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Hervormde Gemeente Stavenisse 
 

 
 

Beleidsplan 2017 – 2020 
 
 

1. Missie – Hier staan we 
Onze gemeente is een hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. 
Samen met het geheel van de kerk deelt de gemeente in de aan Israël geschonken 
verwachting. 
Wij geloven dat de gemeente van Christus is. Hij is de Koning en vergadert, beschermt en 
onderhoudt Zijn gemeente. 
De leden van de gemeente worden in het geloof geleid door de Heilige Geest in gehoor-
zaamheid aan de Heilige Schrift. Zij zijn geroepen tot bekering in discipelschap van onze 
Heere Jezus Christus en een leven tot eer van God. 
De Bijbel, de door God geïnspireerde openbaring, is het fundament van en de norm voor 
heel de gemeente. 
 
 

2. Visie – Deze weg gaan we 
Vanuit de realiteit van de zonde en de gebrokenheid van de schepping, zien we uit naar 
vervulling van de verlossing in Christus. 
De leden van Christus' gemeente krijgen gezamenlijk en persoonlijk deel aan de genade-
gaven van Christus. Zij zetten al hun gaven – zowel geestelijk als materieel – in ten nutte van 
anderen in de gemeente als het lichaam van Christus. 
De gemeente van Christus belijdt haar vreemdelingschap in de wereld en heeft de opdracht 
zich in liefde tot de naaste te wenden, zowel dichtbij als ver weg. 
De gemeente weet zich een klein onderdeel van Gods wereldwijde kerk en oefent de 
broederlijke gemeenschap met andere gemeenten dichtbij en ver weg. 
De gemeente heeft de roeping zicht te krijgen op haar onopgeefbare verbondenheid met het 
volk Israël. 
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3. Situatie van onze gemeente 
Onze gemeente is erg klein geworden. In een tijdsbestek van 50 jaar daalde het aantal 
gemeenteleden van bijna 1000 naar 300. Oorzaken hiervan zijn kerkverlating, vertrek van 
jongeren i.v.m. scholing en werkgelegenheid, vertrek naar andere hervormde gemeentes of 
naar andere kerkgenootschappen en in beperkte mate de kerkscheuring van 2004. 
Het kerkbezoek vertoont gelukkig weer een opgaande lijn: in de morgendienst is het van 40 
à 45 gestegen naar 55 à 65 gemeenteleden, en in de avonddienst van 30 à 35 naar 40 à 50.  
Ook de groei in het aantal jongeren en ouderen dat deelneemt aan de catechese en aan het 
verenigingsleven is zeer verheugend. 
Vacatures in de kerkenraad zijn al decennia lang moeilijk te vervullen. 
 
Er is veel goeds van onze gemeente te zeggen: twee keer per zondag komt de gemeente 
samen rondom Gods Woord. Er is een heel trouwe kern gemeenteleden die vele doorde-
weekse activiteiten leidt en bijwoont: zondagsschool, tienerclub, jeugdvereniging 13+, de 
Bijbelkring, de Bijbelgespreksgroep, de vrouwenvereniging, de zendingscommissie, de 
zondagsschool, de vakantiebijbelweek, crea-middagen en creaworkshops, het kerktelefoon-
programma Avondklanken, verjaardagfonds, allerlei schoonmaak- en onderhoudswerk, enz. 
 
Ook in financieel opzicht is de gemeente trouw en verstaat ze haar roeping. Maar door de 
krimp van de gemeente en stijging van de kosten is het rondkrijgen van de financiën en het 
onderhoud van de gebouwen een toenemende zorg 
 
Vanaf 1999 is de predikantsplaats part-time bezet: eerst 67% met 33% bij Zorgcentrum de 
Schutse in Sint Annaland, vanaf 2007 is dit 60% plus 25%.  
Onze huidige predikant ds. M.A. Post is sinds 1 januari 2014 met een betrekking van 0,6 fte 
aan onze gemeente verbonden. Eerst was ds. Post vanuit de mobiliteitspool van de 
Protestantse Kerk in Nederland werkzaam, vanaf 1 januari 2017 als gewoon gemeente-
predikant dankzij een garantiesubsidie uit de solidariteitskas van de Protestantse Kerk in 
Nederland. Aan deze subsidie is een omlijnde opdracht gekoppeld welke in hoofdstuk 4 van 
dit beleidsplan is verwoord. 
 
