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1 Inleiding  
 
Onze gemeente is een Gereformeerde Kerk maar als zodanig een gemeente van de 
Protestantse Kerk in Nederland, de PKN. Daarmee onderschrijven wij als gemeente de 
statuten, visie en missie van de PKN. De PKN is een christelijke kerk die op haar wijze 
Christus probeert na te volgen. Het verhaal van het evangelie zoals dat gestalte kreeg in 
het leven van Jezus is haar bron. Wij maken deel uit van de financiële en de bestuurlijke 
structuur van die kerk, o.a. via de vergaderingen van de classis West-Brabant.   
Wij zijn een verbinding aangegaan met de PKN Gemeente Halsteren en NieuwVossemeer 
om het beroepen van een predikant mogelijk te maken.  
  
Kerkordelijk gezien is iedere gemeente verplicht om regelmatig een beleidsplan te maken 
c.q. bij te stellen. Bovendien is het ook goed om zo nu en dan na te gaan wat je aan het 
doen bent, of je dat nog steeds belangrijk vindt en zo ja of het toch verbetering behoeft.   
  
We hebben onderstaande procedure gevolgd om tot een beleidsplan te komen: Om te 
beginnen heeft de kerkenraad nagedacht over wat je de vier functies van een gemeente 
zou kunnen noemen: leren, dienen, vieren en verbinden.  
  
De kerkenraad heeft over deze vier functies kort iets geschreven en de gemeente 
uitgenodigd om mee te denken.   
 “Omzien naar elkaar”. Dit werd als de allerbelangrijkste functie van onze kerkelijke 
gemeente gezien. Het bij en op elkaar betrokken zijn en zorg hebben voor elkaar stond 
bij iedereen voorop.  

.  
De volgende stap was dat we deze visie en missie voorgelegd hebben aan alle 
groepen die in de gemeente actief zijn. Daarbij is de (werk)groepen gevraagd om in 
het licht van de geformuleerde visie en missie vier vragen te beantwoorden, 
namelijk:   
  
  
a. Waar staan wij voor?  
b. Wat doen we?  
c. Wat willen we?  
d. Hoe gaan we dat doen?  

 
De visie en de missie en de concretisering hiervan door de werkgroepen zijn 
beschreven in een conceptbeleidsplan   
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2 Visie  
  
Onze gemeente is een brede kerkelijke gemeenschap, waarin plaats is voor mensen 
die het geloof op verschillende manieren beleven en die daarmee elkaar aanvullen 
en verrijken. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren en ons 
helpen in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan. Wij geloven in een 
wereld waarin het voor de hele mensheid goed is om te leven en wij geloven dat het 
onze taak is om zo'n wereld te helpen scheppen. In dat besef kijken wij om naar 
elkaar en naar de ander buiten onze gemeente. Kortom: je mag er zijn.  
  

 
3 Missie  
  
Wij zijn een actieve geloofsgemeenschap, die dienend in de samenleving wil staan 
en haar activiteiten ontplooit vanuit onze visie en de ontmoeting met elkaar en met 
de ander. Wij willen samen delen wat ons raakt. Dit betekent dat een belangrijke 
doelstelling van onze activiteiten is: het (meer) draagkracht geven aan het omzien 
naar elkaar en naar de ander in onze geloofs- en leefgemeenschap. Het betekent 
ook dat we elkaar helpen om deze activiteiten met plezier te doen en activiteiten, 
waarvoor zich geen vrijwilligers melden, laten we achterwege. We willen goed letten 
op onze onderlinge communicatie, vooral als we iets willen van elkaar. Het mag 
geen automatisme zijn, te verwachten dat iemand het wel zal doen. Er is tijd en 
aandacht voor nodig om goed met elkaar te communiceren en iets te vragen aan 
elkaar.  
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4 Concrete invulling van de visie en missie door de actieve groepen in de                        
gemeente  
  
4.1 Kerkenraad  
  
Waar staan wij voor?  
 

