kunnen blijven doen. 

Maar wel met een open houding voor wat zich aan dient in de tijd.   

 

VISIE: 
 

We willen proberen om, door samen ons geloof te belijden, de lofzang gaande te houden, te vieren 

en te bidden gemeente van Christus te zijn.  

Als gemeente van Christus hebben wij een dienende taak in de wereld. Daarom willen wij als 

gemeenten er niet alleen zijn voor de eigen leden, maar ook werken aan uitstraling naar buiten, 

alleen of in samenwerking met buurgemeenten. 

 

LEREN: 
 

De zondagse eredienst is een moment van vieren én leren. De preek is toegankelijk, reikt vaak 

dingen aan die iets toevoegen aan onze geloofsbeleving.  

Schriftuitleg, naar hedendaagse inzichten, en het verstaan van de Bijbelse bedoelingen en wat dat  

        zou kunnen betekenen in ons leven en voor de gemeente.  

 

Bij speciale diensten zoals, doopdiensten, diensten met kinderen en/of jongeren en diensten         

        rondom een thema, wordt een zo breed mogelijk gedeelte van de gemeente bereikt. 
 

Tijdens elke gezamenlijke kerkenraadsvergadering, om de twee maanden, wordt een  

        bezinningsonderwerp aan de orde gesteld. Dat helpt ons bepalen wat we willen en waar we  

        voor staan. 
 

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-Heer Abtskerke  

        opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.  
 

Minstens één keer per jaar komen de kinderen van de zondagsschool in de kerk en maken (een  

         gedeelte van) de dienst mee. 
 

De zondagsschool worden als dat kan betrokken bij doopvieringen, en van tijd tot tijd is er ook  

        een avondmaalsdienst samen met (de kinderen van) de zondagsscholen.  
 

Er is een kleinschalig contact met enkele jongeren (12 – 16 jaar)  die af en toe bij elkaar komen of  

        iets ondernemen. Sinds kort wordt het jongerenwerk aangestuurd van uit Hoedekenskerke        

        er zijn een paar enthousiaste mensen mee bezig en het blijkt aan te slaan bij de jongeren. 
 

Er is een gespreksgroep gestart op een ochtend in de week met ongeveer 12 deelnemers. Telkens 

bij een van de deelnemers thuis.   

Afspraak is dat we in het volgende seizoen verder gaan. 
 
 
 



VIEREN 
 

Elke zondag is er een gezamenlijke dienst, om en om in Nisse en ’s-Heer Abtskerke. 

Nisse en  's-Heer Abtskerke hebben beide een vaste, nog jonge organist, ze spelen allebei heel 

goed. We zijn blij met ze en we hopen dat ze nog lang blijven. 
 

Speciale diensten zoals met Pasen, Pinksteren, Kerstmis en de gedachtenisdienst worden    

        afwisselend in beide dorpen gehouden. 
 

Het avondmaal wordt 6 maal per jaar gevierd, zittend in de kring of lopend; kinderen zijn welkom,    

        bij voorkeur met hun ouders. 
We houden elk jaar een oecumenische dienst in regionaal verband, tijdens de week van 

“gebed voor de eenheid van de kerken” in januari. 

 

Tenminste 5 maal per jaar is er ook een dienst van de drie samenwerkende gemeenten. Met   

altijd de eigen predikant ds. Rietveld als voorganger. De diensten worden in goed overleg 

over de drie gemeenten verdeeld. 

 

De liturgiecommissie bereidt bijzondere diensten voor, zoals Bid- en Dankdag.  

 

Voor de 40dagentijd wordt door de liturgiecommissie een 40dagenboekje samengesteld, 

samen met Hoedekenskerke, waarin de diensten, liederen, projecten, bloemschikking en 

iets voor de jeugd te vinden zijn. 

 

Aan het begin van de 40dagentijd wordt op Aswoensdag een dienst gehouden, meestal in 's-  

Heer Abtskerke.  

 

In de Stille Week wordt op maandag, dinsdag, en woensdag een vesper gehouden, sobere 

diensten met veel meditatieve stilte, ook meestal in 'sHeer Abtskerke omdat de kerk er 

zich goed voor leent. 

 

Op Witte Donderdag is er Avondmaal en op Goede Vrijdag Kruispasen, in de vorm van een 

avondwake. 

