Nieuwsbrief vrijdag 15 juli 2022
Op woensdag 13 juli werd een gemeenteavond gehouden met als belangrijkste punt de voordracht voor
de opvolging in de vacature van Pim Steenbergen. Zo’n 70 gemeenteleden waren naar de Sint Jacobskerk
gekomen en anderen volgden de bijeenkomst online. Hieronder willen we kort verslag doen van de
gemeenteavond.
Met grote instemming werd het voorstel om mevrouw Janny Blankenstijn een aanstelling aan te bieden als
kerkelijk werker, overgaand in een beroep tot predikant na haar afstuderen volgend voorjaar begroet.
Eventuele bezwaren kunnen bij de kerkenraad kenbaar gemaakt worden voor 20 juli 2022 18.00 uur.
In de vergadering van de kerkenraad op 20 juni hoopt de kerkenraad over te kunnen gaan tot benoeming
met ingang van 1 oktober aanstaande.
Verslag Gemeenteavond 13 juli 2022
De voorzitter van de kerkenraad Marianne Kloosterboer opende de vergadering met een tekst uit het
boek: “Iedere dag een nieuw begin, dagelijks op weg met het Liedboek” een tekst bij lied 260 een
gezongen gebed bij het slapengaan. Het lied en de tekst vragen aandacht voor eenzaamheid die in deze tijd
groter is dan gedacht. Niet alleen onder ouderen maar juist ook onder jongeren.
Na de opening doet Wim Heijstek, namens de beroepingscommissie verslag van het beroepingswerk. De
commissie ging op 3 februari van start gegaan met als opdracht opzoek te gaan naar een nieuwe predikant
voor onze gemeente. Na het grondig bestuderen van de profielschets en het inwinnen van adviezen bij de
classispredikant en het mobiliteitsbureau van de landelijke kerk werd een advertentie geplaatst op diverse
websites. Ook vanuit de gemeente zijn de namen genoemd van drie mogelijke kandidaten, twee van hen
bleken echter niet geïnteresseerd.
De commissie ontving uiteindelijk drie brieven. Deze en de bijbehorende CV’s werden besproken,
meerdere (digitale) kerkdiensten werden beluisterd en bekeken. Twee reflectanten bleken onvoldoende te
beantwoorden aan de criteria zoals die in de profielschets van de predikant zijn genoemd zodat uiteindelijk
1 kandidaat overbleef.
Mw Janny Blankenstijn, gaf aan geïnteresseerd te zijn in de vacature maar haar opleiding nog niet te
hebben voltooid. Zij verwacht in het voorjaar van 2023 de opleiding tot predikant te kunnen afronden met
het schrijven en verdedigen van haar eindscriptie (Onderwerp: Bijbelwetenschappen in het kader van ‘kerk
en natuurbeheer’ naar aanleiding van de metafoor in Marcus 4). Alle overige onderdelen van haar
opleiding zijn inmiddels behaald.
De commissie heeft haar, na informatie te hebben ingewonnen naar de arbeidsrechtelijke mogelijkheden,
gevraagd of zij eventueel zou willen starten als parttime kerkelijk medewerker naast het schrijven van haar
eindscriptie. Hierop heeft zij positief gereageerd.
Na het gesprek met mevrouw Blankenstijn heeft de beroepingscommissie geconcludeerd dat zij uitstekend
past in de profielschets. Zij kwam open, enthousiast, communicatief en verbindend over. Passend in onze
pluriforme gemeente, zoekend naar spiritualiteit en vernieuwing. Zij onderschrijft het uitgangspunt in ons
beleidsplan dat de Eredienst een kernactiviteit van de predikant is en ervaart pastoraal werk vanuit een
luisterende houding, mede door haar contacten als geestelijk verzorger, als een verrijking. Zij werkt bij
voorkeur in teamverband, is geïnteresseerd in vernieuwingen in liturgische vormgeving.