De kerkenraad vormt de bindende factor tussen de organisatie en de leden. 
De kerkenraad heeft een leidende en dus sturende rol in de gemeente en 
ook een signalerende rol ten aanzien van het omzien naar elkaar. De 
begrotingen geven aan waar wij voor staan en moeten dus goed aangeboden 
en besproken worden. De kerkenraad stippelt het beleid uit. Daarom moeten 
alle ambten c.q. geledingen in de vergadering aanwezig zijn.   

  
Wat doen we?  
 

Wij zorgen voor bindende activiteiten die ons zichtbaar maken naar buiten 
toe. Wij houden toezicht op de uitvoering van het beleid, bundelen ideeën 
en zijn aanspreekpunt voor gemeenteleden e.a. We vergaderen zo'n 10 
maal per jaar. We vormen het bestuur van de gemeente en nemen 
besluiten over de activiteiten. De kerkenraad kiest uit haar midden een 
voorzitter en scriba.   
Dit vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.    
De taak van de voorzitter en de scriba is het voorbereiden van de 
kerkenraadsvergaderingen. In spoedeisende zaken nemen zij een 
beslissing waarvan achteraf aan de kerkenraad verantwoording wordt 
afgelegd.  

  
Wat willen we?  

We willen om te beginnen prettige en inspirerende vergaderingen hebben. 
We willen graag een goed en zorgzaam voorzitterschap, met aandacht voor 
ieders mening. We willen ook graag meer inhoudelijk met elkaar discussiëren 
over geloofsaangelegenheden die we in activiteiten tot uiting willen brengen 
naar de gemeente toe.   

  
Hoe gaan we dit doen?  

Prettige en inspirerende vergaderingen komen tot stand door een goede 
voorbereiding. We zullen aan iedere vergadering een inhoudelijk 
praatje/discussie toevoegen om ons te voeden.  
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4.2 Ouderlingen  
  
Waar staan we voor?  

We staan voor het inhoudelijk uitdenken, formuleren en voorbereiden van 
visie, doelstelling, beleid, activiteiten, enz. De kerkenraad neemt de 
besluiten. Ouderlingen zorgen ook dat er (kwalitatief) voldoende pastoraat 
wordt uitgeoefend in de gemeente en signaleren pastorale behoeften en 
noden. Samen met de pastor zijn zij verantwoordelijk voor de eredienst en 
zijn “geestelijk en immaterieel” verantwoordelijk voor de sfeer en de 
samenhang binnen de gemeente en voor de onderlinge betrokkenheid van 
de mensen. Dit kan alleen gebeuren met steun van de hele gemeente.  
  

Wat doen we?   
We maken het jaarprogramma, we leggen bezoeken af, begeleiden de 
contactpersonen en bevorderen de deskundigheid van de leden daarvan. 
Ouderlingen bereiden sommige diensten mee voor.  

  
Wat willen we?  

We willen genoemde contacten met de contactpersonen, de jongerengroep 
en de kindernevendienst goed onderhouden, en daarbinnen initiatieven 
nemen als daar behoefte aan is.   

  
Hoe doen we dat?  

Door in ieder van de drie bovenstaande groepen zo mogelijk een ouderling 
of de predikant het ambt te laten vertegenwoordigen. Ook door sommige 
diensten zelf voor te bereiden en zo nodig voor te gaan in de eredienst. Door 
voorafgaand aan de dienst altijd het welkom uit te spreken namens de 
kerkenraad. En door te zorgen voor gastvrijheid, ook voor onbekenden in de 
kerk.  
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4.3 College van Kerkrentmeesters  
  
Waar staan wij voor?  

Wij zijn medeverantwoordelijk voor het in stand houden van de kerkelijke 
gemeenschap Anna Jacobapolder op financieel en materieel gebied.  

  
Wat doen we?  

We scheppen daartoe voorwaarden door:  
• Meewerken aan beleidsplan, jaarbegroting, meerjarenbegroting en   

jaarrekening  
• Zorg dragen voor de geldwerving  
• Beheren van (on)roerende zaken van de gemeente  
• Beheren van de financiën voor zover niet diaconaal  
• Verzorgen van het personeelsbeleid, werkgeversrol vervullen  
• Bijhouden van de registers (doop-, belijdenis-, trouwboek)  
• Beheren van de archieven van de gemeente  
• Beheren van de verzekeringspolissen  

  
Wat willen we?  

