Jaarverslag 2021 van de Protestantse Gemeenten Biggekerke/Meliskerke
Dat het jaar 2021 een jaar zou worden waarin voor onze gemeente ook weer de nodige
veranderingen zouden plaatsvinden was geen verrassing. Om in de predikants-vacature te
voorzien moest de procedure van het beroepen in gang worden gezet. Het was een lastige
periode want door de coronamaatregelen was fysiek bij elkaar komen niet mogelijk. Geen
kerkdiensten, geen vergaderingen en toch ging het werk gewoon door en dan knelde de
onderbezetting van de ambtsdragers vooral in het pastoraat. Het moderamen kwam wel
wekelijks samen om de stand van zaken door te nemen. Gelukkig was de
beroepingcommissie snel gevormd en is men ondanks de beperkingen voortvarend van start
gegaan. Voor welk percentage onze gemeente een predikant mocht beroepen is na enkele
gesprekken met het CCBB een overeenstemming bereikt. Met de solvabiliteitsverklaring voor
een percentage van 75% voor onbepaalde tijd kunnen wij tevreden zijn. De
beroepingcommissie heeft de opdracht gekregen om met ondersteuning van de consulent op
zoek te gaan naar een geschikte predikant voor 75% van de volledige diensttijd. Ondanks of
misschien wel dankzij de coronaregels was er nu de mogelijkheid om via uitzendingen thuis
predikanten te zien en te horen. Door de voortvarendheid van de beroepingcommissie heeft
dat vrij snel tot een goed resultaat geleid en kon een beroep worden uitgebracht, wat ook
gelijk werd aangenomen door ds. Kwakkel. Het college van kerkrentmeesters moest
vervolgens aan de slag om de pastorie geschikt te maken voor het predikantenechtpaar. Het
meest ingrijpend was de plaatsing van de zorgunit. Het duurde enige tijd voordat de zorgunit
geleverd kon worden. Het was het lange wachten van aanname van beroep en de
verbintenis en intrede zeker waard. Het was een moeilijke tijd door de coronabeperkingen en
de vacante periode, maar de kerkenraad heeft zich ingespannen om pastoraal en diaconaal
zich in te zetten voor de gemeente. Zoveel mogelijk zijn erediensten, rouwdiensten,
huwelijksdienst doorgegaan, alhoewel soms alleen digitaal. Dankzij het team van vrijwilligers
dat de techniek bedient konden de diensten ook thuis worden gevolgd. Een bijzonder woord
van dank hiervoor. Contacten onderhouden, er zijn voor hen die iets te vieren hebben of
verdriet hebben was behelpen, maar is door de weekbrieven enigszins geprobeerd te
ondervangen. De kerkenraad is blij met de komst van de nieuwe predikant in onze
gemeente. Hij zal de kerkenraad ondersteunen in het kerkenwerk. Door de
coronabeperkingen is de kennismaking door de predikant met de gemeenteleden wel
gestart, maar verliep nog niet soepel.

Diaconie
De diaconie bestaat uit vier personen. Eén diaken maakt deel uit van het moderamen. Eén
diaken heeft per toerbeurt dienst om de collecte te verzorgen en wanneer er avondmaal
wordt gevierd. Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn staan de collectezakken bij de
uitgang. In 2021 was er geen avondmaalsviering. De diaconie vergadert in principe om de
maand in de even maanden van het jaar.
In 2021 heeft de diaconie en de gemeente zich net als in 2020 ingezet voor de Stichting
Dekat di Hati, die nauwe banden heeft met projecten op Ambon.
Met de diaconieën van Zoutelande en Koudekerke is regelmatig contact. Gezamenlijke
vergaderingen zijn weer opgestart. Gezamenlijk is er één collecterooster. De toelichting van
de collecten in de kerkbladen wordt door één persoon aangeleverd. De paasgroetenkaarten
en de vastenkaarten worden gezamenlijk besteld. Naar de minima in Biggekerke en
Meliskerke is via Orionis een kerstbon verstuurd. In verband met de privacy worden namen
niet vrijgegeven. Wel is met de bonnen een brief meegegaan dat de diaconie zo nodig meer
zou kunnen betekenen, maar dat men zich dan wel moet melden. Deze bonnen worden
gegeven aan alle betrokkenen ongeacht of men kerkelijk betrokken is. Deze actie is samen
met de diaconie van Koudekerke en Zoutelande.
De jaarlijkse bijdrage voor de ZWO (zending, werelddiaconaat en
ontwikkelingssamenwerking) werd door middel van een brief gevraagd.

De diaconie heeft van het CCBB (classicale commissie voor de behandeling van de
beheerszaken) toestemming gekregen om uit de middelen een bedrag van € 40.000 bij te
dragen aan de aanschaf van de zorgunit, die geplaatst is bij de pastorie.
De diaconie heeft de kerstattenties ingepakt en deze zijn door gemeenteleden uitgedeeld
aan ouderen en zieken in en buiten onze gemeente.
De kaarten (twee) voor dorpsbewoners die het moeilijk hebben door bijvoorbeeld ziekte of
rouw of bij blijde gebeurtenissen worden iedere week bezorgd. Dit gebaar wordt bijzonder
gewaardeerd.
Het team wijkbezoekers verzorgt de attenties bij ziekte of (kroon)jaren en de
verjaardagskaarten. Gevraagd wordt om een bijdrage over te boeken naar de rekening van
het verjaardagfonds.
Ondanks een lastig coronajaar heeft de diaconie toch nog activiteiten kunnen doen ten
behoeve van onze gemeente en voor de nood in de wereld.

Het jaar 2021 was voor onze gemeente een jaar met coronamaatregelen. Ondanks de
beperkingen is toch veel gedaan door de inzet van vele vrijwilligers. Heel erg veel dank
daarvoor. Voor de ambtelijke taken zijn dringend mensen nodig die deze taak op zich willen
nemen. Belangrijk is om als kerkenraad samen met onze eigen predikant
verantwoordelijkheid te dragen voor onze gemeente in dienst van de Heer.