Enige cijfers op 1 januari 2017: 
Aantal gemeenteleden: 301, waarvan 193 doopleden en 108 belijdende leden. 
Er zijn 106 overige leden en 236 pastorale eenheden. 
 
Leeftijdsopbouw    HG Stavenisse   PKN Landelijk 
0 – 19 jaar       8%     16% 
20 – 39 jaar     17%     21% 
40 – 64 jaar     43%     38% 
65 en ouder     32%    25% 
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4. Beleid van het consistorie 
4.1 Uitgangspunten 
-De kerk is een gemeenschap die bijeengeroepen is door het Woord van God. Ze is door God 
Zelf geplant. Wij leren God kennen in en door de omgang met Zijn Woord. De kerk is 
ontstaan uit de Opstanding van Christus, ze wordt geleid door de Heilige Geest en is 
gezonden om het geheimenis van het Evangelie te delen aan de wereld n.l dat God Zich door 
het offer van de Heere Jezus Christus verzoent met mensen en dat Hij aan wie in Christus 
gelooft het eeuwige leven schenkt. 
-De Bron van de kerk is het Woord van God (De Bijbel). Het begint bij het Woord en het 
gebed om de werking van de Geest van Christus. Door het geloof in Jezus Christus zijn we 
met Christus en elkaar verbonden. Dat wordt beleefd en gevierd in de sacramenten.  
Zo is de kerk ontstaan uit Gods trouw aan ons. Trouw aan God en aan elkaar zijn essentieel 
voor het voortbestaan van de kerk.  
-De activiteiten van de kerk beogen de overgave van mensen aan Jezus Christus. In de kerk 
bezinnen wij ons op onze relatie met Jezus Christus.  
De vraag naar onze persoonlijke identiteit: Wie ben ik in Christus? heeft ons zelfbewuster 
gemaakt. We zijn fragiel maar zelfbewust. Wij ontvangen alles van Hem. Door onze Heere 
Jezus Christus zijn wij een durende gemeenschap. 

 
4.2 De hoofdlijnen van ons beleid zijn: 

a) Onderwijs in de geloofsleer dat ons door Gods genade tot een positieve geloofskeuze 
brengt , groei in het geloof en een missionaire houding. In dat onderwijs is naast 
bijzondere aandacht voor de totale gebrokenheid van de Schepping en de ernst van 
de zonde grote plaats voor de grootte van Gods liefde en genade. In het onderwijs 
wordt duidelijk dat de kerk een plaats van redding en heling is. Dat onderwijs is 
essentieel omdat God door het Woord, Zelf spreekt tot het hart. 

b) Er is grotere aandacht voor de jeugd, jonge kinderen, jongeren, en jonge gezinnen. 
Dit wordt bewerkstelligd door activiteiten waarin gezocht wordt de vorm van de 
aandacht aan te laten sluiten bij de levenssfeer en het verstaans-niveau. 

c) Versterking van de onderlinge band en de onderlinge liefde door ontmoeting en open 
geloofsgesprek waarin ruimte en aandacht is voor ieders persoonlijke strijd en 
beleving. 

