PROTESTANTSE GEMEENTE
LEWEDORP

KERKGIDS 2018

De omslagtekening is van Jan IJzelenberg en is gemaakt rond 1980
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VOORWOORD
Voor u ligt de kerkgids van onze kerk.
Wie de gids leest zal ontdekken dat veel mensen actief betrokken zijn
bij het gemeente-zijn.
Verder valt te lezen dat we verder kijken dan onze eigen gemeente. Er
is een Federatie gevormd met de buurgemeenten en de oecumene
heeft een belangrijke plaats binnen ons dorp.
We hopen dat u door het lezen van deze gids een beeld krijgt over het
functioneren van onze gemeente.
Met een gids als deze is het nooit mogelijk helemaal actueel te zijn.
Veranderingen gaan soms heel snel. We staan open voor suggesties/tips enz. die de leesbaarheid van deze gids ten goede zouden kunnen komen.
De kerkenraad

Het adres van het kerkgebouw is Zandkreekstraat 31.
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1. DE GESCHIEDENIS VAN ONZE KERK
1.1. HET BEGIN
In de oudejaarsdienst van 1946 werd de Gereformeerde Kerk Lewedorp geïnstitueerd als zelfstandige kerk. Tot dat tijdstip behoorde
gereformeerd Lewedorp tot de kerk van Nieuwdorp.
In 1950 kwam de pastorie tot stand en in 1952/53 werd de kerk gebouwd die in maart 1953 in gebruik werd genomen.
Hoewel het een gereformeerde kerk was, maakten ook de hervormden
van Lewedorp er gebruik van voor hun wekelijkse kerkdiensten.
In het begin van de jaren `70 kwam er een samenwerkingsverband tot
stand met de Hervormde Gemeente van Nieuwdorp, waartoe de hervormde leden van Lewedorp behoorden.
In de loop van de jaren werd op steeds meer terreinen samengewerkt
naast de gezamenlijke morgendiensten, om tenslotte uit te monden in
een algehele samenwerking, de Hervormd-Gereformeerde Federatie
Lewedorp.
Tegenwoordig heten we de Protestantse Gemeente Lewedorp. We
hebben een Federatie gevormd met de protestantse gemeenten van
´s-Heer Arendskerke, Borssele en Nieuwdorp.
In de Federatie is een predikant werkzaam.
1.2 DE GEBOUWEN
Het eerste bouwwerk dat tot stand kwam was de pastorie in 1950,
ontworpen door architecten bureau Rothuizen - 't Hooft en gebouwd
door de Fa. Fraanje en Zonen, geïnspireerd op de pastorie van Domburg.
In 1952/53 werd de kerk gebouwd; ontwerper en bouwer waren dezelfde als bij de pastorie. Het had veel voeten in de aarde; vooral het
probleem van de financiële middelen speelde een grote rol en zou in
hoge mate grootte en aanzien van het kerkgebouw bepalen. Veel gemeenteleden leenden geld tegen een lage rente.
Op vrijdag 8 maart 1953 werd de kerk in gebruik genomen.
Opvallend aan de buitenkant is de grote schoorsteen in de vorm van
een kleine toren, bekroond met het kruis.
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In 1983 werd de entree van de kerk gemoderniseerd en vergroot.
Een aantal jaren later verdwenen de kansel, de kerkenraadsbanken en
de voorste bank uit de kerk. Er werd een podium gebouwd, een
avondmaalstafel met bijpassende stoel en lessenaar, een nieuw doopvont en een katheder aangeschaft.
Als laatste kwam de grote verbouwing van 2000. Alle banken werden
vervangen door stoelen, de houten vloer werd vervangen en de entree
werd opnieuw vergroot. Twee glazen deuren voorzien van liturgische
symbolen vormen de overgang van de entree naar de kerk.
En zo heeft Lewedorp nu een modern en multifunctioneel kerkgebouw
dat naar we hopen nog heel lang dienst zal doen als kerk waar mensen
kunnen samenkomen die iets met elkaar willen delen: geloof, hoop en
liefde.
1.3 LITURGISCH CENTRUM
Aan de liturgische tafel zijn kleden bevestigd in de liturgische kleuren
van het jaar; de kleden zijn in 2012 aangeschaft als vervanging van de
oude. Bij de kleden zijn tevens bijpassende stola’s aanwezig die de
voorganger kan dragen over de toga.
De tijd voor Kerst en Pasen, advent en veertigdagentijd is voor de
paarse kleur, de kleur van boete, inkeer en verwachting.
Pasen en Kerst zelf zijn wit, de kleur van het feest. De kersttijd duurt
tot de eerste zondag na Driekoningen (6 jan.); de paastijd duurt van
Pasen tot Pinksteren. Pinksteren is rood, de kleur van de geest, en
daarom wordt die kleur dan ook gebruikt bij de bevestiging van
ambtsdragers. Groen is de kleur buiten al deze perioden om, de zgn.
feestloze tijd. De predikant draagt altijd een stola in dezelfde kleur.
De paaskaars op de liturgische tafel wordt brandend de kerk binnengebracht in de paasnacht. Hij brandt in elke kerkdienst. Bij doopdiensten heeft hij een speciale functie: de doopkaars, die alle dopelingen
krijgen, wordt aan de paaskaars aangestoken. Na de viering van de
Goede Vrijdag wordt de oude paaskaars weggehaald en aan een gemeentelid gegeven.
In de diensten met een kindernevendienst wordt tevens een kaars aangestoken die meegaat naar de kindernevendienst.
4

