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Inleiding: 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse gemeenten Gapinge en Veere. In dit plan beschrijven 
we onze speerpunten voor de komende 2 jaar. En geven we aan hoe de beide kerkenraden daar vorm 
en richting aan willen geven. 
 
Onder speerpunten verstaan we werkzaamheden, taken en uitdagingen die wij de komende jaren 
binnen onze gemeenten zien. Deze punten werken we tijdens kerkenraadsvergaderingen verder uit. 
Bijbehorende taken zullen onder ambtsdragers en/of gemeenteleden worden verdeeld. Bij uitwerking 
van punten zal dan ook genoemd worden binnen welke termijn deze gerealiseerd moeten worden. 
Jaarlijks zal – tijdens de eerste moderamenvergadering na de zomervakantie – worden gekeken of 
bijstelling gewenst is. 
 
Punten die ons in het kader van dit beleidsplan met name voor ogen staan zijn: 

● Voortgang van het reguliere gemeenteleven; pastoraat en eredienst 
● Samenwerking tussen Gapinge en Veere verstevigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aandachtspunten voor de komende 2 jaar 
1. Beleidslijnen Leren, Vieren, Dienen 

In het voorjaar van 2022 zijn er Huiskamergesprekken gevoerd in Veere en Gapinge over de drieslag 
Leren Vieren Dienen. Daaruit zijn voor de komende jaren de volgende beleidslijnen te benoemen: 

Leren:  
Verdieping, verrijking en oefening wordt beleefd in het delen en in gesprek zijn met elkaar en in de 
eredienst, (gespreks)groepen en bijeenkomsten. De interactie met elkaar en onze omgeving is 
essentieel en blijft de aandacht vragen.  

Vieren: 
Samen vieren we ons geloof en de hoop die in ons is. Met oog en hart voor hen die lijden onder pijn en 
verdriet voert de blijdschap van de Boodschap de boventoon. De vormen van vieren zijn divers en 
creatief zodat ieder zich gehoord en gezien kan voelen.  

Dienen: 
We staan als kerk midden in de samenleving. Het geloof in Jezus Christus drijft ons om te zien naar 
elkaar, een luisterend oor en een helpende hand te bieden. Daarin dienen we Hem, elkaar en de wereld 
om ons heen. We blijven oog en oor houden voor de noden en behoeften ook als die aan verandering 
onderhevig zijn. 

In een samenvatting van deze gesprekken zijn behoeften, suggesties en opmerkingen uit de gemeente 
genoteerd die meer detail geven. 

2. Gemeente zijn 

In onze profielschets is te lezen hoe we in Gapinge en Veere ons gemeenteleven hebben 
georganiseerd. Een organisatie die haar nut voor onze gemeenten bewezen heeft. We willen ook de 
komende twee jaar in beide gemeenten pastoraat en eredienst waarborgen. Een risico hierbij zien we 
niet in de beschreven organisatie als zodanig maar in de bemensing van deze organisatie. Het is de 
afgelopen jaren steeds moeilijker gebleken ambtsdragers te vinden. Tot op heden lukt het wel 
vrijwilligers voor andere taken te vinden, maar ook dit is – kijkend naar de opbouw van de gemeente – 
een punt van zorg. We zien dat de middengroep, qua leeftijdsopbouw, in onze gemeente sterk krimpt. 

De opbouw van een sprankelend gemeenteleven, gedragen door betrokken leden, is dan ook een 
speerpunt voor de komende twee jaar. Hierbij zal enerzijds gekeken moeten worden naar de bestaande 
taken; welke activiteiten met bijbehorende taken zijn nodig om pastoraat en eredienst te laten floreren? 
Anderzijds zullen mensen gemotiveerd moeten worden om mee te doen. Om mensen te motiveren is 
het zaak om als gemeenteleden zo met elkaar in gesprek te gaan en blijven dat ieder zich een 
onmisbaar onderdeel van het kerkelijk leven voelt en men zich, als vanzelfsprekend, van tijd tot tijd zal 
willen inzetten voor noodzakelijke zaken. 

Een oplossing voor het verminderen van het aantal taken is al gevonden in de samenwerking tussen de 
beide gemeenten. Dat brengt ons bij het volgende aandachtspunt voor de nabije toekomst: De 
samenwerking tussen Gapinge en Veere 

Meer nog dan de organisatie vinden we het van belang om een warme, uitnodigende en inspirerende 
gemeenschap te zijn voor elkaar en de wereld om ons heen. We hebben hoop op de toekomst van 
onze kerk. We vertrouwen erop dat God zijn gemeenten in Gapinge en Veere in leven zal houden in 
welke vorm dan ook. 