d) Bewustwording van het ambt aller gelovigen. We willen meer kerk naar buiten 
worden. Meer aandacht voor leden in de rand van de gemeente en voor 
dorpsgenoten die niet geloven door middel van contact en het spectrum van 
activiteiten dat we hebben in de gemeente aan hen uit te reiken. 
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4.3 De Middelen 
4.3.1 Het Woord in de gemeente  
U onderzoekt de Schriften, ... die zijn het die van Mij getuigen.(Joh. 5:39) 
Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten. (Ps. 84:2) 
… maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het 
Hoofd is, namelijk Christus. (Efeze 4:15) 
- Het Woord van God gaat open in de zondagse kerkdienst, op de zondagsschool, de 
Bijbelkring, de Bijbelgespreksgroep, vrouwenvereniging, gebedssamenkomst, 
vakantiebijbelweek, catechese (jongeren-, belijdenis-, doop- en huwelijkscatechese), 
Avondklanken en het blad Rondom de kerk etc…. 
- Het Woord van God beoogt de liefde van God in Christus te communiceren. Daartoe is de 
gemeente open, gastvrij, ze reikt uit, ontvangt mensen, herkent en erkent mensen, en is niet 
zuinig met koffie. 
- De basis van de gemeente en de kern van het Woord van God is het offer van Christus, 
bewustwording van onze identiteit in Christus. Dat we van Hem zijn en in die relatie actief 
ontdekken wat dat betekent in ons leven. En daar gehoorzaam gevolg aan geven. 
- Wij streven naar een frisse gereformeerde liturgie. Kenmerken zijn soberheid, eerbied en 
aanbidding. In de diensten gebruiken we de HSV, zingen de Psalmen van 1773 en een lied 
met de kinderen uit Op Toonhoogte. 
- De prediking (en alle andere momenten waar het Woord van God opengaat) beoogt 
bekering van het hart tot Christus, spreekt kinderen (zij kunnen een meeschrijfboekje krijgen 
voor in de kerkdienst), jongeren en ouderen aan, is verstaanbaar, eigentijds, praktisch, en 
actueel. De prediking is uit op toerusting van ons geloof, beleving van ons geloof, vermaning 
tot een leven in de navolging van Christus en wil waarschuwend zijn voor afdwalingen en 
troostend en helend voor wie dat nodig hebben. 
Tenslotte is de Prediking tijd-betrokken, vermeerdert de kennis van het Woord, roept op tot 
overgave aan Christus en tot getuigenis in ons dagelijks leven. 
- Bevordering van het gebedsleven. Het gebed staat aan de basis van het leven met God en 
brengt ons tot overgave en toewijding en is daarom van essentieel belang voor de christen. 
- Bevordering van het geloofsgesprek. Het geloofsgesprek is een belangrijk vormend element 
waarin we leren spreken over Gods Woord, waarin we de Drie-Enige God leren kennen, 
waarin het geloof wordt versterkt, en waarin wij bewust ons worden van de roeping 
waarmee de Heere ons roept. 
- Bevordering van de Huisgodsdienst. De Huisgodsdienst als activiteit binnen het raam van 
het ambt van alle gelovigen is van groot belang. Hierbij is te denken aan stille tijd, voorgaan 
in gebed, gezinsgebed, preekbespreking, dagopening, dagsluiting, bidden en Bijbellezen aan 
tafel. 
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4.3.2 Het Woord buiten de gemeente 
Ga dan heen, onderwijs al de volken, (Mat. 28:19) 
En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle 
volken; en dan zal het einde komen. (Mat. 24:14) 
En het Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken. (Markus 13:10) 
Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. (Rom. 10:17) 
Hierbij wil de gemeente gehoorzaam zijn aan het bevel van Christus! De gemeente 
organiseert geen hausse aan missionaire activiteiten maar praktiseert de vreugde van het in 
dienst staan van Christus. Daarbij zoekt ze met de bestaande activiteiten relatie met de 
dorpsgemeenschap van Stavenisse. De gemeente denkt na over die activiteiten opdat ze 
kennismaking met de gemeente en het christelijk geloof en groei in grootte en groei in 
geloof bevorderen (door contact, uitreiken en PR).  
Samengevat wil de gemeente uitreiken met de bestaande structuren van de gemeente als 
bindende en vormende kaders, die leiden tot een ingang voor kennismaking met het 
Evangelie en binding aan de gemeente. 
De structuren die dit ondernemen zijn verenigingen, Bijbelstudies, zondagsschool, 
catechese, VakantieBijbelWeek, Rondom de Kerk, de Creamiddag, de Kerstmiddag voor de 
ouderen, de opening winterwerk, het Godsdienstonderwijs etc… 
- De gemeente zoekt contact met structuren in het dorp om dienstbaar te kunnen zijn in 
bestaande noden. Deze structuren zijn zoal de huisarts, OBS de Schalm, zorgpunt Stavenisse, 
etcetera….. 
- streefdoel is om de vitaliteit van de gemeente significant te versterken door het aantal 
meelevende gemeenteleden in zes jaar te verdubbelen met voornamelijk jonge mensen. 
Vertaald naar concrete doelen: 

 Er is een ‘frisse’ liturgie. 
 Het aantal meelevende jonge gezinnen is gegroeid van 5 naar 15 à 20.  
 De relaties in het dorp zijn versterkt. 
 Er is een open geloofsgesprek. 
 De geloofsgemeenschap is verdubbeld (het gemiddelde aantal kerkgangers in de 

morgendienst neemt toe van 60 nu naar 120). 
 