 

Voor de Paasnachtdienst sluiten we aan bij ’s-Heer Arendskerke. 

 

Met Hemelvaartsdag worden de dienst en de activiteiten oecumenisch en regionaal ingevuld, bij      

        toerbeurt in één van de deelnemende gemeenten. 

 

Kerkenraadsleden die dat willen, bereiden bij opengevallen plaatsen in het preekrooster en in  

        noodgevallen zelf een dienst voor. Er is in beide gemeenten een volledige orde van dienst, met     

        preek, beschikbaar voor panieksituaties. 
 
DIENEN 
 

De diakenen zoeken naar mogelijkheden in regionaal verband voor diaconale projecten. Daarbij  

         wordt gebruik gemaakt van de informatie van Kerk in Actie en van de mogelijkheden die elk  

         jaar door de, Provinciale Werkgroep Giftenadvies, worden aangereikt. 
 

De diakenen geven bij bijzondere collecten tijdens de dienst informatie over het doel van de    

        collecte. 
 

De diaconieën van beide gemeente werken nauw met elkaar samen. 
 



Het 40dagen project wordt in overleg met de diakenen Hoedekenskerke vastgesteld, we doen  

        meestal niet mee met de landelijke projecten omdat die iedere zondag een ander doel hebben  

       en in onze kleine gemeenten waar de collecte opbrengsten uiteraard niet zo hoog zijn, besteden   

       we alle zondagen liever aan één project.  
 

Bij ‘dienen’ hoort ook dat wij samen voluit gemeente willen zijn en elkaar onvoorwaardelijk en  

        voluit als zusters en broeder in Christus aanvaarden.  
 

In dat opzicht mag ook vermeld zijn dat in onze beide gemeenten homo’s en lesbiennes in alle  

        opzichten volwaardige leden van de gemeente zijn.  

Er is ook een besluit dat de zegening of bevestiging van het huwelijk (of ook 'levensverbintenis' )  

        van mensen van hetzelfde geslacht mogelijk maakt – met name bedoeld voor mensen die  

        een eigen verbondenheid hebben met de gemeenten van Nisse en/of 's-Heer Abtskerke. 

 

PASTORAAT 
 

Pastoraat: gemeenteleden worden structureel door een kerkenraadslid of de predikant bezocht in   

         bijzondere situaties, als bv. ouderdom, ziekte, geboorte, of (pastorale) problemen. Ook zij die        

         niet tot de kerk horen, kunnen op verzoek bezocht worden door de predikant. 

 

Dit ‘bezoekpastoraat’ is primair (maar niet uitsluitend!) toevertrouwd aan de predikant en de  

        (pastorale)ouderlingen. 

 

Onder leiding van de pastorale medewerkster is een  ‘bezoekgroep’ gevormd, die periodiek  

        verschillende gemeenteleden (veelal bejaarden of alleenstaanden) en andere dorpsgenoten     

        bezoeken.  

 

De ‘bezoekgroep’ wordt gecoacht door de pastoraal medewerkster( een voormalig ouderling),   

       indien nodig kan de predikant worden ingeschakeld voor nadere pastorale begeleiding. 

 

FINANCIEN 
 

Beide gemeenten maken elk jaar een rekening en begroting, na goedkeuring liggen die ter  

        inzage voor de gemeenteleden. 

 

Elke gemeente doet zijn best om tijdens kerkbalans met goede en aantrekkelijke informatie te  

        komen naar de gemeenteleden toe. Ook de dorpsgenoten worden benaderd  en gevraagd bij te  

        dragen voor de instandhouding van het monumentale kerkgebouw.  
 

DIVERSE 
 

We proberen de gemeenteleden zo goed mogelijk bij alle besluitvorming, oa. Over de  

        samenwerking, te betrekken. 

Dat doen we door middel van het kerkblad. Kerkwijzer en door af en toe na de dienst tijdens het  

        koffiedrinken deze onderwerpen aan de orde te stellen tijdens een “gemeente gesprek”. 
 

Het kerkblad “Kerkwijzer” verschijnt 13 maal per jaar (subregionaal) in de Zak van Zuid- 

        Beveland.  
 

Indien nodig worden in aparte nieuwsbrieven mededelingen aan de gemeenten gedaan die enkel  

        van plaatselijk belang zijn.  
 