Het doopkleed dateert uit 1988 en is gemaakt door Tanny Louwerse.
Bij een doopplechtigheid wordt de naam van de dopeling op een
blaadje aan de boom bevestigd.
1.4 HET ORGEL
Het orgel is in 1953 gebouwd door de Fa. S. de Wit uit Badhoevedorp.
Het was een éénklaviers unit-orgel, gebouwd naar de smaak van die
tijd zonder kast en met alleen enkele pijpenrijen als front. De overbrenging is elektrisch; het orgel staat boven de entree van de kerk, de
speeltafel beneden tussen de kerkgangers, wat de organist wel een
goed contact geeft met de gemeente.
In 1980 vond een uitbreiding en verandering plaats door de drie toenmalige eigen organisten, Toob Fraanje, Kees Schipper en Bert Alderliesten, in overleg met de bouwer. Er werd een eikenhouten kas gebouwd met een nieuw front naar eigen ontwerp; een trompet 8' werd
bijgeplaatst en enkele repeterende stemmen werden compleet gemaakt. Veel pijpwerk werd gebruikt van het toen juist gesloopte Standaard orgel van de gereformeerde kerk in Koudekerke. In 1985 is door
de Fa. Nijsse een nieuwe speeltafel geplaatst met twee klavieren.
De dispositie is nu:
onderklavier:
prestant 8
holpijp 8
octaaf 4
octaaf 2
quint 2 2/3
trompet 8

