
Protestantse gemeente Biggekerke/Meliskerke: inspirerend en betrokken 
 
Informatie over de Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke.  
 
Een leuke, warme, gezellige en betrokken gemeente die lief én leed met elkaar deelt. Door de ene week de 
eredienst met elkaar te vieren in de oude pittoreske Dorpskerk in Biggekerke en de andere week in de 
prachtig gerenoveerde en uitgebreide Odulphuskerk in Meliskerke, hebben we een thuis in beide kernen. 
De gemeente wil op het mooie Walcheren, in een agrarische en recreatieve omgeving, een gemeenschap 
van Jezus Christus zijn. 
De gemeente Biggekerke/Meliskerke heeft een nauwe samenwerking met Zoutelande en Koudekerke, de 
buurdorpen van de beide kernen. De drie gemeenten werken samen bij onder andere 
toerustingsactiviteiten, diaconale zaken en kanselruil.  
De gemeenten Biggekerke/Meliskerke en Zoutelande kennen daarnaast sinds 1964 een samenwerking op 
het gebied van recreatiewerk bij ‘de Boshut’. Hier werken elke zomer, in de vakantieperiode, teams van 
jongeren uit het hele land aan een recreatieprogramma namens de kerken.  
 
Biggekerke/Meliskerke, januari 2021 
 

De kerkelijke gemeente Biggekerke/Meliskerke 
De Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke bestaat sinds 31 december 2004. Het was de eerste 
gemeente in de classis Walcheren die fuseerde.  
De gemeente heeft 424 leden, waarvan 195 doopleden en 229 belijdende leden. (peiling 1-1-2021). De 
beste typering is die van een middenorthodoxe gemeente.  
De gemeente heeft twee kerkgebouwen: de Dorpskerk in Biggekerke en de Odulphuskerk in Meliskerke. In 
beide kerken is een gedachtenishoek, waar de stenen liggen met de namen van de in het kerkelijk jaar 
overleden gemeenteleden.  
De kerk in Meliskerke is in 2011 verbouwd. De kerkzaal is uitgebreid en er zijn een aantal nevenruimtes die 
gebruikt worden voor vergaderingen, jeugdwerk, koffiedrinken na de dienst, kortom alle activiteiten 
binnen onze gemeente. In de zomerperiode wordt de kerk op zaterdagmiddag voor toeristen en 
belangstellenden voor bezoek opengesteld. Meestal is dan tevens een expositie en wordt het orgel 
bespeeld door verschillende organisten. De mogelijkheid is om dan een kaarsje aan te steken aan de 
gedachteniskaars. 
In Biggekerke vinden deze activiteiten plaats in ’t Klokuus’, een kerkelijke ontmoetingsruimte tegenover de 
kerkingang.  
Veel inwoners van Meliskerke zijn lid van de gereformeerde gemeente, evenals een klein deel van de 
inwoners van Biggekerke. Een enkeling van de twee dorpen gaat naar de hervormde gemeente 
(gereformeerde bond) of de christelijk gereformeerde kerk in Middelburg. In de omgeving vindt men 
verder evangelische gemeenten, rooms-katholieke kerken, gereformeerde kerken vrijgemaakt etc. 
Dat de gemeente Biggekerke/Meliskerke in een toeristisch/recreatief gebied ligt, is ook in de erediensten 
te merken: veel vakantiegasten weten de weg naar onze kerkgebouwen te vinden. Daar worden ze 
verwelkomd door een gastvrouw/gastheer die hen de zondagsbrief overhandigt en informeert over de 
dienst. Vanzelfsprekend worden de vakantiegasten van harte uitgenodigd om na de dienst koffie te 
drinken met gemeenteleden. Daarnaast zijn er ’s zomers acht recreatiediensten bij ‘de Boshut’.  

 
 
 
 
 
 
 



Visie van de protestantse gemeente Biggekerke/Meliskerke 
Kerk in, voor en op het dorp zijn. Dit gebeurt door leden die zich geïnspireerd en aangesproken weten door 
de bevrijdende boodschap van het evangelie om in het voetspoor van Jezus te gaan en naar buiten te 
treden.  
De gemeente wil als kerkelijke gemeenschap op een centrale plaats aanwezig zijn en blijven in de dorpen. 
Het kerkgebouw hoort historisch bij het dorp en wij zoeken naar mogelijkheden om als kerk verbinding te 
zoeken met activiteiten op de dorpen. Het is een vergrijzende, maar toch enthousiaste en levendige 
gemeente met oog voor mensen om zich heen, buiten en binnen de kerkelijke gemeenschap. 
Geloof, hoop en liefde is wat ons drijft. Geloof in God de Schepper. De hoop op Zijn toekomst. De liefde 
van God tot mensen en mensen onder elkaar. Hierdoor hebben wij de moed om door te gaan en een 
gemeente te zijn in beweging met het oog op de toekomst.  
 