We proberen ‘kerk naar buiten’ te zijn, o.a. door de kerkgebouwen te gebruiken voor en bij  



        activiteiten in het dorp, voor culturele avonden en door de openstelling op zaterdagen in de  

        zomer. ( In 's-Heer Abtskerke ook op woensdag middagen) 

 

Het streven is het hele dorp zo bij de kerk te betrekken.  

 

Ook via de rommelmarkten die op beide dorpen worden gehouden en die verbindend werken met  

        alle dorpsgenoten, we zijn blij dat er steeds sprake is van een grote betrokkenheid van  

        dorpsgenoten. 

In beide dorpen wordt in de dorpskrant steeds iets over de kerkelijke activiteiten geschreven.  

 

SAMENWERKING 
 

Beide gemeenten hebben een samenwerkingsovereenkomst met Hoedekenskerke       

         gesloten en hebben gedrieën een fulltime predikant kunnen beroepen 

 

Elk jaar gaan we een stap verder in het samenwerken 

 

De kerkenraden van Nisse en ’s-Heer Abtskerke vergaderen elke twee maande gezamenlijk.      

 

En twee maal per jaar samen met de kerkenraad van Hoedekenskerke 

 

In de maanden tussen de gezamenlijke vergaderingen wordt er apart vergaderd over de 

         zaken die de afzonderlijke dorpen aangaan. De scheidslijn tussen gezamenlijk en  

         afzonderlijk wordt gelukkig steeds vager. 

 

De kerkenraden hebben één maal per jaar een kerkenraadzondag, waarbij ook de partners en 

eventuele kinderen welkom zijn.  

 

Doel daarvan is de onderlinge sfeer en samenwerken te versterken, we willen dit uitbreiden naar de    

        drie kerkenraden. 

 

Het is noodzakelijk de gemeenteleden voortdurend op de hoogte te houden van de ontwikkelingen  

        over de verdere samenwerking en zo veel mogelijk rekening te houden met met hun wensen  

        en verlangens. 

 

 

   ------------------------------- 

 

 

 

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE KOMENDE JAREN:  
 

 

JEUGDWERK  
 

Ds. Rietveld is van plan om met de leiding en de kinderen van de zondagschool af en  

         toe een dienst voor te bereiden en ze daar ook aan mee te laten werken. 

 

Hij heeft ook het plan om bij het verlaten van de zondagschool met die kinderen en de jongeren uit        

        Hoedekenskerke een dienst voor te bereiden, zodat ze hopenlijk een overstap kunnen maken  

        van zondagschool naar jongeren groep. 

 



DIENSTEN 
 

We streven er naar in alle drie de gemeenten diensten te blijven houden. Dat zal niet elke zondag  

         meer kunnen maar we houden vast aan minimaal 2 keer per maand in de eigen gemeente. 

 

We streven naar uitbreiding van periodieke regionale diensten en activiteiten, zoals met Hemel- 

        vaartsdag en de openluchtdienst in de zomer, die beide succesvol genoemd mogen worden.  
 

SAMENWERKING 
 

Streven naar verdere samenwerking met Hoedekenskerke. Zowel wat diensten betreft als op  

        bestuurlijk niveau. 

 

Er zijn plannen voor een overkoepelende kerkenraad en een moderamen met uit elk van de drie  

        gemeenten twee afgevaardigden, die plannen en ideeën ontwikkelen voor verdere  

        samenwerking én om die zo prettig mogelijk te laten verlopen. 

 

De huidige kerkenraden blijven bestaan om die zaken die alleen voor de eigen gemeente van  

        belang  

        zijn , te blijven regelen. 

 

Daarnaast komen er werkgroepen die elk op een ander vlak gezamenlijk optrekken, denk aan  

        diaconie, jeugdwerk, liturgiecommissie e.d. 
 

Verder zoeken we naar kracht en zwakte in de regio om te inventariseren waar de     

        verschillende gemeenten elkaar zouden kunnen versterken.  

 

We nemen bewust stappen om de mogelijkheden tot nauwere samenwerking met meerdere  

        buurgemeenten te onderzoeken, om zo ook in komende jaren van steeds sterkere krimp toch  

        samen in de dorpen gemeente van Christus te kunnen zijn.  

 
 


