Gemeentegids voor de gemeente
rondom de

Petruskerk

’s-Heer Arendskerke

Kerkenraad
voorzitter:
ds. M.J. Wisse, Slotstraat 63, tel. 561322
e-mail: m.j.wisse@kpnmail.nl
scriba:
mevr. C.C. Sandee-Looij,
e-mail: pkn.sheerarendskerke@gmail.com
secretaris:
mevr. A. Dooge-van Honk,
e-mail: pkn.sheerarendskerke@gmail.com
diaconie:
mevr. K. Brasser,
mevr. C.C. Sandee-Looij,
e-mail: pkn.sheerarendskerke@gmail.com
ouderlingen:
dhr. P. de Zwarte,
dhr. E. Rijken,
e-mail: pkn.sheerarendskerke@gmail.com
college van kerkrentmeesters, ambtsdragers
mevr. A. Dooge-van Honk,
dhr.P.B.J. Feijtel,
dhr. C.S.W. Leenhouts,
mw. H.J. de Vos-Dekker,
e-mail: pkn.sheerarendskerke@gmail.com
Predikant:
ds. M.J. Wisse, Slotstraat 63, tel. 561322
e-mail: m.j.wisse@kpnmail.nl
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Samenwerking in federatie
Vanaf 2007 deelden de gemeenten Borssele, ’s-Heer Arendskerke en
Lewedorp een predikant. Hieruit groeide verdere samenwerking. In
januari 2015 is een federatieve kerkenraad gevormd voor de drie
gemeenten. In maart 2018 is de gemeente Nieuwdorp toegetreden tot
de federatie. In de federatie zijn een predikant (voor Borssele, ’sHeer Arendskerke en Lewedorp) en een kerkelijk werker (voor
Nieuwdorp) werkzaam. Met behoud van de plaatselijke zelfstandigheid
ondersteunen de gemeenten elkaar waar dat mogelijk en wenselijk is.
Er is een gezamenlijk diaconaal project. Pastorale toerusting wordt
voor de vier gemeenten aangeboden. Ook jeugd- en jongerenwerk doen
we zoveel mogelijk samen. Vanaf 2019 zijn er maandelijks twee
gezamenlijke diensten.
Bij gelegenheid is er ook op andere zondagen een gezamenlijke dienst,
zoals de eerste zondag in januari en de jaarlijkse kinderdienst. Ook
vieren we de paascyclus (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en
Paasnacht) gezamenlijk.

Contactpersonen, bereikbaar via het algemeen e-mailadres:
pkn.sheerarendskerke@gmail.com
cantor-organist:
dhr. S. Gunst
financiële administratie college van beheer:
mw. M. Bonefaas-Dellebeeke,
ledenadministratie
mw. A.P. Feijtel-Romein
pachtzaken:
dhr. G. Bonefaas
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financiële administratie diaconie:
dhr. J.C.J. Minnaard,
kerkblad “Kerkwijzer”
distributie en rondbrengen:
mw. C.E. Tolhoek- v.d. Linde,
administratie:
mevr. A.L. Eversdijk-Smits,
voor betaling: NL10RABO0320502716 t.n.v. college van
kerkrentmeesters protestantse gemeente ‘s-Heer Arendskerke
website:
De website van de Petruskerk is te bereiken via:
www.pknsheerarendskerke.nl.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze website neem dan
contact op door een e-mail te sturen naar het algemeen
e-mailadres: pkn.sheerarendskerke@gmail.com
Pastoraat
Wijkindeling:
Wijk 1
Baarsdorp, Boudewijnstraat, de Steeg, Joosstraat, Landweg, Korte
Achterweg, Liesbethstraat, Pollesteijn, Torenring, Vermetstraat,
Westhofsezandweg, Wissekerkseweg, Bewestenwege, Noordhoekweg
ouderling: dhr. P. de Zwarte
diaken: mevr. C.C. Sandee-Looij
bezoekmedewerker: vacant
Wijk 2
Deestraat, Elenbaasstraat, Jonkerstraat, Lange Achterweg,
Noordzakweg, Oude Kraaijertsedijk, Oude Rijksweg 84, 86, 98, 93,
99, 103, 114, 117, 121, Raadhuisstraat, Ridderstraat, Stelledijk,
Walstraat, Nieuwe Rijksweg, Domeinplaatweg, Graszode (Lewedorp)
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ouderling: dhr. E. Rijken
diaken: vacant
bezoekmedewerker: mw. W.E. Rijken-Cijsouw
Wijk 3
Ambachtsstraat, Arendstraat, Benoordenweg, Boogstraat,
Dekkersweg, Dwarsweg, Meerkoetweg, Nijverheidsstraat,
Noordweegseweg, Oude Rijksweg 85, 87, 87a, 100, 102, 105, 106,
Slotstraat, Spoorstraat, Ter Lucht, Vlaamseweg,
ouderling: vacant
diaken: mevr. K. Brasser
bezoekmedewerker: mevr. G.I.B. Gunst-Dekker