• Een goede structuur voor het in stand houden van de Gereformeerde kerk 
in   Anna Jacobpolder  

• We willen de kerk (financieel) gezond houden.  
• We willen de gemeente een transparant inzicht geven in de financiële 

kaders   en in de werkzaamheden en taken van het college van 
kerkrentmeesters  

 
Hoe gaan we dit doen?  

• Een evenwichtige taakverdeling maken  
• De betrokkenheid van de gemeente bij het takenpakket vergroten  
• Voorafgaand aan het maken van de begroting alle werkgroepen     vragen 

naar hun (financiële) plannen  
• Een groter beroep doen op eigen bijdragen  
• Door een aantal collecten tijdens de dienst te bestemmen voor eigen    

activiteiten.  
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4.4 Diaconie en ZWO (Zending-Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)  
  
Waar staan wij voor?  

De diaconie en ZWO voelen zich geroepen de liefde voor de naaste en het 
omzien naar elkaar praktisch gestalte te geven. Wij staan voor het geven 
en doen geven van zorg en hulpverlening aan mensen die dat, om welke 
reden ook, nodig hebben. Het kan gaan om mensen binnen de gemeente of 
daarbuiten, in binnenland of buitenland. De diaconie en de zwo willen de 
gemeente voorgaan in hulpbetoon, dat wil zeggen dat het niet alleen om 
het werk van de diakenen gaan, maar om de diaconale gemeente.  

  
Wat doen we?  

Wij verlenen financiële steun aan mensen die dat nodig hebben, de 
zogenaamde “stille hulp”. Wij collecteren regelmatig voor een diaconaal 
doel in binnen- of buitenland. Wij publiceren informatie over die doelen en 
vertellen daarover in de kerkdiensten. Ook publiceren we de opbrengsten.   
Wij steunen langdurig enkele projecten in het buitenland.  
Dit doen we ook samen met andere gemeenten in de regio.   
Wij vragen gemeenteleden nieuwe projecten en collectedoelen aan te 
dragen. Als gemeenteleden projecten aandragen besteden wij daar aandacht 
en zorg aan.  

  
Wat willen we?  

• Ons werk met aandacht en plezier blijven doen. 
• Aandacht geven aan het meer diaconaal bewust maken van de 

gemeente.  
• Meer publiciteit geven aan ons werk en aan inhoud, achtergrond en duur 

van de zeer diverse projecten die wij lang of kortdurend steunen.  
  

Hoe gaan we dit doen?  
• We streven ernaar dat er meer diakenen aangetrokken kunnen worden 

en/of wanneer we meer mensen kunnen inschakelen om aparte klussen 
voor ons te doen.  

• Samen met de kerkenraad willen we manieren vinden om het vele werk 
te kunnen uitvoeren.  
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4.5 Contactpersonen  
 
Waar staan wij voor?  

Binnen onze gemeente hebben wij een aantal leden die hebben toegezegd 
om contactpersoon te willen zijn. We streefden naar een contactpersoon voor 
elke pastorale eenheid, maar in de praktijk blijkt dit voor onze gemeente niet 
haalbaar. Nu streven we ernaar om voor alle 70+ leden aan een 
contactpersoon te koppelen 
Wij staan voor het betrokken blijven bij mensen, laten zien dat je er bent, het 
omzien naar elkaar.   

  
Wat doen we?  

We leggen bezoeken af, sturen kaartjes, bellen op. Kortom wij geven 
aandacht.  

  
Wat willen we?  

We willen blijven omzien naar mensen. We willen daartoe ook (bij)geschoold 
worden.  

  
Hoe gaan we dat doen?  

Door bij elke bijeenkomst te bespreken wie bezocht is en wie bezocht moet 
worden en over welk onderwerp we “(bij)geschoold” willen worden.  

  
 
4.6 Preekvoorziening  
  
 Waar staan we voor?  

Wij staan voor de kwaliteit van de eredienst.  
  
Wat doen we?  

