Protestantse Gemeente
te Heinkenszand
Verslag van de gemeente avond gehouden op 30 mei 2016 in de Barbesteinkerk
De heer Draaisma opent de vergadering met een welkomstwoord namens de Taakgroep
Gebouwen (TG). Samen zingen wij lied 280 (De vreugde voert ons naar dit huis), ds. Van Wijk
leest uit Handelingen 4 vanaf vers 32 (Het gemeenschapsleven) en gaat ons voor in gebed.
De heer Draaisma memoreert dat de eerste TG heel veel werk heeft verzet om de verbouwplannen en de financiering van de Dorpskerk in kaart te brengen. Er waren diverse tegenslagen (o.a. hoge kosten voor tekeningen architect en archeologisch onderzoek en het moeizame
overleg met de Gemeente Borsele) en dit leidde ertoe dat de plannen uiteindelijk niet haalbaar
waren en werden afgewezen. De gemeente is hierover geïnformeerd op de gemeente avonden
in april en november 2015.
Nu is er een heel andere situatie dan 8 jaar geleden. Het ledental is van 1600 gedaald naar 1200
mensen. Het kerkbezoek is nu rond 120 mensen per eredienst. Gevolg is ook een vermindering
van inkomsten. De tweede TG is daarom begonnen met het herzien van het reeds bestaande
pakket van eisen en de reeds bestaande plannen werden aangepast voor Dorpskerk en
Barbesteinkerk samen met nieuwe financiële gegevens. De nieuwe plannen zijn al voorgelegd
aan de Gemeente Borsele en wij kunnen rekenen op volledige medewerking.
Aan de hand van een power point presentatie geeft de heer Nieuwenhuis uitleg bij de bouwtekeningen van Dorpskerk en Barbesteinkerk.
De heer Draaisma geeft een toelichting op de financiële gegevens voor aanpassing van beide
kerken.
Tijdens de pauze is er gelegenheid om de bouwtekeningen van beide kerken te bekijken. Daarna
is er gelegenheid om vragen te stellen. Ideeën en reacties zijn zeer welkom, zodat de TG na de
zomervakantie hieraan verder kan werken.
De eerste opmerking vanuit de gemeente betreft de bewondering voor het werk van de TG.
Kort geleden is de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ uitgekomen. In deze nota is
o.a. te lezen: wanneer je als kerk wilt blijven bestaan, moet je het over een andere boeg gooien.
De gemeenschap moet voorop staan en niet het gebouw. De Dorpsraad heeft veel belangstelling
voor de Barbesteinkerk om hier een dorpshuis in te vestigen. Gebruik de Dorpskerk en in het
dorp zijn verschillende vergaderruimten beschikbaar. Gebruik het geld om de kerk te integreren
in de gemeenschap. De heer Draaisma merkt op dat er uitgebreid overleg is geweest met de
Dorpsraad en zij hebben aangegeven met de koper van de Barbesteinkerk te willen meedenken
over de invulling van het gebouw.
In de TG is ook al vaker gesproken over het feit dat de kerk niet alleen het gebouw is, maar de
kerk vorm je met elkaar.
Een andere vraag is hoeveel m2 er in de Dorpskerk en in de Barbesteinkerk na de verbouwing
bijkomen afgezet tegen de kostprijs. De heer Nieuwenhuis merkt op dat in de TG ook al
meerdere keren gesproken is over het goed achterlaten van een kerkgebouw voor ons
nageslacht. Omdat de Dorpskerk een monumentaal pand is en dit ieder jaar het nodige
onderhoud vraagt, is het ook de vraag of de generaties na ons dit kunnen/willen betalen.
Opgemerkt wordt dat een deel van de kosten kan worden bespaard wanneer vrijwilligers kunnen
helpen bij de verbouwing.
Is ook onderzocht of er een bijdrage verwacht kan worden uit bepaalde fondsen ? Er is nog geen
diepgaand onderzoek geweest, maar na 2016 komt ook de BRIM subsidie voor een groot deel te

vervallen en moeten wij ons goed realiseren dat wij uit deze hoek niet veel geld tegemoet kunnen
zien.
Er is ook een 10-jaren plan opgesteld met de te verwachten inkomsten en uitgaven. N.a.v. een
vraag wordt medegedeeld dat de eventuele verhuur van kerk/bijgebouwen ook is opgenomen in
dit 10-jaren plan. Ook is in een vroeg stadium met de predikant al gesproken over eventuele
verkoop van de pastorie. Maar wij moeten dan wel op zoek naar nieuwe woonruimte.
Gevraagd wordt naar de algehele planning. Er is geen planning, maar wij willen er toch wel vaart
achter zetten, want wij moeten een keuze maken; twee gebouwen behouden is geen optie.
Maar wat wil de gemeente en welk plan kunnen wij financieel dragen ? Hier zullen zowel financiële als emotionele aspecten een rol spelen.
Bij de makelaar is bekend dat de Dorpskerk een monumentaal pand is. Ook is er al contact
geweest over een eventuele bijdrage uit het Hurgronje fonds. De familie wil wel beide
grafmonumenten laten restaureren, maar niet bijdragen aan de verbouwing.
Ook wordt gesproken over de beperkte parkeerruimte bij de Barbesteinkerk in tegenstelling tot de
Dorpskerk. Een mogelijke oplossing hiervoor zou misschien aan de achterzijde van de Barbesteinkerk kunnen worden gerealiseerd.
Ook wordt aandacht gevraagd voor de jeugd. De clubs draaien goed met een 65-tal leden en het
jeugdwerk is een investering voor de toekomst.
De heer Draaisma bedankt de leden van de TG Gebouwen voor het werk dat tot nu toe door hen
is gedaan. Ook bedankt hij de aanwezigen voor hun bijdrage op deze avond. Het is nu aan de
gemeente om verder mee te denken, zodat de TG na de zomer verdere plannen kan uitwerken.
Ds. Van Wijk vraagt tenslotte aandacht voor de cultuur- en kerkhistorische verantwoordelijkheid
voor de kerk. De plek is ook wat waard ! Hier heeft het woord van God al vele eeuwen geklonken
en het is de plek waar God zich openbaarde. Maar het idee dat je ruimhartig geeft voor het woord
van God is wel een beetje verdwenen. Durf te laten zien dat je er wat voor overhebt !
De avond wordt besloten met lied 261 (Licht, verlaat ons niet).
Ina Sanderse, scriba

