
I. Herinrichting

II. Vacature

III. Samenwerking in cluster



zo was het:

40 %        den Hertog

80 %         Los
--------------------------

120 % = 1,2 ft

Classicale Colleges voor Behandeling van 
Beheerszaken (CCBB):

Uitgangspunt:

1. aantal leden: 
1050 = 1 ft  (Koudekerke: 750 leden)               
2. levend geld

voor beperkte tijd (3 a 4 jaar): 
1,2 ft, daarna ???



Wat zijn de mogelijkheden?

Los X

1) 60% 60% predikant (deels beperkt tot 3 jaar)
70/80% kerkelijk werker (3 jaar)

2) 80% 40% predikant (3 jaar)
50/60% kerkelijk werker (3 jaar)
er komt geen X

3)  100% er komt geen X



Optie 2: keuze kerkenraad

Los blijft 80% en we gaan een predikant zoeken voor 40%

Motivatie:

- 60% predikant zal lastig worden ivm financiën en huisvesting
- 80% houden we, ook na 3 jaar
- predikant ivm voorgaan in de vieringen
- voor dit percentage is er mogelijk een predikant in de regio 

beschikbaar

(Oost Souburg …)



Waar staan we nu:

We benaderen predikanten in de directe omgeving voor 
detachering of emeriti.

Wij vragen:  30/40% - pastoraat – voorgaan in kerkdiensten



Alternatieve route:

mobiliteitsbureau voor beginnende predikanten

kerkelijk werker

we laten het zo …



Samenwerking Zoutelande 
Biggekerke/Meliskerke Koudekerke



Wat doen we al?

een gezamenlijk moderamen (3, 4 keer per jaar)

jeugdwerk (catechese/kliederkerk)

een kerkenraadsbezinningsavond (1 keer per jaar)

startzondag

Boshut (hmm …)

kerkblad

kerkelijke activiteiten

veertigdagen en stille week



Wat willen we meer?

Punten intentieverklaring samenwerking buurgemeenten:
De kerkenraad stelt de volgende punten voor: 

1. Eén moderamen
2. Voorlopig nog elke gemeente een eigen kerkenraad met een 
- voor zover mogelijk - aan elkaar gelijke agenda
3. Elke kern een eigen vierplek
4. Elke kern een voor de gemeente zichtbare predikant of kerkelijk 
werker
5. Notulen uitwisselen
6. Gezamenlijk programma van activiteiten intensiveren

De organisatie van activiteiten laten rouleren
7. Samenwerken binnen de Ring Walcheren
8. De mogelijkheid tot uitwisselen van ambtsdragers
9. Elke kern houdt zijn eigen College van Kerkrentmeesters