3 Samenwerking Gapinge & Veere 

Nadat o.a. door de pandemie de beide gemeenten wat verder van elkaar kwamen te staan is er in 2022 
door beide kerkenraden de intentie geuit om te komen tot een vergaande vorm van samenwerking.  

Tijdens twee gemeenteavonden, separaat, in beide gemeenten is hierover gesproken. In beide 
gemeenten is er de intentie om samen verder te gaan. Er is een samenwerkingsovereenkomst 



 

 

opgesteld en ondertekend zodat we de huidige samenwerking onverminderd voortzetten en uitbreiden 
waar mogelijk: Samen waar het kan, apart waar noodzakelijk. Daarnaast zullen we als gemeente 
actief participeren binnen Vier!, een samenwerkingsverband van onze gemeenten en Vrouwenpolder, 
Serooskerke en Kleverskerke. Deze vier gemeenten ondersteunen elkaar, om – voor nu en de 
toekomst – in iedere kern eredienst en pastoraat in stand te houden. Voor een verdere beschrijving van 
onze verhouding tot de classis en Vier! verwijzen we naar de profielschets. 

4 Aanpassing in organisatie en structuur vanwege de samenwerkingsovereenkomst 

Op de volgende punten zullen er aanpassingen gedaan worden vanwege de 
samenwerkingsovereenkomst. Deze aanpassingen zullen vanaf januari 2023 stap voor stap gedaan 
worden met als eindpunt december 2024. De te nemen stappen worden nader omschreven in een 
werkplan. 

● De samenwerkende kerkenraden zijn verantwoordelijk voor de communicatie. De 
communicatiestijl; website – kerkblad – afkondigingen – beamer moeten dezelfde huisstijl 
uitstralen, zowel tijdens de diensten als daarbuiten 

● Vergaderingen worden gezamenlijk gehouden met ruimte voor een eigen onderdeel en daarna 
gezamenlijk afsluiten indien mogelijk. 

● Het kerkblad wordt één blad voor de hele geloofsgemeenschap met daarin ruimte voor de 
mededelingen per wijk Gapinge/Veere 

● De bloemen: We streven naar éénduidigheid. 
● Als protestantse gemeenten Gapinge en Veere willen we duurzaamheid prioriteit maken, zowel 

voor  de kerk als wat kunnen we voor de medemens doen. 
● Het missionaire werk onderbrengen in één groep: KIA groep en zendingscommissie vormen 

samen één groep. 
 

We realiseren ons dat succes niet vanzelfsprekend is en moeilijk meetbaar, maar we gaan vol 
vertrouwen met deze punten aan de slag.  

5 Aandacht voor pastoraat. 

Onze gemeenten kennen een grote groep mensen in de leeftijdscategorie 80+. Het grootste deel van 
deze mensen is hun leven lang betrokken geweest bij een gemeente (de onzen of elders in het land). 
Ook wanneer zij niet meer fysiek in staat zijn deel te nemen aan de erediensten en andere vormen van 
gemeente zijn, moeten zij in staat zijn hun geloof levend te houden en zich voluit deel van de gemeente 
te blijven voelen. Daartoe worden speciaal voor hen bijeenkomsten georganiseerd op een tijdstip dat 
voor hen passend is. Wordt er, indien nodig voor vervoer gezorgd. Zorgen we voor een digitale 
mogelijkheid de diensten te beluisteren. Misschien is nog wel het meest belangrijk contact van mens tot 
mens. Dat stelt ons voor de komende jaren voor de uitdaging voldoende vrijwilligers voor deze taak te 
vinden. Dat wil zeggen de wijkteams minimaal op sterkte houden en zo mogelijk uitbreiden.  

Vanuit de belofte die de gemeenten doen bij de doop van een kind, om het kind in hun midden op te 
nemen en medeverantwoordelijk te zijn voor hun geloofsopvoeding blijft het een taak om daaraan 
gestalte te geven. We zullen blijven zoeken naar manieren om kinderen, jongeren en 
(jong)volwassenen bekend te maken met ons geloof en de hoop die in ons is. Wij zullen daartoe de 
samenwerking zoeken met omliggende gemeenten en zo mogelijk aansluiten bij actuele initiatieven, 
bijvoorbeeld Sirkelslag en Kliederkerk. 
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Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten Gapinge en Veere. 

Voor meer informatie: https://pkn-gapinge-veere.nl/  