Geloof: De gemeente wil in vieringen en andere activiteiten verschillende generaties aanspreken. De 
kracht van rituelen willen wij laten spreken als woorden te kort schieten. Gevoel voor traditie staat 
vernieuwing niet in de weg. Traditie is het doorgeven van het vuur, niet het aanbidden van de as. 
Geloofsoverdracht en ruimte voor bezinning en geloofsverdieping zijn hierbij belangrijk.  
 
Hoop: De vergrijzing en terugloop van leden en de geringe aanwas van onderaf zijn ontwikkelingen waar 
de gemeente mee te maken heeft. Op deze realistische maar zorgelijke ontwikkeling moet de gemeente 
inspelen. Zij wil zich niet alleen concentreren op het in standhouden van het kerkgebouw, maar liever een 
levende gemeenschap op ieder dorp zijn, in verbondenheid met de omliggende dorpen en haar inwoners. 
‘Minder’ kan op die manier ‘meer’ worden, zeker wanneer wij ons aansluiten bij bestaande activiteiten in 
de dorpen. 
 
Liefde: De liefde van God krijgt vorm in de zorg voor anderen. Zonder diaconaat en pastoraat geen kerk. 
Deze aandacht blijft niet beperkt tot de eigen gemeente, maar we willen oog en oor hebben voor alle 
mensen in de dorpen. De kracht van een dorpsgemeenschap is de grote onderlinge verbondenheid. Als 
kerk willen wij daar onderdeel van uitmaken..  
 
 

Diaconie 
Het college van vier diakenen vergadert zes keer per jaar en tevens wordt er deelgenomen aan de 
kerkenraadsvergaderingen. Beurtelings collecteren zij in de zondagse eredienst, waarbij de opbrengst van 
de eerste collecte bestemd is voor het diaconale werk. Zoveel mogelijk wordt het landelijke collecterooster 
gevolgd en daarnaast worden regionale doelen ondersteund. Met de andere gemeenten uit het cluster 
werkt de diaconie veel samen. Gezamenlijk collecterooster, een jaarproject, kerstactie ten behoeve van de 
minima. Een aantal keren per jaar wordt gezamenlijk vergaderd. De diakenen helpen bij het avondmaal 
met het gereed maken van de tafel en het delen van de wijn.  
Waar nood is, ver weg of dicht bij, probeert de diaconie op welke manier dan ook tot steun te zijn. Ieder 
jaar wordt een ander project gekozen. Hiervoor worden er allerlei acties georganiseerd, zoals de 
groentekast: wie groente, fruit of jam van eigen oogst (over) heeft, legt het in de groentekast, wie daarvan 
iets kan gebruiken, koopt het. Daarnaast staat in de zomer een boekenkastje, waaruit boeken geleend 
kunnen worden door toeristen en eigen inwoners. Op de jaarlijkse Meliskerkse dag is de diaconie actief 
met wafels bakken en verkopen.  
Tevens is dan de kerk opengesteld voor belangstellenden. De doelstelling van de diaconie is om zoveel 
mogelijk de gemeente te betrekken bij hun activiteiten. Jaarlijks is een speciale diaconale dienst.  
Verder wordt een project van de classicale ZWO-commissie financieel ondersteund.  
In Biggekerke is ’t Klokuus, een kerkelijke ontmoetingsruimte, eigendom van de diaconie. Niet enkel voor 
kerkelijke activiteiten wordt het gebouw gebruikt, maar ook voor andere dorpsactiviteiten.  
 

 



 
Crèche 
Iedere zondagochtend is er de mogelijkheid om de kinderen van 0 tot 4 jaar tijdens de kerkdienst naar de 
crèche te brengen, die gehouden wordt in ’t Klokuus in Biggekerke of op de bovenverdieping van de 
Odulphuskerk in Meliskerke. We vinden het erg fijn als er kinderen komen. 
 