bovenklavier
holpijp 8
prestant 4
fluit 4
fluit 2
nasard 2 2/3
terts 1 3/5

pedaal:
subbas 16
trompet 8
trompet 4

koppel pedaal - 1
koppel pedaal - 2
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2. ALGEMENE INLICHTINGEN
2.1 POSTADRES
Protestantse Gemeente Lewedorp
Postweg 33, 4456 AB Lewedorp
tel. 0113-222107, e-mail pkn.lewedorp@zeelandnet.nl
2.2 BANKNUMMER
Het banknr. is NL60 RABO 03460.29.015 t.n.v. Protestantse Gemeente Lewedorp.
2.3 PREDIKANT
Ds. Marjo Wisse
Slotstraat 63, 4458 BL 's Heer Arendskerke
tel. 0113-561322, e-mail m.j.wisse@kpnmail.nl
2.4 LEDENADMINISTRATIE
Carla en Chris Tange,
e-mail ctange@zeelandnet.nl
2.5 MODERAMEN
Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en stelt de
agenda samen. Het moderamen bestaat uit:
Ds. Marjo Wisse
Maurits Otte
Anja Buijsse
2.6 KERKENRAAD
De kerkenraad bestaat uit zeven personen. Naast de predikant zijn er
twee ouderlingen en drie diakenen.
Ouderlingen:
Nellie Alderliesten
Leen Jille
Diakenen:
Maurits Otte, scriba
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Anja Buijsse
Ben Hoebeke
Ouderling-kerkrentmeester:
Johan Amperse
Afhankelijk van de agenda is de ouderling-kerkrentmeesters aanwezig. De kerkenraad vergadert elke tweede woensdag van de maand in
de even maanden van het jaar.
2.7 HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Het college van kerkrentmeesters geeft de kerkenraad adviezen over
het beheer van gebouwen en gelden. Zeker over grote zaken ligt de
beslissing bij de kerkenraad. In veel zaken volgt het college een eigen
beleid en legt pas achteraf verantwoording af aan de kerkenraad. Het
college zorgt ook voor het innen van de vrijwillige bijdragen. In januari doen we mee aan de landelijke actie kerkbalans waarmee u uw
bijdrage aan de kerk kenbaar kan maken. Tijdens een gemeenteavond,
die in april wordt gehouden, worden de jaarcijfers en de begroting
toegelicht.
Er is één kerkrentmeester
ouderling-kerkrentmeester:
Johan Amperse,

.

2.8 DE DIAKENEN
De diakenen hebben tot taak zowel binnen als buiten de gemeente als
ook wereldwijd naar mensen om te zien, vooral naar diegene die het
om wat voor reden dan ook moeilijk hebben; hen te steunen, naar hen
te luisteren of hen financieel te helpen. Een diaken zal op de hoogte
moeten blijven van de ontwikkelingen in de samenleving en kijken
welke gevolgen die mogelijk kunnen hebben op de mensen binnen en
buiten de kerk. Bij toerbeurt doet hij dienst in de eredienst om te collecteren volgens het collecterooster.
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De diaconie heeft tot taak de gelden zorgvuldig te beheren. Een andere
taak is het secretariaat, dat door één persoon gedaan wordt. Een ander
kan weer belast worden met het extra oog hebben voor bejaarden
en/of jeugd. Iemand kan afgevaardigde zijn naar commissies zoals de
classis of naar het moderamen.
Diakenen doen dienst bij het Heilig Avondmaal. Het delen van brood
en wijn staat centraal bij deze taak.
Ook kunnen zij activiteiten organiseren voor bijv. bejaarden, gemeenteavonden; vakanties verzorgen voor zieken, bejaarden, alleenstaanden en gehandicapten.
De contactpersoon is Anja Buijsse.
2.9 OUDERLINGEN
De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens
de erediensten. Het is dan ook de ouderling van dienst die aan de
voorganger de hand geeft als teken van overdracht van de verantwoordelijkheid voor de dienst.
Ouderlingen doen ook dienst in De Kraayert als daar kerkdiensten zijn
of het avondmaal wordt gevierd. Ook bij begrafenissen doen zij dienst
in de kerk en op de begraafplaats. Evenals diakenen kunnen ook zij
afgevaardigd worden naar de classis of eventueel de Generale Synode.
Namens de kerkenraad kunnen zij ook bezoeken afleggen binnen de
gemeente, maar dat doen zij alleen in bijzondere gevallen. Oudere
gemeenteleden worden mede bezocht door wijkassistentes. Coördinatie Leida Janse en Nellie Alderliesten (ouderling)
Als regel is één van de ouderlingen ook preses van de kerkenraad.
Deze is het gezicht van de kerk naar buiten en tegelijk degene die de
kerkenraad aanstuurt. De voorzitter van de kerkenraad wordt sinds
januari 2018 bekleed door ds. M.J. Wisse. Een andere specialisatie is
het ambt van scriba. Deze verzorgt de agenda, de verslagen en al het
schriftelijk verkeer binnen de kerkelijke gemeente en naar buiten.
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2.10 KOSTER
Kees Fraanje.
Afspraken voor verhuur van de consistorie kunnen met de koster gemaakt worden. Ook verenigingen kunnen hun vergaderavond bij de
koster laten vastleggen. Wel wordt men verzocht bij het niet doorgaan
van een vergadering dit de koster bijtijds te laten weten.
2.11 ORGANISTEN
Bert Alderliesten
Tanny Louwerse
2.12 PREEKVOORZIENING
Bert Alderliesten