4.3.3 Pastoraat  
Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van die verliest, verlaat niet de negenennegentig in 
de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? (Lukas 15:4 ) 

Het Pastoraat heeft vele vormen. Er is pastoraat rondom ziekte, overlijden en sociale of 
psychische noden. Er is ook het reguliere tweejaarlijkse huisbezoek van gemeenteleden en 
het ouderenbezoek aan de 75 plussers, het bezoek bij jubilea en geboorte en allen die op de 
weg komen van de gemeente door uitreikend contact. 
Pastoraat is zorg voor de ziel. En behelst daarmee het hele leven. Het doel van het Pastoraat 
is komen tot een geloofsgesprek. Pastoraat leidt naar Christus. 
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5. Beleid college van diakenen 
 
5.1 Basis 
Wij onderschrijven de beginselen zoals omschreven in: 
de Kerkorde en Ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
Het ambt en de ambtelijke vergaderingen. 
Artikel V 
1. Om de gemeente bij het heil te bepalen en bij haar roeping in de wereld te bewaren is van 
Christuswege het openbare ambt van Woord en Sacrament gegeven. 
Met het oog op deze dienst onderscheidt de kerk het ambt van predikant, het ambt van 
ouderling, het ambt van diaken alsmede andere diensten in kerk en gemeente. 
 

5.2 Doel 
Het doel van de diaconie is het handen en voeten geven van dienstbaar zijn zoals 
omschreven in Mattheüs 25: 40: ‘Zo u dit aan een van de geringste broeders van Mij gedaan 
hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.’ 
 
5.2.1 Hoe willen we dit doel bereiken? 
In samenwerking met de vrouwenvereniging “Niet in eigen kracht”, de zendingscommissie 
en de bevolking van Stavenisse worden activiteiten ontwikkeld. 
‘Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.’ (Romeinen 12: 11 ) 
 
Er zijn verschillende taken voor de diaconie. 

- tijdens de Erediensten 
- in het dorp 
- specifieke taken 

 
Tijdens de Erediensten:  -collecteren 

-dienen aan de tafel van de Heere 
In het dorp:   -vervoer naar de kerk 
    -verzorging kerktelefoon of bandje van de Eredienst 
    -bijstand verlenen  
Specifieke taken:   -bijwonen vergaderingen van de kerkenraad 

-minimaal 2 keer per jaar diaconievergadering 
-afvaardiging naar diaconaal werkverband  
-opstellen collecterooster (samen met het college van 
kerkrentmeesters) 
-contact met zendingscommissie onderhouden 
-gemeenteleden/dorpsbewoners betrekken bij materiele hulpdienst 
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5.3 Samenstelling 
Het college van diakenen bestaat uit drie leden: voorzitter, penningmeester en secretaris. 
Om de penningmeester bij te staan is er een boekhoudkundige hulp.  
De zendingscommissie is een aparte organisatie met eigen bestuur en is verantwoordelijk-
heid verschuldigd aan de kerkenraad. De contacten tussen de diakenen en de 
zendingscommissie liggen op het gebied van financiële hulp bij evangelisatie projecten en 
het organiseren van informatieavonden voor hulpprogramma’s. 
 

5.4 Werkwijze 
Tijdens de vergadering wordt een gedeelte uit de Bijbel gelezen en overdacht. De rekening 
van het afgelopen jaar en de begroting worden doorgenomen. Het werk in de gemeente 
wordt besproken. Wanneer er aanleiding is voor noodhulp van instellingen zoals Kerk in 
Actie wordt er ad hoc overleg gepleegd. 
 

5.5 Stavenisse Zorg 
De diaconie is voornemens een diaken af te vaardigen bij de nog in wording zijnde 
hulpdienst “Stavenisse Zorg”. 
Doelstelling:  
Hulp en bijstand bieden bij materiële of financiële nood zover zich dit binnen de 
mogelijkheden van onze diaconie bevindt.  
Helpen bij het zoeken naar hulp via de gemeentelijke overheid of andere instellingen. 
De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping door 
bekendmaking via eigen kerkblad en regionaal kerkblad, informatie over de doelgroepen en 
over welke hulp nodig is. 
 