We proberen wij het jaar rond predikanten te vinden die naast onze eigen 
predikant bereid zijn om voor te gaan in onze erediensten. Een gemeentelid 
heeft op zich genomen om het preekrooster te verzorgen en legt de contacten 
met de predikanten. Wanneer er onverhoopt geen predikant beschikbaar is, 
zijn er enkele gemeenteleden die het leiden van de dienst dan op zich nemen. 
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4.7 Gelegenheidskoor  
  
Waar staan wij voor?  

Voor het ondersteunen van de liturgie, met name tijdens een aantal 
bijzondere diensten. (Bijvoorbeeld Kerstavond) door het zingen van liederen 
onder het motto van: zingen is twee keer bidden.  

  
Wat doen we?  

We oefenen en leveren een bijdrage aan deze bijzondere diensten.  
En zingen af en toe op andere plaatsen om zo ook evangeliserend bezig te 
zijn.  

  
 
Wat willen we?  

We willen mooier en beter zingen. We repeteren daarom onder leiding van 
een bevoegde dirigente. En met leden en niet-leden van onze gemeente 
hopen we zo op een mooie voorbereidingstijd hebben op de genoemde 
feestdagen.  

  
Hoe gaan we dit doen?  

Ruim voor de genoemde feestdagen mensen benaderen om te vragen of ze 
weer mee komen doen met het koor.  

  
 
4.8 Werkgroep jongeren/ kindernevendienst  
  
Waar staan we voor?  

Wij staan voor kinderen en jeugd van de Gereformeerde Kerk en daarbuiten.   
  
Wat doen we?  

We houden kindernevendienst, organiseren activiteiten met betrekking tot de 
jeugd: creamiddag, sirkelslag, schooldienst, jeugddiensten en streven naar 
contacten met andere kindernevendiensten rond de Brabantse Wal.  

 Wat willen we?  
Kinderen en jongeren betrokken houden bij de kerk en het geloof 

  
Hoe gaan we dit doen?  

Door activiteiten aan te blijven bieden voor de jongeren.   
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4.9 Gespreksgroepen  
  
In het verleden vonden er diverse gespreksgroepen plaats om met elkaar verdieping in 
ons geloof te vinden. Na diverse pogingen blijkt nu dat er momenteel geen behoefte is 
aan het houden van gespreksgroepen. 
Er zijn diverse vormen aangeboden, maar er wordt niet of te weinig gebruik van 
gemaakt, dus er is momenteel geen behoefte aan. We streven ernaar om dit op een 
later moment weer aan te bieden. 

  
 
 
 
 
 
4.10 Overige activiteiten gemeenteleden 
 
Naast de (werk)groepen zijn er in onze gemeente ook individuele mensen actief. 
Er zijn individuele gemeenteleden die zich inzetten om zaken voor de gemeente te 
organiseren zoals: 

• Organist regelen. We hebben geen vaste organist en een gemeentelid zorgt 
ervoor dat er elke week iemand is om de liederen tijdens de diensten te 
begeleiden. 

• Tuinonderhoud wordt door een gemeentelid gedaan. 
• Coördineren maaltijden voor alleenstaanden. Dit is geen activiteit die vanuit 

de kerk georganiseerd wordt, maar wel door een lid van onze gemeente. 
De kerk heeft op haar genomen om de huisvestingskosten voor deze 
activiteit op zich te nemen. 

• Verjaardagfonds. Elke jarige binnen onze gemeente ontvangt een kaart met 
zijn/haar verjaardag, waarbij ook gevraagd wordt om een kleine bijdrage 
voor de aanschaf van kleine materialen, onder andere de paaskaars. Ook 
de kosten die gemaakt worden voor de bloemschikking en attenties bij 
speciale gelegenheden komen uit dit potje. 

• Het maken en bezorgen van het kerkblad wordt door diverse 
gemeenteleden gedaan. 

• We beschikken over twee kosters die bij toerbeurt dienstdoen tijdens de 
erediensten. 

• De kerk wordt schoongemaakt door de schoonmaakster, welke 
ondersteuning krijgt van diverse gemeenteleden op vrijwillige basis. 

• Het bloemschikken voor de kerkdiensten wordt door een groep vrijwilligers 
gedaan bij toerbeurt. 

