
Al een aantal jaren stellen we het kerkgebouw ter beschikking aan 
andere gelovigen. Zo is de kerk bijna elke veertien dagen ook in gebruik 
door een groep Roemenen waarvan er een aantal getrouwd zijn met 
Nederlanders. Ze houden dan hun diensten en er komt speciaal voor 
hen een Roemeense priester uit Brussel. Ze zijn Oosters orthodox net 
als in Griekenland en Rusland.
De groep is maar klein en schommelt tussen de drie en de 15 
deelnemers. Veel betalen kunnen ze niet, daarom komen ze na onze 
diensten want dan is de kerk al warm en dat scheelt in de kosten. 
Dat is ook een manier om elkaar te helpen.

Het is heerlijk hier te wonen, lekker landelijk 
en dicht bij alle voorzieningen in Goes.

Toen wij hier kwamen wonen, 25 jaar 
geleden, waren we binnen de kortste keren 
ingeburgerd.
We zijn lid van de kerk dus de mensen die 
daar kwamen kenden we al snel. We hadden 
toen ook al een hond dus de andere honden 
bezitters kenden we ook al vlug. Er kwamen 
een paar kindertjes om op te passen, dus de 
mensen met kinderen leerde ik kennen bij de 
eendjes en op het schoolplein.
En de rest kwamen we tegen bij de jaarlijkse 
toneeluitvoering.

In een klein dorp wonen vraagt inzet 
van de bewoners. Bij een kerk 
horen in zo’n kleine gemeenschap 
vraagt dat ook. Het is voor niemand 

vrijblijvend om ergens bij 
te horen. Het vraagt altijd 
inzet, tijd, keuzes die je 
moet maken sociaal en 
maatschappelijk.

Het vraagt ook verantwoordelijkheid nemen 
om het leefbaar en vitaal te houden. Ieder zijn 
of haar deel, zowel in het dorp als in de kerk. 
Het voortbestaan van de kerk bestaat niet 
alleen uit het gebouw goed onderhouden. Het 
is vooral proberen om samen met anderen de 
gemeenschap levend te houden. 
Om met elkaar verantwoordelijk te zijn. 
Om  je met elkaar te verdiepen op wat het 
leven van ons vraagt aan verantwoorde 
keuzes, voor de samenleving, voor het 
milieu, voor de maatschappij, voor kwetsbare 
mensen. Openstaan voor iedereen is daarbij 
een belangrijke kernwaarde binnen onze 
gemeente.

Die keuzes proberen we te maken vanuit het 
geloof. Vanuit het vertrouwen dat elk mens 
een opdracht heeft in het leven namelijk de 
Bijbelse opdracht om te helpen waar dat kan, 
er te zijn als er een beroep op je gedaan wordt, 
in tijd en in geld.

We wonen in een prachtig dorp, met fijne mensen en een mooie kerk. Bep en Pauline over het diaken zijn...

Wat is de diaconie en wat doet een diaken?
De Diaconie dient; plaatselijk, landelijk 
en wereldwijd. We googelen wat het woord 
Diaken nu eigenlijk precies betekent en 
vinden op Wikipedia: Het woord diaken komt 
van het Griekse woord: Diakonos, dat dienaar 
betekent. De term komt al voor in de Bijbel: 
de vroegste christelijke gemeenten hadden 
diakens (diakenen).

Wat zijn jullie taken?
We proberen mensen met financiële 
problemen te helpen, dit komt in ons dorp 
gelukkig niet veel voor. We kiezen goede 
doelen welke aanbevolen worden in landelijke 
bladen en uit het boekje van de Stichting 
Zeeuwse Goede doelen om een bijdrage te 
geven. In geval van rampen collecteren we 
in de kerk. Ook hebben we een aantal vaste 
goede doelen welke op een vaste bijdrage 
per jaar kunnen rekenen, bijvoorbeeld de 
stichting Onyame en de stichting Leergeld.

Wat vind je het leukst om te doen?
Beiden noemen de kerstgroeten en de 
‘verjaardag bloemetjes’ die gebracht worden 
bij mensen vanaf 75 jaar. Je maakt een 
praatje bij iemand thuis waardoor je 
persoonlijker contact hebt.
Bep noemt het avondmaal. Hier is niet leuk 
het juiste woord, maar bijzonder.
De gedachtenisdienst is volgens Pauline 
als diaken bijzonder omdat je daar als dorp 
samen bent. Dat er ook mensen zijn die 
anders niet in de kerk komen, het meeleven 
en de verbondenheid met elkaar.

Wat is jullie motivatie?
Bep: Toen ik werd gevraagd kwam ik na even 
nadenken tot de conclusie ‘dan kan ik iets 
goeds doen’. Daarom heb ik ja gezegd. 
Pauline: een soort gevoel, ik ben lid van de 
kerk, dus als je kan is het logisch dat je er 
iets voor doet. Eerder was ik ook al gevraagd, 
maar toen paste het niet in mijn privéleven. 
Een paar jaar later heb ik wel ja gezegd.

Hoe lang zijn jullie al diaken? 
Allebei 11 jaar. Bep geeft aan in februari te 
gaan stoppen.

Wat betekent de kerk voor jullie?
Volgens Bep de plaats waar je je geloof kan 
delen. Pauline is het daar mee eens, vindt 
het de plaats waar je voeding krijgt voor je 
geloof en waar je mensen kan ontmoeten. Een 
plaats waar je samen komt om te bidden en 
te danken. Onze kinderen zijn er gedoopt en 
dat geeft ook iets extra’s. Wij als kerkenraad 
proberen een sociaal vangnet te zijn voor de 
gemeenteleden en dorpsgenoten, maar het is 
lastig omdat er te weinig kerkenraadsleden 
zijn.
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De kosten van onze kerk worden voor een gedeelte 
opgebracht door de bijdragen van onze leden. Het grootste 
gedeelte komt uit pachtopbrengsten, rentebaten en 
dividenden. Vanaf 2018 hebben wij te maken met lagere 
inkomsten door lagere pachtinkomsten (€ 10.000,00 lager) 
en vanaf 2019 met lagere rente-inkomsten door het vrijvallen 
van in het verleden vast gezette gelden. 
De grafieken zijn een weergave van de inkomsten 
uit de begrotingen 2017 en 2018 van het college van 
kerkrentmeesters.

Wij kunnen ongeveer 135 (doop)leden aanschrijven voor 
een bijdrage. Als zij met elkaar gemiddeld € 180,00 per lid 
zouden geven, blijven onze inkomsten op hetzelfde niveau 
als in 2017. We zijn blij dat er leden zijn die veel meer 
bijdragen, zodat anderen naar draagkracht kunnen geven.

Voorop staat dat elke bijdrage welkom is.

Belastingvoordeel
Uw bijdrage Kerkbalans kunt u als gift opvoeren bij uw 
aangifte inkomstenbelasting. Onze gemeente heeft een 
ANBI beschikking. Nog meer belastingvoordeel hebt u als 
u een schenkingsovereenkomst aangaat. Informatie op 
onze website www.kerksheerabtskerke.nl/kerkbalans.

De Financiën

Rekeningnummer: NL16 FVLB 0635 8041 74
t.n.v. 

Protestantse Gemeente 's-Heer Abtskerke/Sinoutskerke



ONDERLING
     VERTROUWEN

GastVRijheid OPEN 
  VOOR
     IEDEREEN!

’s-Heer Abtskerke  2018 www.kerksheerabtskerke.nl