5.6 Activiteiten 
-Een keer per jaar ouderenmiddag in verenigingsgebouw i.s.m. de vrouwenvereniging. 
-Bijstand klein onderhoud tuin. 
-Boodschappen doen waar nodig 
-Afvaardiging bij de nog in wording zijnde hulpdienst “Stavenisse Zorg” 
-Afvaardiging vergaderingen van diaconale aard Gemeente Tholen.  
 

5.7 Beleidsvoornemens 
-Het college van diakenen op sterkte brengen (nu is er een vacature). 
-Bijstaan van wie hulp behoeft 
-Contacten met Gemeente Tholen onderhouden 
 

5.8 Financiën 
De middelen voor alle genoemde activiteiten worden gefinancierd door collecteopbrengsten 
en door inkomsten uit bezit. 
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6. Beleid college van kerkrentmeesters 
 
6.1 Inleiding 
De zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van 
diaconale aard, is toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters.  
Het college heeft daarbij in het bijzonder de taak te voorzien in de stoffelijke behoeften van 
de gemeente, het bijhouden van de registers van de gemeenteleden, het voorbereiden en 
opstellen van de begroting en rekening, het zorg dragen voor geldwerving en het beheer van 
de gebouwen. 
 
Met betrekking tot het beheer van de gebouwen heeft het college van kerkrentmeesters in 
lijn met het algehele beleid van kerkenraad en gemeente in 2015 het besluit genomen om 
het beleid grondig te wijzigen. 
Al jaren lang was door onvoldoende financiële middelen het onderhoud van de gebouwen, 
met name het onderhoud van het kerkgebouw en van de consistoriekamer, een sluitpost op 
de begroting met als gevolg dat een grote achterstand in het onderhoud is opgetreden. 
Oorzaak van de beperkte financiële draagkracht ligt vooral in het feit van vergrijzing van de 
gemeente en daling van het aantal kerkgangers. Reductie van de kosten op vrijwel alle 
terreinen (alleen de predikant en een deel van de organisten worden nog betaald) kon de 
daling niet te niet doen. Dankbaar zijn we dat vooral de meelevende gemeenteleden 
onverminderd veel bijdragen. Echter, op dezelfde voet het beleid voortzetten kon het 
onderhoudsprobleem niet oplossen. 
 

6.2 Nieuw beleid 
In het geloof dat de Drie-enige God de gemeente in Stavenisse in stand houdt en weer zal 
doen groeien is een restauratieplan opgesteld en is een Commissie Gebouwen in het leven 
geroepen om de plannen te verwezenlijken. 
Uitgangspunten van het beleid zijn: 

- De Heere houdt Zijn kerk in stand. ‘Hij geeft het Zijn beminden als in de slaap.’ 
- Door de eigen gemeente kan alleen een deel van de kosten van de predikantsplaats, 

de energiekosten, de kosten van de eredienst en klein onderhoud bekostigd worden. 
- De exploitatierekening moet elk jaar dekkend zijn. 
- Restauratiewerkzaamheden worden niet eerder uitgevoerd dan wanneer de 

benodigde financiële middelen beschikbaar zijn. De middelen worden binnen de 
gemeente en vooral ook daar buiten gezocht.  

- Voor het onderhoud is het hersteladvies van de Monumentenwacht de leidraad. Om 
kosten te besparen worden zoveel mogelijk werkzaamheden gecombineerd. 

- Zo veel als mogelijk is worden werkzaamheden door vrijwilligers uitgevoerd. 
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6.3 Restauratieplannen 
De commissie gebouwen heeft samen met een bouwkundig adviesbureau een gedetailleerd 
onderhouds- en restauratieplan uitgewerkt. De totale kosten daarvan komen uit op  
€ 291.000.- en zijn als volgt samengesteld: 
Kerkgebouw  € 160.000.- 
Consistoriekamer €   40.000.- 
Kapel   €   91.000.- 
De restauratie is door de commissie gebouwen ook middels een brochure onderbouwd en 
inzichtelijk gemaakt. 
 