Janny Blankenstijn heeft met haar 57 jaar al een hele staat van dienst. Na haar studie pedagogiek is zij
lange tijd werkzaam geweest in verschillende, met name leidinggevende, functie in de zorg. In 2015 startte
zij in deeltijd met de studie tot gemeentepredikant aan de Protestantse Theologische Universiteit te
Amsterdam. Vanaf 2016 tot nu is zij werkzaam als geestelijk verzorger bij het samenwerkingsverband
Samen voor Zin in dienst van ’s Heeren Loo. Janny woont samen met Margo Corbijn in Veere. Haar
hobby’s zijn: zingen, klussen, wandelen en natuur.
De beroepingscommissie heeft de kerkenraad geadviseerd om een tijdelijke parttime
arbeidsovereenkomst aan te gaan met mevrouw Blankenstijn als kerkelijk medewerker voor de periode tot
aan het afronden van haar opleiding en haar vervolgens te beroepen als onze nieuwe predikant.
Hierna deelt de voorzitter mee dat in de kerkenraad het voorstel van de beroepingscommissie unaniem is
overgenomen. De voorzitter geeft vervolgens de scriba het woord voor een korte toelichting op de
procedure.
De aanstelling van een kerkelijk werker is een taak van het College van Kerkrentmeesters in opdracht van
de kerkenraad. In feite hoeft daarvoor de gemeente niet gehoord te worden, wat wel verplicht is bij het
beroepen van een predikant. Omdat de kerkenraad graag wil overgaan tot een beroep zodra Janny
afgestudeerd is en we het een beetje vreemd vinden om na een jaar de gemeente alsnog te horen, is
besloten op deze avond de gemeente te horen en de gelegenheid te bieden om eventuele bezwaren in te
dienen. Op het moment van beroepen zal er wel een wederzijdse evaluatie plaats vinden maar zal de
gemeente niet opnieuw gehoord worden.
Hierna is er gelegenheid voor vragen en reacties Naast positieve reacties zijn er een paar vragen. zoals een
vraag naar de tijdelijke aanstelling. De aanstelling als kerkelijk werker is een aanstelling voor 50% (18 uur)
voor maximaal 2 jaar. Als volgend voorjaar de aanstelling overgaat in beroep en bevestiging zal Janny weer
voor een bepaalde tijd aan de gemeente worden verbonden (minimaal 2 jaar) vanwege de onzekere
financiële situatie en de krimp van onze gemeente.
Gevraagd wordt of Janny bereid is om naar Vlissingen te verhuizen. Dat is geen voorwaarde voor de
aanstelling en ligt niet direct in de verwachting. Pim Steenbergen woonde ook niet in Vlissingen.
Heeft de kerkenraad overwogen om gezien de vergrijzing van de gemeente een pastoraal werker te
benoemen in plaats van iemand die ook veel tijd moet steken in preekbeurten? Er is gekozen voor een
predikant. Alleen iemand aanstellen voor pastoraal werk zou betekenen dat er heel veel zondagen dure
gastpredikanten moeten voorgaan, daar is niet voor gekozen.
Een gemeentelid zegt blij verrast te zijn met de voordracht van Janny Blankenstijn en geeft daarmee
woorden aan wat breed gedeeld wordt, hij krijgt bijval met applaus. Hierna zegt de voorzitter dat met aller
instemming Janny Blankenstijn op 1 oktober van start zal gaan. Zij bedankt de beroepingscommissie voor
haar inzet. Hierna wordt geapplaudisseerd voor de beroepingscommissie.
Aanvang kerkdiensten
Als volgende punt op de agenda noemt de voorzitter de enquête die gehouden is over de aanvangstijden
van de kerkdiensten. Er is verwarring ontstaan onder andere doordat de woorden stemming en enquête
door elkaar gebruikt zijn en de procedure was onvoldoende helder. Inmiddels is een commissie benoemd
die een nieuwe enquête voorbereid. Nadere informatie volgt in het september nummer van Kerk-in-Druk.