2.13 KERKNIEUWS
Eenmaal per vier weken verschijnt het kerkblad ´Kerkwijzer`, een
gemeenschappelijke uitgave van de meeste kerken in de Zak van Zuid
Beveland. Kopij kan aangeleverd worden per mail: Bij
bert@alderliesten.com (Bert Alderliesten). In Kerkwijzer staat altijd
voor welke datum kopij ingeleverd moet worden.
De coördinatie van de verspreiding in Lewedorp is in handen van
Kees Fraanje.
2.14 OPNAME VAN DE KERKDIENSTEN
De kerkdiensten zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren via onze
website www.pknlewedorp.nl . U komt rechtstreeks terecht op de
website van kerkdienstgemist.nl. De opnamen worden nog enige tijd
bewaard op de website. Op verzoek kan van de kerkdienst een beeldopname worden gemaakt.
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2.15 BLOEMSTUKKEN IN DE KERK
Regelmatig staan er liturgische bloemstukken in de kerk. De betekenis
ervan wordt toegelicht op de liturgie of mondeling bij de afkondigingen. Deze bloemstukken worden verzorgd door Lenie Amperse en/of
Ineke Jille.
2.16 GEDRUKTE LITURGIEEN
Bij bijzondere diensten wordt er een liturgie gemaakt, waarop de gang
van de dienst staat vermeld.

3. KERKELIJKE ACTIVITEITEN
3.1 KERKDIENSTEN
De dienst op zondag begint in principe om 10.00 uur. Afwijkende
tijden worden afgekondigd. Omdat we samen met Nieuwdorp, ’s Heer
Arendskerke en Borssele een kerkfederatie vormen hebben we regelmatig diensten in de kerken van de andere dorpen. In de zomermaanden komt het voor dat protestanten en katholieken van Lewedorp bij
elkaar te gast zijn en dat de andere kerk dan gesloten is. Deze diensten
worden afgekondigd in de voorafgaande dienst, gepubliceerd in het
kerkblad en aangekondigd op de deur.
Enkele keren per jaar worden diensten gehouden met een speciaal
karakter, die door verschillende groepen worden voorbereid. (bijv.
Advent, Kerst, bid- en dankdag, Pasen, Pinksteren, laatste zondag
kerkelijk jaar). Regelmatig wordt aan kerkdiensten meegewerkt door
koren, de cantorij, muziekgroepen, vocale of instrumentale solisten.
3.2 AVONDMAALSVIERING
Het Heilig Avondmaal wordt in principe zes keer per jaar gevierd.
Brood en wijn worden voorin de kerk uitgedeeld; de kerkgangers lopen zelf naar voren. Het avondmaal is sinds 1985 toegankelijk voor
iedereen, het zgn. open avondmaal.
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3.3 KINDERNEVENDIENST EN KINDERKERK
De nevendienst is bedoeld voor kinderen van 4 - 12 jaar. Als iets jongere of iets oudere kinderen deel willen nemen kan dat natuurlijk ook.
Er wordt gebruik gemaakt van de methode `Kind op Zondag'.Deze
methode geeft aan welk bijbel gedeelte centraal staat en er staan ideeën
in om het verhaal creatief te verwerken. In de adventsperiode en de
veertigdagentijd wordt gewerkt aan een project afgestemd op die tijd.
Ongeveer drie keer per schooljaar wordt er kinderkerk gehouden.
Kinderen worden hier persoonlijk voor uitgenodigd, ook de kinderen
waarvan de ouders niet naar de kerk komen, maar hun kinderen wel
een geloofsopvoeding willen geven. Dit is een soort eigen dienst, het
hele uur in de consistorie. Er is dan wat meer tijd om dieper op de thema’s in te gaan en zo ook voor de verwerking, zoals spelletjes, toneel,
muziek bij de verhalen. Ook wordt er gecollecteerd voor een goed doel.
De kinderen krijgen aan het eind van de basisschoolperiode een aandenken aan de nevendienst. De nevendienst wordt begeleid door een
groep vrijwilligers, die elk bij toerbeurt de leiding van de nevendienst
hebben. Er is sprake van samenwerking met andere kerken tijdens gezamenlijke vieringen; RK parochie. Lewedorp en protestantse gemeente
Nieuwdorp.
De nevendienst vindt volgens een rooster plaats tijdens de preek van de
kerkdienst, in de consistorie. Dit wordt aangegeven in Kerkwijzer. .De
kinderen nemen het paaslicht mee van de paaskaars aan hun eigen nevendienstkaars.
Corine Otte coördineert de kindernevendienst.