6.4 Subsidie 
Het kerkgebouw is vanwege diverse interieuronderdelen zoals de graftombe, het doophek, 
de preekstoel en een regentenbank gedeeltelijk monumentaal (monumentnummer 35407) 
verklaard. 
Alleen deze delen van de kerk komen in aanmerking voor de Brim subsidie van de Rijksdienst 
van het Cultureel erfgoed. Deze subsidie is inmiddels voor de jaren 2016 tot 2021 toegekend 
en bedraagt totaal € 38.338.-. Van de Gemeente Tholen mag € 10.200 tegemoet gezien 
worden. 
Van de Provincie Zeeland zal geen subsidie ontvangen worden omdat niet aan de provinciale 
voorwaarden voldaan wordt (het niveau van de toegezegde Brim subsidie is te laag). 
 

6.5 Commissie Gebouwen 
De uit zes leden bestaande Commissie Gebouwen heeft als taak het achterstallig onderhoud 
aan de gebouwen in te perken en zo mogelijk te verhelpen. Naast het uitwerken en 
begeleiden van de plannen worden door de commissie subsidies aangevraagd, fondsen 
benaderd en (financiële) acties opgezet om de benodigde gelden te verwerven.  
Zo mocht in 2016 naast de Brim subsidie ruim € 22.000.- aan het restauratiefonds worden 
toegevoegd als zijnde opbrengsten van een concert, collectes, giften, een sponsorfietstocht 
naar Rome etc. 
De komende jaren zal de geldwerving onverminderd doorgaan. 
 

6.6 Plan van aanpak 
Het uitgewerkte plan van het bouwkundig adviesbureau en de hersteladviezen van 
Monumentenwacht zijn de leidraad voor het onderhoud. Om kosten te besparen worden de 
werkzaamheden zoveel mogelijk gecombineerd uitgevoerd. 
In de jaren 2017-2019 zal het accent liggen op het verwerven van de financiële middelen.  
Wel zal in deze jaren onderhoud uitgevoerd worden wat niet langer uitgesteld kan worden. 
Met het laatste is inmiddels begonnen (bijv. behandeling tegen boktor). Voorts zal door 
vrijwilligers diverse reparaties en onderhoud uitgevoerd worden zoals schilderwerkzaam-
heden en kleine reparaties. De grote restauratie wordt voor de jaren 2020/2021 gepland. 
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Kort samengevat ziet het onderhoudsplan er als volgt uit: 
2017 
De bitumenbedekking boven het portaal ingang Voorstraat wordt vervangen als ook de 
kilgoot die uitkomt op dit portaal. Vanwege lekkage kan uitstel niet langer wachten. 
 
2018 
De urgente punten afwerken van het monumentenwacht rapport, de minder urgente zaken 
combineren met de grote restauratie van de gehele kerk in 2020/2021. 
 
2019 
De urgente punten afwerken van het monumentenwacht rapport, de minder urgente zaken 
combineren met de grote restauratie van de gehele kerk in 2020/2021 
 
2020/2021 
In de jaren 2020 en 2021 zal de grotere restauratie worden uitgevoerd. Dit zal na aanbesteding door 
gespecialiseerde aannemers moeten worden uitgevoerd. 
Eind 2021 zal de restauratie af zijn. Dit is dan binnen de gestelde norm en zal voldoen aan de eisen 
die door de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed zijn gesteld.  

 
6.7 De gebouwen 
6.7.1 Het interieur van het kerkgebouw 
Het kerkgebouw dateert van 1911 en is toe aan een grote restauratie. Het gebouw telt ruim 
500 zitplaatsen. 
Het orgel verkeert in een redelijke staat, maar gezien de geldelijke middelen wordt er zo min 
mogelijk geld aan uitgegeven. 
Het schilder- en stucwerk van het interieur bevindt zich, op de zuidwest- en westgevel na, in 
redelijke staat en vraagt weinig of geen onderhoud.  
De kapel met daarin de monumentale graftombe van de ambachtsheer Hieronymus van Tuijl 
van Serooskerke, is in zijn geheel in slechte tot zeer slechte staat.  
De CV installatie is, nadat er in de afgelopen jaren een aantal buizen vervangen zijn, in een 
redelijke staat.  
 
