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1

Onze Gemeente

Wij willen een gemeente zijn met zorg en aandacht voor elkaar vanuit ons geloof, vanuit onze
relatie met God. Hoewel wij soms verschillend denken, willen wij ons allen laten leiden door de
bijbel. Het woord van God en het leven van Jezus Christus zijn de richtlijn voor onze relaties en
ons dagelijks leven. Zo willen wij samen op weg zijn, zoekend naar het Koninkrijk van God en
proberen daar al een glimp van te laten zien.
Wij oriënteren ons op de landelijke PKN en het gedachtengoed wat daar ontwikkeld wordt en
verwoorden dit op onze eigen manier. Woorden die bij onze gemeente passen zijn woorden van
geloof, rondom de bijbel, elkaar vasthouden, samenbindend, ontmoeting, open, koffie drinken,
gezelligheid.
1.1

Erediensten

Een aantal keer per maand is er om 10.00 uur een eredienst in ons kerkgebouw, de Bethelkerk.
Tijdens de eredienst is er kindernevendienst voor kinderen van 0-11 jaar. De kinderen die
meedoen aan de kindernevendienst maken het begin en het eind van de ‘gewone’ kerkdienst
mee. We gebruiken een beamer die ons de vrijheid geeft om naast de liederen uit het liedboek
ook andere liederen een plek te geven in de eredienst. Na de dienst is er koffie/thee/ limonade
en de gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Sinds februari 2018 is de PKN Nieuwdorp toegetreden tot de federatie “de Samenwerking”.
Deze federatie bestaat uit de PKN s-Heer Arendskerke, Borssele en Lewedorp. Een aantal keer
per maand vieren wij in deze federatie samen de eredienst, afwisselend in één van de
deelnemende kerken. Het overzicht waar de eredienst gevierd wordt vindt u op:
http://www.pknnieuwdorp.nl/
Als wij elders kerken beginnen wij de zondagochtend om 9.15 uur met koffie in de consistorie
van de Bethelkerk. Na de koffie vertrekken we gezamenlijk richting de federatiedienst. U bent
altijd welkom om mee te rijden, er zijn genoeg chauffeurs aanwezig bij de koffie om 9.15 uur.

1.2

De Bethelkerk; de plaats van samenkomst

Op 13 juni 1917 de eerste steen van de Bethelkerk gelegd door Ds. J.H. Buinink en de inwijding
heeft op 15 mei 1918 plaats gevonden. De kerk lag aan de voet van de polderdijk die
afgegraven is. Het eigenlijke schip der kerk wordt niet begrensd door muren, maar door stevig
gebouwde, van boven door een betonplaat verbonden, contraforten waartussen forse
raamstijlen zijn gemetseld gevuld met glas in lood ramen. Het gebouw wordt beheerst door een
kloeke toren. Aan deze toren sluit zich een op twee bakstenen kolommen rustend, uitgebouwd
voorportaaltje. De kerk heeft een hoog leien dak en de stenen vertonen allerlei schakeringen
De grond waarop de kerk is gebouwd is geschonken door de heer Dominicus onder voorwaarde
dat de preekstoel zou komen op de plaats waar zijn zoon aan tbc is overleden.
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Een aantal landeigenaren heeft bij de bouw van de kerk geholpen door voor vrachtvervoer en
andere spandiensten te zorgen. Zij verkregen daarvoor een voorname plaats in de kerk in het
rechtse bocht vooraan. Het kerkgebouw doet nu dienst als kerk van de PKN gemeente van
Nieuwdorp en ‘s Heerenhoek. Links aan de gevels is in 2006 het sierijzer met een lamp
bevestigd. Dit sierijzer is afkomstig van de voormalige Kerk aan de Ring (gereformeerde kerk)
waarin de laatste kerkdienst op 3 maart 2002 heeft plaats gevonden. Nu zijn er 5 woningen in
het gebouw gemaakt, zonder dat de vroegere uitstraling als kerk verloren is gegaan.
1.3

Huur van Bethelkerk

Voor familiegebeurtenissen, zoals huwelijks- en begrafenisdiensten kunnen gemeenteleden
gebruik maken van het kerkgebouw. Voor betalende gemeenteleden is dit gratis. Voor niet
betalende leden en mensen van buitenaf worden kosten in rekening gebracht. Voor de tarieven
kunt u informatie opvragen bij de kerkrentmeesters.
2