3.4 CANTORIJ
Een aantal keren per jaar wordt aan de kerkdienst meegewerkt door de
cantorij, bestaande uit gemeenteleden die graag zingen. Vóór de betreffende kerkdienst wordt er dan een aantal keren geoefend. Iedereen
die graag zingt, is welkom in dit koor.
De groep staat onder leiding van Bert Alderliesten.
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3.5 VROUWENGESPREKSGROEP "NIET DOOR
EIGEN KRACHT"
Het eerste doel van de vrouwengespreksgroep is studiegroep te zijn
waar over diverse onderwerpen uit Bijbel of maatschappij gepraat kan
worden, door de leden zelf of door deskundigen. Daarnaast wordt
actie gehouden voor financiële steun aan diverse doelen..
Bestuur vrouwengespreksgroep:
Leiding: Nellie Alderliesten en Leida Janse.
3.6 PASTORAAT IN DE KRAAYERT
Elke week worden er op de woensdagmiddag in De Kraayert kerkdiensten gehouden. De eerste woensdag van de maand is het een protestantse dienst, de andere woensdagen zijn het katholieke diensten
Ds. Marjo Wisse verzorgt het pastoraat in De Kraayert. Nellie Alderliesten verzorgt als ouderling de contacten met de gemeenteleden in
De Kraayert. Ook Leida Janse fungeert als aanspreekpunt.

4. COMMISSIES
4.1 VERJAARDAGSFONDS
Bij verjaardagen van kerkleden wordt een kaart aangeboden voor het
verjaardagsfonds. Uit dit fonds kunnen bijzondere dingen betaald
worden. Een gedeelte van het geld wordt gereserveerd voor het orgelfonds.
De coördinatie van vrijwilligers is in handen Lia Verhage en Nellie
Alderliesten (ouderling)
4.2 BLOEMENCOMMISSIE
De bloemen die elke week kleur en fleur geven aan het kerkgebouw
worden na de morgendienst altijd naar gemeenteleden of nietgemeenteleden gebracht, soms ter verhoging van feestvreugde, soms
als bemoediging. In het portaal van de kerk hangt het bloemenbusje
ter bestrijding van de onkosten; ook worden er enkele collectes per
jaar gehouden.
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De bloemen worden verzorgd door Lenie Amperse. In de zomertijd
zorgt Jos de Jager elke week voor de bloemen in de kerk.
4.3 WERKGROEP LITURGIE
De werkgroep liturgie houdt zich bezig met de vormgeving van de
eredienst. Zo goed mogelijk zoekt ze naar vormen van eredienst die
enerzijds recht doen aan traditie van eeuwen en anderzijds het beste
beantwoorden aan het doel van de eredienst van vandaag, nl. de wezenlijke ontmoeting met de Heer en met elkaar.
Een aantal keren per jaar worden er erediensten door de groep voorbereid. Met name bereidt de commissie de reeks diensten voor die gehouden worden in de week van Pasen, de zgn. paascyclus.
De commissie bestaat uit de volgende leden:
Tanny Louwerse
Bert Alderliesten
Leida Janse