Gevraagd wordt waarom in november plotseling besloten werd over te gaan tot 10 uur zonder de
gemeente daarover eerst te horen. De voorzitter legt uit dat de kerkenraad meerdere malen benaderd
werd met de vraag na de corona periode iets later te starten omdat voor veel oudere gemeenteleden 9.30

uur niet goed haalbaar was. Besloten is toen tot een proeftijd, die door omstandigheden nu langer
uitloopt. Hierna geeft de voorzitter gelegenheid tot het stellen van vragen.
Vragen
Er worden verschillende verzoeken gedaan om weer te preken vanaf de kansel en hierover een enquête te
houden.
Na lang overleg zowel binnen de kerkenraad als tijdens gemeente bijeenkomsten is het besluit genomen
tot aanschaf van een nieuwe inrichting van het liturgisch centrum met het daarbij horend gebruik. Naar
aanleiding van opmerkingen over zicht en hoorbaarheid hebben daarna aanpassingen plaatsgevonden. De
lezenaar staat nu meer naar voren en de stoelen zijn meer naar voren en in theateropstelling gezet. Dit
besluit wordt nu niet opnieuw aan de orde gesteld. Er is met meerderheid van stemmen besloten en we
gaan genomen beslissingen niet steeds opnieuw ter discussie stellen.
Is het mogelijk om overledenen met gegevens op te nemen in de nieuwsbrief? Dit is lastig te organiseren
omdat veel informatie pas laat beschikbaar is. Van maandag tot en met zaterdag zoekt de heer Jaap van
Luijk, ledenadministrateur, naar eventuele overlijdens van leden van onze gemeente, waarbij hij zowel de
PZC raadpleegt als ook de ledenadministratie die vanuit de Gemeente (via de GBA) worden gemeld. Als hij
een overlijden aantreft in de PZC, dan maakt hij in LRP (de kerkelijke ledenadministratie) een
“persoonskaart” aan en stuurt deze, samen met een verwijzing naar de advertentie, naar de Scriba
(Anneloes). Mocht er geen advertentie verschijnen, maar alleen een mutatie van overlijden in LRP, dan
stuurt hij alleen een persoonskaart uit LRP met de gegevens van de overledene. In LRP zijn 2000
(afgerond) namen en gegevens van leden opgenomen. Kerkgangers zijn in het bestand niet te
onderscheiden van passieve kerkleden. De scriba kijkt op vrijdag of er berichten van overlijden zijn, maakt
daar een bericht van en stuurt deze naar de dienstdoend predikant en de koster. Regelmatig wordt dit
lijstje op zaterdag nog aangevuld. De zondagsbrief wordt op vrijdagochtend verzonden door de
medewerkers van het kerkkantoor. Als de scriba op donderdag de gegevens van overledenen zou
aanleveren dan zal dat in veel gevallen te laat zijn, ook ontbreken dan veelal gegevens. De gemeenteleden
moeten het daarom doen met de afkondiging op zondag, wel zou deze afkondiging de week daarna in de
zondagsbrief geplaatst kunnen worden.
Gevraagd wordt of er foto’s geplaatst kunnen worden bij het afkondigen van overledenen. Dat kan alleen
als een van de pastores betrokken is bij de uitvaart en daar toestemming voor gegeven wordt en vraagt
nogal wat organisatie. Mogelijk zou het wel kunnen bij het in memoriam in het kerkblad. Dan zouden de
pastores bij de voorbereiding van een afscheidsdienst om een digitale foto moeten vragen en dit aan hun
in memoriam toevoegen.
Gevraagd wordt of de stoelen niet iets dichter bij het liturgisch centrum geplaatst kunnen worden. Hier
wordt nog naar gekeken i.v.m. de cameraopstelling.
Een gemeentelid zegt het fijn te vinden dat de kerkenraad een gemeenteavond heeft georganiseerd, deze
opmerking krijgt veel bijval (applaus).
De voorzitter sluit de bijeenkomst af met het gezamenlijk zingen van lied 416, Ga met God en Hij zal met je
zijn. Daarna volgt een informeel samenzijn met koffie en thee.