Wijk 4 Poelwijck
Bezoekteam:
mevr. H.C. de Vos-Vogelaar,
mevr. C.C. Minnaard-Glaser,
bezoek nieuw-ingekomenen: mevr. I. Minnaard-Glaser,
coordinatie: ds. M.J. Wisse

Pastorale werkgroep
Ouderlingen, wijkdiakenen, bezoekmedewerkers en predikant vormen
samen de pastorale werkgroep. Deze werkgroep probeert de
onderlinge zorg en aandacht binnen de gemeente te stimuleren. Als u
behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, dan doet u er goed aan dit
te laten weten aan uw wijkouderling of predikant. Ook als u in het
ziekenhuis wordt opgenomen en daar bezoek van uw predikant wilt
ontvangen, moet u dit zelf aan de predikant doorgeven.
Ziekenhuisopnames worden niet door het ziekenhuis doorgegeven.
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Pastoraat Poelwijck
Bezoeken aan bewoners van Poelwijck die tot de gemeente rondom de
Petruskerk behoren worden gebracht door medewerkers van het
bezoekteam Poelwijck. Iedere bewoner die heeft aangegeven bezoek
namens de kerk op prijs te stellen, wordt indien mogelijk door een
vaste vrijwilliger bezocht. Pastoraal bezoek door de predikant wordt
gebracht op verzoek van bewoners of hun familie. De coördinatie van
het bezoekteam Poelwijck berust bij ds. M.J. Wisse, Slotstraat 63,
tel. 561322 (Poelwijck, Boogstraat 48)

Doop / huwelijk / uitvaart
Ouders die hun kind willen laten dopen nemen tijdig contact op met de
predikant of met de scriba, zodat een doopgesprek kan plaatsvinden.
De doopaangifte wordt tijdens dit gesprek gedaan.
Voorbereiding tot een kerkelijke viering van het huwelijk is zeer
zinvol. Neem ruim van te voren (bij voorkeur twee maanden) contact
op met de predikant.
In geval van een uitvaart verdient het aanbeveling dat de familie zo
spoedig mogelijk contact opneemt met de predikant of met de scriba
zodat afspraken gemaakt kunnen worden over tijd en plaats van de
uitvaartdienst en over de inhoudelijke voorbereiding van de dienst.

Open kerk
In de zomermaanden is de kerk open op zaterdagmiddag.
coördinator:
mw. H. Joosse.
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Diaconie
De begrippen gerechtigheid en barmhartigheid staan centraal in de
taakomschrijving van de diaconie. De diakenen zijn geroepen de
gemeente voor te gaan in het dienstbetoon. Dit dienstbetoon strekt
zich uit tot allen die op welke wijze dan ook in het nauw komen, in eigen
kring en wereldwijd. Inkomsten verwerft de diaconie uit collectes en
uit het beheer van geld en gronden.
Onder de verantwoordelijkheid van de diaconie zijn verschillende
groepen werkzaam in de gemeente:
Verjaardagsfonds:
mw. A.P. Feijtel-Romein,
Bloemendienst:
dhr. H. de Vos,
Vervoersdienst:
Wie de kerkdiensten wil bezoeken, maar voor het vervoer naar de kerk
afhankelijk is van hulp van anderen, kan contact opnemen met de
diaconie.
Rekeningnummer van de diaconie:
NL41RABO03205.02.643 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente ‘sHeer Arendskerke

College kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de financiën van
de gemeente. Ook beheert het college het kerkgebouw en de gronden.
De zorg voor de ledenadministratie valt ook onder de
verantwoordelijkheid van dit college. Inkomsten verwerft het college
van beheer uit collectes, de actie Kerkbalans (de jaarlijkse actie in de
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maand januari voor de vrijwillige bijdragen), de opbrengsten van geld
en goederen en het innen van de bijdrage Solidariteitsfonds.
Rekeningnummer college van kerkrentmeesters:
NL 90 RABO 037 372 1684 t.n.v. college van kerkrentmeesters van de
protestantse gemeente te ‘s-Heer Arendskerke.
De ledenadministratie
Alleen mutaties met betrekking tot verhuizing en overlijden worden
via de burgerlijke gemeente aan de kerkelijke administratie
doorgegeven. Daarom doet het college van kerkrentmeesters een
dringend beroep op de gemeente om andere mutaties, zoals huwelijk
en geboorte, zelf door te geven aan de ledenadministrateur.
ledenadministratie:
mw. A.P. Feijtel-Romein,
Eredienst
Cantor-organist:
dhr. S. Gunst

Cantorij:
De cantorij is een groep mensen die zich ten doel stelt de
gemeentezang te ondersteunen en te begeleiden. De repetities zijn op
maandagavond. Wie graag zingt en samen met anderen gestalte wil
geven aan de lofzang in de eredienst, is van harte welkom bij de
cantorij!

