Profielschets

Profiel van de kerkelijke gemeente Biggekerke/Meliskerke

Gemeente Biggekerke/Meliskerke
De PKN gemeente Biggekerke/Meliskerke bestaat sinds 2004. De leden komen uit de beide dorpsgemeenschappen,
die een eigen karakter hebben. Veel mensen binnen onze gemeente zijn vrijwilliger en leveren zo een belangrijke
bijdrage aan het samen gemeente zijn. Hierbij valt op dat deze bijdrage vooral praktisch van aard is. De gemeente is
enthousiast op het gebied van muziek. Met de basisschool, die op Biggekerke staat, zijn goede contacten. Kinderen
uit zowel Meliskerke als Biggekerke komen naar deze basisschool. Ontwikkelingen die aandacht verdienen zijn het
teruglopende ledenaantal, beperkte aanwas van jeugd en daarmee samenhangende vergrijzing van de gemeente.
Positief is de ontwikkeling in de gemeente om kerk voor en met het dorp te zijn. Het "open"kerk zijn zien wij als een
basis voor de gemeente in de toekomst.
De gemeente heeft in beide dorpskernen een kerkgebouw. Bij de Odulphuskerk in Meliskerke is een nieuw
multifunctioneel gedeelte aangebouwd en het oude gedeelte is grondig gerenoveerd. De Dorpskerk in Biggekerke is
nog traditioneel maar functioneel voor het normale gebruik van erediensten. De diensten hebben een vast, maar
geen star patroon. Variatie en vernieuwing zijn mogelijk en wenselijk om de gemeente te inspireren.
Al sinds haar ontstaan bestaan goede contacten met de kerkelijke gemeente van Zoutelande. Van recentere datum is
de samenwerking met Koudekerke. De bedoeling is om toe te werken naar een cluster van de gemeenten
Biggekerke/Meliskerke, Zoutelande en Koudekerke. Al veel activiteiten worden samen opgepakt, zoals een
gezamenlijk programma voor kerkelijke activiteiten en diaconale zaken. Deze samenwerking biedt veel
mogelijkheden, waarbij ook de competenties van de verschillende predikanten efficiënt en effectief kunnen worden
ingezet.
Gezamenlijk met Zoutelande is er een samenwerking op het gebied van evangelisatie. In de Boshut (locatie aan de
duinen) vinden ’s zomers 8 recreatiediensten plaats en teams van jongeren uit heel het land verzorgen gedurende de
zomerweken programma’s voornamelijk voor kinderen en oudere jeugd. Deze vorm van kerkelijk recreatiewerk is
uniek en komt helaas nog maar weinig voor. Bij deze activiteiten vervallen de verschillen tussen kerkelijke grenzen,
modaliteiten, kerkelijken, rand- en buitenkerkelijken en ontstaat een weldadige openheid tussen plaatselijke
gemeenteleden en vakantiegangers.
Sinds enkele jaren is op dit gebied samenwerking met het landelijke opererende Dabar. De predikanten van
Biggekerke/Meliskerke en Zoutelande begeleiden de teams samen met leden van de Boshutcommissie.
Voor meer informatie verwijzen wij naar het beleidsplan, zoals dit op de website is opgenomen.