• Het maken en bijhouden van onze website.  
• Het onderhouden van ons Facebook-account 
• Gedurende de corona-pandemie heeft een groep vrijwilligers elke week een 

PowerPointpresentatie gemaakt voor tijdens de dienst.  
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• Er is een groep gemeenteleden die ervoor zorgt dat gemeenteleden zonder 
vervoer, toch de dienst bij kunnen wonen, de zogenaamde kerktaxi dienst. 

  
5   De predikantsplaats  
  
De predikant is voor 20% in verbonden aan de gemeente en voert zijn taken uit in 
samenwerking met een aantal gemotiveerde vrijwilligers.  
De overige 80% werkt hij voor de PKN-gemeente Halsteren-Nieuw Vossemeer.  
  
6  Het ledenbestand:   
  
Op dit ogenblik hebben wij 175 geregistreerde personen.  

We hebben 99 belijdende leden in ons bestand 
We hebben 71 doopleden in ons bestand  
Daarnaast zijn er 4 mee geregistreerde personen in ons ledenbestand.  
(per 09-06-2021) 

  
7  Plan voor evaluatie en bijstelling van het beleidsplan.  
  
Dit beleidsplan geldt voor 4 jaar. Het beleidsplan zal elke 4 jaar officieel worden 
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld worden. In het voorjaar van het jaar 2025 
neemt de kerkenraad het initiatief om alle in het beleidsplan genoemde 
werkgroepen te vragen een kort overzicht te geven van wat er van hun plannen is 
gerealiseerd en wat niet.  
Naar aanleiding van de gegeven antwoorden zal besproken worden wat er in het 
nieuwe beleidsplan moet worden opgenomen en/of veranderd voor de betreffende 
werkgroep.   
De visie en de missie zullen alleen zo nodig worden bijgesteld op verzoek van 
gemeenteleden en kerkenraad. Een aankondiging van het evalueren en bijstellen 
van het beleidsplan wordt gedaan in Ons Kerkblad: Rondom de Kerk.   
Jaarlijks zal in een kerkenraadsvergadering het beleidsplan worden doorgenomen 
met de vraag of de genoemde werkgroepen eventueel extra aandacht of hulp 
nodig hebben.  
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8. Ontstaansgeschiedenis van de gereformeerde kerk te Anna Jacobapolder 
 
De Gereformeerde Kerk van Anna Jacobapolder werd in 1878 opgericht. In  
1895 werd het kerkgebouw aan de Langeweg 40 in gebruik genomen  

.  

 Door de inundatie in 1944 en de watersnoodramp in 1953 waren vooral de muren 
slecht en aangetast door het zoute water. Het gebouw verkeerde in een zeer 
slechte staat. Daarom werd besloten om een nieuw kerkgebouw te bouwen. Van 
het oude kerkgebouw werd in 1965 de toren gesloopt en omgebouwd tot 
woonhuis.   
                                                                                          
 

 

 

 

 

 

Het huidige kerkgebouw werd op donderdag 6 oktober 1960 in gebruik genomen.                 

De voorbereidingen voor de bouw zijn al in 1957 opgestart.   
Ds. Smit, toenmalige predikant, had daar een aandeel in.  
De grote vraag was hoe moeten we dat financieren.  
Hierbij kwam al gauw het Nationaal Rampenfonds in beeld. Deze instantie 
verleende hulp bij de bouw en herbouw van de door de watersnood getroffen 
kerken. Een hele opluchting was het dat het Rampenfonds de gehele financiering 
voor hun rekening nam. Daardoor kwam er daadwerkelijk zicht op de bouw van de 
nieuwe kerk.  
Vervolgens was er flinke discussie over de plaats waar de kerk gebouwd moest 
worden. Ouderling Dhr. P. Boudeling kwam met de oplossing, hij deed de 
uitspraak ”Gods Kerk moet in de ruimte staan”. Daar hij zelf gebruiker was van de 
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grond van de locatie waar men besloot te bouwen was het snel beslist. Men ging 
in onderhandeling met de vertegenwoordiger van het Nationaal Rampenfonds, 
Dhr. van Berkel.  
In maart 1959 schreef men in het kerkblad over de langdurige onderhandelingen 
van de bouw van de nieuwe kerk. Inmiddels had men in Dhr. C. Tuinhof een 
architect gevonden. Hij had ook het ontwerp gemaakt van de nieuwe kerk in 
Gapinge bij Middelburg.  
In 1959 had de commissie van beheer met als voorzitter Dhr. C. van Strien al vele 
besprekingen gehad over het ontwerp van de kerk en in mei 1959 werd de 
bouwtekening goed gekeurd.  
   