Preekvoorziening
mw. E.E. de Zwarte-Geertse,
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Werkgroep eredienst:
De werkgroep eredienst heeft tot taak om kerkdiensten voor te
bereiden en te verzorgen op die zondagen waarvoor geen
gastvoorganger gevonden kan worden. Op deze manier blijft de kerk
open en wordt de gemeente nauwer bij de uitvoering van de eredienst
betrokken.
secretaris: mw. A. L. Eversdijk-Smits,

Kostersdienst:
Een aantal vrijwilligers heeft de taak van koster op zich genomen om
voor en tijdens de eredienst de gemeente van dienst te zijn.
contactpersoon: mw. H.J. de Vos-Dekker,
Welkomdienst:
Iedere zondagmorgen staat een kerkenraadslid gereed
kerkgangers te verwelkomen en zo nodig wegwijs te maken.
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Kindernevendienst:
Er is iedere zondag, behalve in de zomervakantie, kindernevendienst.
Voor de preek gaan de kinderen naar hun eigen ruimte om daar op hun
manier bezig te zijn met de verhalen die op de betreffende zondag
aan de orde zijn. In de kindernevendienst wordt in principe hetzelfde
rooster gebruikt als in de kerkdienst.
contactpersoon en coördinator:
mw. W.E. Rijken-Cijsouw,
Kerkdiensten beluisteren via internet:
De kerkdiensten zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren via de
website www.pknsheerarendskerke.nl . U komt rechtstreeks terecht
op de website van kerkdienstgemist.nl.
Bij mensen die niet de beschikking hebben over internet kan thuis een
ontvanger worden geplaatst.
contactpersoon:
mw. H.J. de Vos-Dekker,
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Vieringen Poelwijck
Op de woensdagmiddagen in de oneven weken wordt in Poelwijck een
middagdienst gehouden. Bij toerbeurt worden deze vieringen geleid
door een rooms-katholieke en een protestantse voorganger. De
vieringen beginnen om 14.30 uur. Drie maal per jaar is er een
oecumenische viering : bij de herdenking van de overledenen uit
Poelwijck begin november, bij Kerst en op Witte Donderdag.
contactpersoon :
ds. M.J. Wisse, Slotstraat 63, tel. 561322
e-mail: m.j.wisse@kpnmail.nl
Vorming en toerusting
Jeugddienst
Jongeren van 12 jaar en ouder bereiden jaarlijks een jeugddienst
voor.
Contactpersoon: ds. M.J. Wisse, Slotstraat 63, tel. 561322.

Gesprekskring
Er is in de regio een gesprekskring waaraan mensen uit verschillende
gemeenten meedoen. De kring wordt eenmaal per maand gehouden op
dinsdagmiddag in de pastorie te ‘s-Heer Arendskerke, Slotstraat 63.
De leiding berust bij dr. G.H. Buijssen en ds. M.J.Wisse.
Overige activiteiten
Hemelvaartsdag, paasontbijt, gemeentezondag, openluchtdienst
Goede tradities zijn het paasontbijt op Paasmorgen in de kerk, de
jaarlijkse openluchtdienst en de regionale oecumenische viering van
Hemelvaartsdag.
Publiciteit
Een belangrijk deel van het gebeuren in de gemeente rondom de
Petruskerk wordt gepubliceerd in het kerkblad “Kerkwijzer”. Zo
mogelijk vindt u van week tot week het volledig overzicht van
kerkdienst en kerkenwerk. Kopij voor dit blad kan worden ingeleverd
bij de predikant. Doe dit s.v.p. ruim van tevoren (bij voorkeur 3 weken
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voor verschijning van de nieuwe editie!). In geval van geboorte,
huwelijk of overlijden worden gegevens, voor zover bekend,
automatisch in het kerkblad vermeld. Als u er prijs op stelt dat andere
zaken, zoals verhuizing, verjaardag, jubileum etc. ook in het kerkblad
vermeld worden, wilt u dan zo goed zijn dit aan uw predikant te laten
weten?
kopijverzamelaar: ds. M.J. Wisse, Slotstraat 63, tel. 561322, e-mail:
m.j.wisse@kpnmail.nl
coördinator bezorging kerkblad:
mw. C.E. Tolhoek- v.d. Linde,

11