6.7.2 Het exterieur van het kerkgebouw 
Aan het exterieur van het kerkgebouw is de afgelopen jaren regelmatig schilderwerk verricht. 
Het schilderwerk verkeert in redelijke staat. 
Ook zijn enkele volledige raamwerken vervangen i.v.m. stormschade.  
Verder zijn veel delen van dak, ramen en muren in slechte staat. 
 
6.7.3 Consistorie 
De consistorie is aan de kerk vast gebouwd. Het leiendak dateert nog van 1911 en is in zeer 
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slechte staat. Het schilderwerk wordt buiten steeds met de kerk meegenomen, en is in goede 
staat. Binnen zou wat schilderwerk gewenst zijn. 
 
6.7.4 “De Schuilplaats" 
Het verenigingsgebouw "de Schuilplaats" is in 1984 gebouwd. Het geheel (muren en 
schilderwerk) bevindt zich in goede staat. Het gebouw staat evenals de consistorie in de luwte 
van het kerkgebouw en heeft minder last van weersinvloeden etc. Hierdoor verkeert het 
exterieur in betere staat en heeft het minder onderhoud nodig. In 2016 is de het gebouw 
geschilderd door vrijwilligers. 
 
6.7.5 Pastorie 
In november 1994 is de huidige pastorie in gebruik genomen. Het is een onderhoudsarm 
huis, zodat naar verwachting in de toekomst de onderhoudskosten gering zullen zijn. 
De pastorie is ook in 2016 geschilderd door vrijwilligers. 

 
6.8 Organisatie 
6.8.1 Predikantsplaats 
Al sinds het begin van de zeventiende eeuw is er in Stavenisse een Hervormde Gemeente. 
De post predikantstraktement vormt een steeds groter deel van de begroting en rekening. 
Sinds 1999 is de gemeente part-time, waarbij de predikant voor circa 1/3 van zijn tijd aan 
zorgcentrum De Schutse te Sint Annaland verbonden is. 
Op het moment van opstellen van dit beleidsplan is ds. M.A. Post herder en leraar in onze 
gemeente. Hij is voor 60% werktijd aan onze gemeente verbonden, mede dankzij garantie-
subsidies van het Solidariteitsfonds van de Protestantse Kerk (max. € 17.000.-) en van de 
Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk (max. € 5.000.-). Deze subsidiegaranties gelden 
tot 31 december 2019. In het jaar 2019 hopen wij voor opnieuw 3 jaar deze subsidie aan te 
vragen. 
 
6.8.2 Koster 
Al jaren zijn een koster en een hulpkoster in dienst van de kerk wiens taken bestaan uit 
werkzaamheden voor, in en na de eredienst, en het verzorgen van koffie etc. voor 
vergaderingen van de kerkenraad en kerkrentmeesters. De koster en hulpkoster doen dit  
werk als vrijwilliger. 
Het schoonhouden van de kerk en bijgebouwen wordt vanaf 01-01-2012 verricht door 
vrijwillig(st)ers. 
 
6.8.3 Organisten 
De erediensten worden begeleid door een organist(e). In de beide diensten bespelen verschil -
lende (gast)organisten het orgel. 
De organisten krijgen hiervoor een vergoeding per dienst, de gastorganisten van elders krijgen 
daarnaast ook een kilometervergoeding. Enkele organist(es)n willen hiervoor geen vergoeding. 
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6.8.4 Administratie 
De administratie van lonen, rekeningen en begroting wordt verzorgd door de administratrice. 
Zij verzorgt dit al vele jaren. Dit werk wordt verricht voor een afgesproken bedrag. De ledenad-
ministratie is volledig digitaal en wordt door een kerkrentmeester verricht. 
 
 
 
 
 
 
Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;  
als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.  
Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoegen:  
de HEERE geeft het Zijn beminden in de slaap.  
(Psalm 127 : 1,2 ) 
 
Wij belijden dat aan de zegen van de Heere alles gelegen is. 
In dat bewustzijn is dit beleidsplan opgesteld en in afhankelijk van Hem willen wij ons werk 
in Zijn koninkrijk doen. 
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen. 
 
 
Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 10 mei 2017. 
 
 
R. Goedegebuure – preses  
A.J. Zwerus – scriba  