In de Kerkenraad vergadering van 4 september 1959 werden de inschrijvingen 
van de aannemers op het ontwerp van de architect behandeld. De totale kosten 
voor de bouw van de kerk werden door hem begroot op Fl. 120.000, -.  
   
Door de Kerkenraad werd het werk gegund aan de laagste inschrijver de  
Firma Ligtendag. De totale kosten van de bouw kwamen uiteindelijk uit op   
Fl. 150.950, -  
 
Op 18 oktober 1959 werd door de Commissie van beheer de bouwcommissie 
benoemd met als voorzitter Dhr. G.J. de Jager, als lid dhr. A. C. Wisse en adviseur 
Ds. W. Haverkamp. De heren moesten regelmatig naar Wassenaar waar Dhr. van 
Berkel van het Nationaal Rampenfonds woonde om budget los te praten voor de 
bouw en inrichting.  
  
In oktober 1959 werd de grond bouw klaar gemaakt. Hiervoor werd een schip met 
zand gekocht voor ophoging van de bouwplaats.   

De landbouwers reden de grond met hun tractor en wagen naar de bouwplaats, 
waar door hun medewerkers het zand gelost werd. Omdat er nog zand te kort 
was, werd er daarna ook nog zand uit de Kijkuit aangevoerd.  
  
Op 10 dec. 1959 is de eerste steen gelegd namens het  
Nationaal Rampenfonds door Mevr. D.P.C. de Hoop Scheffer. Tijdens de bouw 
kwamen er nog allerlei andere zaken aan de orde. Een daarvan was het mozaïek 
op de preekstoel. In eerste instantie vond men dit niet geschikt maar na wat 
aanpassingen en een groter formaat viel het wel in goede aarde.  

De glas in lood ramen achter in de kerk zijn door een gespecialiseerde glazenier 
vervaardigd en in bijzondere boogstand geplaatst.  
  
Naar een nieuw pijporgel is zeer intensief gezocht. Het was een grote post op de 
begroting. De toenmalige organist Dhr. C. Wisse en de orgel commissie hebben in 
Slikkerveer een prachtig orgel uitgezocht en toestemming gekregen om het te 
laten bouwen.  
  



	

Beleidsplan	2021	-	2025		

De aanschaf van de kerkbanken is op zeer democratische wijze tot stand 
gekomen. Er werden achter in de oude kerk drie verschillende banken neergezet 
en de gemeenteleden konden vertellen welke zij de beste vonden. Daaruit zijn, na 
nog enige aanpassingen van het gekozen model, de huidige kerkbanken 
tevoorschijn gekomen.  
  
Het kruis op de toren gaf de nodige discussie. Men wilde graag een kruis met 
verlichting. Je zou dan de kerk in de wijde omtrek kunnen zien staan. Na lange 
discussie werd het kruis en verlichting verwezenlijkt.  
  
Voor de klok in de toren heeft de gemeente St. Philipsland een financiële bijdrage 
gegeven.  
  
Zo is er alles bij elkaar een hele mooie, functionele en in het landschap passende 
kerk tot stand gekomen.  

                             
 
 

Door de jaren heen zijn er vele predikanten geweest.   
Aanvankelijk kon men nog een fulltime predikant beroepen.   
Vaak waren dat predikanten die hier in hun eerste gemeente stonden.  Vanaf begin 
jaren zeventig is er steeds gezocht naar samenwerkingsverbanden. Eerst samen 
met psychiatrisch ziekenhuis Vrederust. Later met de Gereformeerde kerk van 
Oud-Vossemeer. Daarna zijn er ook predikanten geweest die op parttimebasis 
werkten of hulpdiensten verrichtten.  
Momenteel is er een samenwerkingsverband met de PKN Gemeente Halsteren-
Nieuw Vossemeer. Waardoor er een predikant voor 20% beroepen kon worden.                                                                                                                               
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