 

Kindernevendienst 
Elke zondagmorgen wordt kindernevendienst gehouden voor de kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar. Aan 
de kinderen wordt in hun taal en belevingswereld de boodschap van het evangelie verteld. Daarna 
proberen we het verhaal/boodschap terug te laten komen in een verwerking. 
Als handleiding wordt het tijdschrift ‘Kind op Zondag’ gebruikt. In de week voorafgaand aan de zondag 
zoekt de leiding contact met de voorganger. Vaak houden voorganger en leiding hetzelfde rooster aan, 
zodat er binnen de kerkdienst een samenhang tussen groot en klein ontstaat. 
In de advents- en veertigdagentijd wordt met het aangegeven project uit Kind op Zondag gewerkt. 
Bij bijzondere diensten werken de kinderen mee tijdens de dienst, bijv. bij doop, bevestiging ambtsdragers, 
Eeuwigheidzondag, Kerstmis, Pasen en Pinksteren.  
De kinderen sturen een kaart naar gemeenteleden in het ziekenhuis of langdurig zieken. 
De leiding heeft contact met de nevendienst van buurgemeenten. 
Jaarlijks organiseert de predikant samen met de basisschool een schoolkerkdienst. In de meeste gevallen is 
dat Palmzondag. 
 
 

Catechese 
Gezamenlijk met de buurgemeenten wordt bekeken of een groep gevormd kan worden voor 
(belijdenis)catechese. Een andere vorm van catechese is gezocht in de contacten met de basisschool. Om 
kinderen op een wat jongere leeftijd in contact te laten komen met geloof en kerk zijn afspraken gemaakt 
om door de predikant gastlessen te geven op de basisschool. De directie en het team van de basisschool 
staan hier positief tegenover. 
 
 

Recreatiewerk ‘de Boshut’. 
De Boshut is de werknaam van een organisatie die eigenlijk voluit Stichting voor Kerk en Recreatie heet. Op 
een unieke locatie onderaan de duinen tussen Biggekerke en Zoutelande is een stuk grond eigendom van 
de diaconieën van Zoutelande en Biggekerke/Meliskerke. Op deze locatie staat het gebouw `de Boshut`, 
waaruit en waarin de activiteiten plaatsvinden. De commissie is in 1964 in het leven geroepen door de 
kerken op de dorpen Biggekerke, Meliskerke en Zoutelande. Ze heeft tot doel vakantiegangers vanuit het 
christelijk geloof recreatieactiviteiten aan te bieden.  
In de zomervakantie werken teams van enthousiaste jongeren, die uit het hele land komen, aan een 
recreatieprogramma voor jongeren. Ieder team verzorgt een recreatiedienst onder begeleiding van een 
predikant. Deze teams zijn ieder twee weken aanwezig. Ze kunnen tijdens hun werk in de Boshut altijd 
rekenen op begeleiding vanuit de commissie, waarvan ook de beide predikanten (Biggekerke/Meliskerke 
en Zoutelande) deel uitmaken. Sinds enkele jaren wordt hierbij samengewerkt met de landelijke 
organisatie IZB Dabar. 
 
 
 
 
 
 
 



Commissie Kerkelijke Activiteiten 
De commissie kerkelijke activiteiten is ingesteld door de kerkenraden van Biggekerke/Meliskerke, 
Zoutelande en Koudekerke en bestaat uit gemeenteleden en predikanten. Zij houdt zich bezig met 
educatie en bezinning. 
Een levende gemeente zal altijd een studerende en bezinnende gemeente willen zijn. Daarom stelt de 
commissie jaarlijks een winterprogramma op, met activiteiten zoals bijeenkomsten over thema’s, musical, 
film, kliederkerk, organiseren van kloosterweekend, of maaltijden voorafgaande aan de dankdagdienst en 
de vespers in de 40-dagentijd. 
Alle activiteiten staan open voor belangstellenden uit de vier dorpen. De laatste jaren starten we het 
winterprogramma in september.  
Ieder jaar wordt een themamiddag of avond georganiseerd met een maatschappelijk thema zoals 
euthanasie, donorregistratie of eenzaamheid. Deze activiteit willen we ruim onder de aandacht brengen bij 
de mensen binnen of buiten de kerk en de regio.  
 