Organisatie

2.1

Kerkenraad

De kerkenraad is het eindverantwoordelijk orgaan van de gemeente. In de
kerkenraadsvergadering bespreken de ambtsdragers gezamenlijk de hoofdpunten van het
kerkelijk beleid. De uitvoering van het beleid ligt bij de kerkelijk werker, ouderlingen, diakenen en
de (ouderling-)kerkrentmeesters.
Contactadres kerkenraad: scribanieuwdorp@zeelandnet.nl
De kerkenraad vergadert over het algemeen 1 maal per 2 maanden in de consistorie van de
Bethelkerk. Deze vergaderingen worden de zondag voorafgaand aan de vergadering
afgekondigd in de kerk en de data zijn op te vragen bij de scriba. Ieder gemeentelid mag het
eerste deel van de vergadering bijwonen.
Wij zijn een kleine gemeente en een kleine kerkenraad. De kerkenraadsleden verdelen de taken
onderling en delegeren taken naar gemeenteleden. De ouderlingen en kerkelijk werker zijn
eerste verantwoordelijk voor pastorale zorg. Deze zorg en het omzien naar elkaar geven zij
samen met bezoekmedewerkers en met betrokken kerkleden vorm en inhoud. Als u graag een
bezoek krijgt van de kerkelijke werker / ouderling of een bezoekmedewerker horen wij dat graag.
De diakenen dienen aan de tafel van de Heer als wij samen het avondmaal vieren. Daarnaast
verzorgen zij de collectes en het delen van onze gaven met hen wie financiële en/of praktische
hulp nodig hebben. De diaconie richt zich hierbij voornamelijk op de zieken en zwakken in de
regio en op initiatieven uit de directe omgeving die hulp elders op de wereld bieden en op de
activiteiten van Kerk in Actie.
De kern van de criteria die wij als diaconie hanteren, is dat het lokale of regionale initiatieven
(we kijken in principe naar de Bevelanden) zijn, maar ook initiatieven buiten deze regio maar die
opgezet zijn door mensen uit de regio worden gesteund.
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Kerk in Actie steunt projecten die gericht zijn op het structureel verbeteren van de
levensomstandigheden voor mensen in alle delen van de wereld. Geïnspireerd door het
evangelie steunt Kerk in Actie veel projecten in Nederland en daarbuiten. Onze intentie is om
een aantal collectes van Kerk in Actie te steunen per jaar.
Het College van kerkrentmeesters behandelt alle materiële zaken van de kerk en wat
daarmee samenhangt. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de De kerkelijke begraafplaats
De kerkelijke begraafplaats of bijzondere begraafplaats behoort toe aan de gezamenlijke
protestante kerkelijke gemeenschap Nieuwdorp – Lewedorp. De begraafplaats bevindt zich
halverwege de Kasteelweg. De grond voor de begraafplaats is aangekocht op 17 februari 1845
en de eerste begrafenis dateert van 1846. In die tijd was er nog geen begraafplaats op
Nieuwdorp en was men aangewezen op ’s Heer Arendskerke en ‘s Heerenhoek. Tot op heden
zijn er ongeveer 1450 gemeenteleden van Nieuwdorp en Lewedorp begraven. In 1998 zijn de
Gereformeerde en Hervormde kerk samen gegaan en behoort de begraafplaats bij deze
gemeente.
Het onderhoud en beheer is ondergebracht in een stichting die het praktische onderhoud en de
administratie regelt.
2.2

Gemeentevergadering

Ten minste een keer per jaar wordt een vergadering belegd voor de gehele gemeente, waarin de
kerkenraad verantwoording aflegt aan de gemeente. In die bijeenkomst wordt in ieder geval
openheid van zaken gegeven omtrent alle financiële transacties die in het gemeentewerk
hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar. Ieder ontvangt inzage in boekhoudkundige stand
van zaken, zoals die beheerd worden door de diverse ambten in de kerk. Ook wordt de
gemeente geraadpleegd over de plannen voor de toekomst.
2.3

Liturgie commissie

Deze commissie komt bij elkaar samen met de (gast)predikant als er een speciale dienst
voorbereid moet worden. Dit kan een Kerst-/Paas- of Pinksterdienst zijn, maar ook een
gezamenlijke dienst of een startdienst aan begin van het winterseizoen, een zangdienst of een
doopdienst. Voor bijzondere diensten wordt er een liturgische bloemstuk gemaakt. De
symbolische betekenis van de bloemstukken wordt in de afkondigingen toegelicht.
2.4

Preekvoorziening

De preekvoorziener regelt dat er elke zondag een voorganger is. Maar is ook daarmee het
directe contact voor de voorganger m.b.t. de liturgie en in de week voor de dienst moet de koster
en de organist geïnformeerd worden over specifieke zaken en in ieder geval over de gezangen
en psalmen.
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3
3.1

Overig
Kerkwijzer

Kerkwijzer dateert al weer van 1987 en is sindsdien het gezamenlijke kerkblad van de 10
dorpskerken in de Zak van Zuid Beveland. Het blad Kerkwijzer verschijnt iedere vier weken. Via
de kerkenraad kunt u een abonnement aanvragen. De informatie is primair lokaal en regionaal,
af en toe wordt ook kopij van nationaal karakter geplaatst.
3.2

Gespreksgroep

Binnen onze kerk bestaat een gespreksgroep. In deze groep wordt gepraat over onderwerpen
die met het geloof en de kerk te maken hebben; bijv. iets actueels als er recent iets gebeurd is in
de wereld, of een bijbelgedeelte wat wordt ‘uitgespit’.
De gespreksgroep is voor jong en oud. We komen ongeveer tien keer per jaar bij elkaar, elke
keer bij iemand thuis. Kom ook eens kijken: Iedereen is welkom!
3.3 Koffieochtend
Iedere woensdagochtend is de kerk van half 10 tot half 12 open voor iedereen die zin heeft in
koffie en een praatje. Er is een vaste groep van 10/15 aanwezigen en vaak schuiven er ook
voorbijgangers of vakantiegangers aan.
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