5. INTERKERKELIJK
5.1 FEDERATIE “DE SAMENWERKING”
Vier gemeenten, ´s-Heer Arendskerke, Borssele, Lewedorp en Nieuwdorp, vormen samen een federatie “De Samenwerking”. In de oneven
maanden van het jaar is er gezamenlijk een kerkenraadsvergadering
wisselend in Lewedorp of in Borssele. Vanuit de federatie worden
gezamenlijk kerkdiensten, activiteiten, diaconale projecten, financiële
zaken en classicale zaken geregeld. De ambtsdragers worden gezamenlijk bevestigd, dit maakt uitwisseling van ambtsdragers mogelijk.
5.2 OECUMENE
Vanuit het Rooms-Katholieke parochiebestuur en de protestantse kerkenraad is er een oecumenische werkgroep ontstaan die inhoud wil
geven aan en kennis wil nemen van elkaars geloofsbeleving om zo
elkaar beter te leren verstaan en elkaar te respecteren.
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Er worden twee keer per jaar oecumenische vieringen voorbereid die
beurtelings in de katholieke of de protestantse kerk worden gehouden.
Ook zijn wij in de zomertijd een aantal keren te gast in elkaars diensten. De laatste twee jaar hebben we ook een adventviering in de katholieke kerk, om samen op weg te gaan naar kerstmis; deze viering is
op de derde advent, zondag Gaudete (Verheugt u). Diverse koren werken dan mee.
Twee keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering van parochiebestuur en kerkenraad.
Het contactadres van de werkgroep is Leida Janse.

5.3 GELOVEN IN DE ZAK VAN ZUID BEVELAND
In de zak van Zuid Beveland zijn twee federaties. Er is de federatie
“Rondom de Zwake” waartoe de protestantse gemeenten DriewegenEllewoutsdijk-Ovezande, ’s-Heer Abtskerke, Nisse, Hoedekenskerke
en Oudelande behoren. En er is de federatie “De Samenwerking”,
waartoe de protestantse gemeenten Borssele, ’s-Heer Arendskerke,
Lewedorp en Nieuwdorp behoren. Predikanten en kerkelijk werker die
in beide federaties zijn overleggen regelmatig. Ook komen de federatiekerkenraden een maal per jaar bij elkaar voor ontmoeting en overleg. In deze bijeenkomsten worden ontwikkelingen gevolgd en initiatieven gestart. Ook wordt een jaarlijkse regiodienst georganiseerd in
een van de gemeenten..
5.4 BASISSCHOOL DE LEEUWERIK
In Lewedorp is één basisschool, de interconfessionele basisschool De
Leeuwerik. De school valt onder de Stichting voor Katholiek en
Interconfessioneel Primair Onderwijs in Noord- en Midden Zeeland,
PRISMA genaamd. De school beschikt over een
identiteitscommissie(IC).
In de IC zitten ouders van leerlingen, leerkrachten en de districtscatecheet van de rooms katholieke kerk. De ouders vertegenwoordigen elk
hun eigen kerk. Er zijn twee ouders van elke kerk (Rooms Katholiek
en Protestant).
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De identiteitscommissie heeft als taak de interconfessionele identiteit
van de basisschool mede te helpen bewaken. Daartoe hebben zij een
aantal keren per jaar overleg en organiseren zij ouderavonden met
inhoudelijke thema´s. De IC valt onder verantwoordelijkheid van de
directie van De Leeuwerik.
Één keer per jaar brengt de IC (schriftelijk) verslag uit aan de kerkenraad.
Namens onze kerk heeft zitting Maurits Otte. Een 2e lid namens de
protestantse ouders is momenteel vacant
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