Verjaardagsfonds 
Het verjaardagfonds is er in de eerste plaats om alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder op hun 
verjaardag namens de gemeente te feliciteren met hun verjaardag. Het is voor de niet meelevende leden 
soms nog het enige contact met de kerk. 
De wijkbezoekers verzorgen op de verjaardag een felicitatie met een fotokaart. Ook bij bijzondere 
gelegenheden verzorgen de wijkbezoekers een attentie. Uit de vrijwillige giften worden o.a. de bloemen 
uit de kerk en paaskaarsen betaald.  
Momenteel is een groep van wijkbezoekers actief, die deze taak op zich hebben genomen om in de 
gemeente dit belangrijke werk te doen.  
 
 
 

Orgels en gemeentezang 
In de Dorpskerk te Biggekerke staat een klein maar fraai orgel.  
Het werd gebouwd en geplaatst door de firma Fama & Raadgever in 1971.  
De zes fraaie registers geven een mooie afwisseling in klank.  
Het heeft één manuaal en een aangehangen pedaal.  
 
In de Odulphuskerk te Meliskerke staan twee orgels:  
Het hoofdorgel werd gebouwd door de firma Pels & Van Leeuwen in 1978.  
Het orgel heeft elf stemmen, verdeeld over twee manualen en pedaal.  
Het orgel is uitermate geschikt voor zowel begeleiding als concerten enz.  
 
In de Odulphuskerk staat ook een mooi kabinetorgel, dat werd gebouwd in 1744 door J.H. Weidtman. Het 
kwam echter pas in 1906 in deze kerk te staan. Het is met prachtig houtsnijwerk versierd. Na de 
verbouwing is het beneden opgesteld en is het niet meer het hoofdorgel van de kerk.  
Het orgel heeft één manuaal met acht registers en wordt bespeeld bij bijzondere gelegenheden en in de 
zomermaanden tijdens de kerkopenstelling.  
 
Zowel in de Dorpskerk als in de Odulphuskerk zingt de gemeente vlot en fris, mede door de goede orgels. 
Naast orgelbegeleiding is er regelmatig versterking van een dwarsfluitiste of bij bijzondere gelegenheden 
van een trompettist.  
 
Tijdens de diensten wordt gezongen uit het Nieuwe Liedboek, maar ook andere bundels. 
De gemeente zingt graag en mede door het projecteren van de liederen met notenbeeld op de beamer 
gaat dat goed. Bij moeilijk zingbare liederen is de cantorij altijd bereid om in de diensten te helpen. 
 



Cantorij 
De cantorij in Biggekerke/Meliskerke bestaat ongeveer 15 jaar. De cantorij heeft als taak dienstbaar te zijn 
aan de liturgie. De cantorij bestaat uit gemeenteleden uit Biggekerke, Meliskerke en Zoutelande. Er wordt 
aan vier of vijf diensten per jaar meegewerkt, waaronder een of meerdere diensten in de Stille Week en 
Eeuwigheidzondag.  

 
Beamerteam/beeldapparatuur 
In de Odulphuskerk én de Dorpskerk is altijd een beamerpresentatie van de liturgie. De gemeente zingt 
graag en het presenteren van elk couplet met notenbeeld helpt daarbij. De beamer wordt ook gebruikt 
voor het laten zien van afbeeldingen of filmpjes tijdens de dienst, alles echter op aangeven van de 
voorganger. De mogelijkheid is sinds kort in de Odulphuskerk beeld op te nemen en uit te zenden. In de 
Dorpskerk zal dit te zijner tijd ook komen.  
 

Pastorie 
Gelegen aan het mooie kerkplein van Biggekerke staat de half vrijstaande pastorie. Het is een sfeervolle, 
ruime woning, waar het goed toeven is. 
Je komt binnen in de hal, met links de studeerkamer en de keuken en rechts de grote zonnige L-vormige 
woonkamer. De tuindeuren komen uit op de diepe tuin. De tuin is ommuurd, waardoor de privacy 
optimaal is. Via de bijkeuken zijn de kelder en opkamer bereikbaar. In de tuin staan een schuurtje en een 
vrijstaande garage. 
Op de eerste verdieping zijn vier slaapkamers met inbouwkasten en een badkamer met toilet, bad en 
douchecabine. Voorts is er een flinke opbergzolder. 
De woning is centraal verwarmd. 

  



Het DNA van Biggekerke en Meliskerke 
Veere 

Biggekerke en Meliskerke liggen beide in de gemeente Veere, een plattelandsgemeente. De 13 
verschillende en karakteristieke kernen die de gemeente rijk is, beslaan een groot deel van het eiland 
Walcheren. Het gebied wordt gekenmerkt door het samenspel van kernen, natuur, licht, agrarisch 
landschap en vergezichten. De Oosterscheldekering, het beschermde stadsgezicht Veere, de levendige 
badplaats Domburg. Het zijn maar een paar van de vele highlights in de veelzijdige gemeente Veere.  
 
Een gemeente waar rust, ruimte en kleinschaligheid nog vanzelfsprekend zijn. Terwijl steden als 
Middelburg en Vlissingen om de hoek liggen. En waar zowel de vele bezoekers als de inwoners genieten 
van uitgestrekte stranden, een keur aan watersport- en fietsmogelijkheden, ruiterroutes en 
horecavoorzieningen. 

 
Biggekerke 
Hoewel de naam van het dorp misschien anders doet vermoeden, heeft deze niets met varkens te maken: 
Bigge was in de vroege Middeleeuwen een gangbare persoonsnaam. 
Biggekerke is een kerkringdorp, dit is nog goed te zien door de bijna gesloten wand van gevels rondom de 
eeuwenoude Dorpskerk. De kerk is gesticht voor 1247 als dochterkerk van de Westmonsterkerk in 
Middelburg. Tot 1453 zijn er zelfs twee pastoorsplaatsen aan verbonden. Ten tijde van de hervorming 
heeft het ook hier flink huis gehouden. De toenmalige pastoor Bernard Donder, overtuigd calvinist, zweert 
in 1566 de roomse kerk af. Hij preekt sindsdien ook in Biggekerke de hervorming, iets wat hij met 
gevangenschap moest bekopen. 
 
Het dorp en zijn ongeveer 900 inwoners beschikken over een eigen streekcultuur. Tegelijkertijd voelt men 
zich verbonden bij de andere kernen. Biggekerke is een typisch forensendorp. De meeste inwoners 
verdienen hun inkomen buiten het dorp. Tegelijkertijd zijn er tal van minicampings bij de boerderijen nabij 
of verder van het dorp, en overige ondernemers die hun inkomsten halen uit het toerisme. Bij de molen is 
een winkel met streekproducten en dierenbenodigdheden. Biggekerke heeft ook een school: christelijke 
basisschool Onderdak. De school is samen met het dorpshuis en de kinderopvang ondergebracht in een 
nieuw multifunctioneel gebouw. 
Alhoewel Biggekerke een klein rustig dorp is, bruist het van de activiteiten, zoals de jaarlijkse solexrace, 
ringrijden, sjezenrijden, een popfestival ‘Bigpop’ en eens in de twee jaar een evenementendag, waar ook 
de kerk present is. Ook zorgen onder andere de Oranjevereniging en de speeltuinvereniging voor de nodige 
ontspanning. De dorpskrant ‘het Keuvelaertje’ wordt vier keer per jaar uitgegeven.  
 

Meliskerke 

In Meliskerke vind je veel winkels, waaronder een echte warme bakker en een ambachtelijke slager. Niet 
alleen bewoners uit heel Walcheren komen daarvoor naar Meliskerke. Ook de toeristen van de campings 
uit de omgeving hebben al gauw door dat ze in Meliskerke moeten zijn.  
Meliskerke is een christelijk dorp met twee kerkgebouwen. Een groot deel van de bevolking is lid van de 
gereformeerde gemeente. Er is in dit dorp alleen nog een reformatorische school.  
Midden op het dorp staat de karakteristieke Odulphuskerk. De 14e eeuwse kerk is een echte 
bezienswaardigheid met zijn toren: deze staat zo’n 84 cm uit het lood. De kerk is van oorsprong rooms-
katholiek en is gewijd geweest aan Sint Odulphus. De scheve toren is waarschijnlijk te wijten aan 
verzakking tijdens de bouw. Na een eerdere restauratie in 1958 en 1959 is het gebouw in 2011 volledig 
gemoderniseerd en is er een nieuw gedeelte aangebouwd. Het oude en nieuwe deel vormen samen een 
prachtig geheel. 
In dit dorp zijn er veel verenigingen actief. In de zomer is er ringrijden en sjezenrijden, een echte Zeeuwse 
traditie. Op de Meliskerkse dag, zomerbraderie is de kerk present is. 
 



Contact: 
Beroepingscommissie Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke 
p/a Bert Vermeer (voorzitter) 
0118 850403 
e-mail: beroepingswerk@pknbm.nl 
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