Profiel Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg
Het werkveld van de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg omvat door de in 2018 tot
stand gekomen samenvoeging van de Prot. Gemeente Aagtekerke met de Prot. Gemeente
Domburg het grondgebied van deze beide kernen. Samen met de elf andere kernen vormen
ze de burgerlijke gemeente Veere. Het stadje Domburg is een van oudsher bekende badplaats
die jaarlijks door duizenden toeristen voor langere of kortere tijd wordt bezocht, onderdak
zoekend in de vele hotels, particuliere vakantiewoningen, bungalowparken of een plaats
vinden op een grote camping. Dit zorgt vooral in de zomermaanden voor veel vertier in een
druk, zeven dagen per week geopend en zeer uitgebreid winkel- en horecabestand. Duidelijk
mag zijn dat het merendeel van de inwoners op enigerlei wijze een substantieel deel van hun
inkomen verwerven uit inkomsten in deze toeristische sector. Daarentegen is de op twee
kilometer afstand gelegen dorpskern Aagtekerke juist een toonbeeld van rust. Ook hier treft
men in de zomermaanden wel toeristen aan maar dat zijn juist de bezoekers, die rust zoeken
in de kleinschaligheid van het enige hotel, op één van de vele minicampings of in particuliere
vakantiewoningen of B&B’s. Hier wordt door de inwoners het inkomen vooral gegenereerd uit
agrarische activiteiten of als kleine zelfstandigen met of zonder personeel en vormen de uit
toerisme verworven inkomsten slechts een (overigens vaak welkome) aanvulling daarop.
De Dorpskerk en de Johanneskerk.
Zoals gezegd is de protestantse gemeente tot stand gekomen door samenvoeging van
voorheen twee zelfstandige gemeenten met ieder een eigen, monumentaal, kerkgebouw.
Beide gebouwen zijn gezichtsbepalend en niet weg te denken uit het dorps- of stadsbeeld. De
Dorpskerk is in 1956 gerenoveerd. In 2010 is door aankoop van aan de kerk aangebouwde
lokaliteiten een kerkelijk centrum ontstaan waarvan de ontmoetingsruimte in 2020 is
gerenoveerd. De Johanneskerk is in 1963 gerenoveerd en in 1981 is “De Poort” als
ontmoetingsruimte aangebouwd. Beide kerkgebouwen worden in de zomermaanden
wekelijks gebruikt. In de wintermaanden zijn er op de 1e en 3e zondag gezamenlijke diensten
of in de Dorpskerk of in de Johanneskerk, op de overige zondagen in beide kerken.
Beleidsplan van de protestantse gemeente
In haar beleidsplan 2019-2023 heeft de gemeente haar missie en visie als volgt verwoord:
De Roeping, Visie en Missie
De Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg weet zich geroepen de Bijbelse waarden uit
te dragen, vanuit het evangelie van Jezus Christus. Zij verkondigt hiermee bevrijding door Jezus
Christus. God schenkt in Hem vergeving en nieuw leven; eeuwig leven. In de hedendaagse
cultuur, waar wij deel van uitmaken, lijkt de noodzaak van bevrijding niet meer zo sterk
gevoeld te worden. Of in ieder geval niet in relatie tot een hogere macht buiten onszelf. Gods
Woord – de Bijbelse geschriften én het vleesgeworden Woord: Jezus Christus – wijst ons een
andere weg. Al vanaf het allereerste Bijbelboek wordt ons voorgehouden dat het niet goed is
dat de mens alleen is (Gen. 2:18). De mens heeft een helper nodig, een tegenover, iemand
buiten hemzelf die zijn identiteit bepaalt, die hem maakt tot wie hij is. Daar komt nog bij dat
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het in de Bijbel nooit tussen die twee alleen gaat. Altijd is er een derde in het spel: de Ander, de
Eeuwige. Die Ander hebben we nodig, alleen al om de verhoudingen onderling goed te houden.
(Matt. 22:37,38)
De Bijbel verhaalt ons hoe wij als mens in relatie worden gesteld tot God en tot elkaar, en dat
de afhankelijkheid die daarmee gegeven is niet beperkend, maar juist bevrijdend werkt: de
bevrijding die God voor ons op het oog heeft is relationeel, en het wordt ons gegeven. “Niet
jullie hebben mij, maar ik heb jullie uitgekozen”, zegt Jezus (Joh. 15:16). Dat heeft grote
consequenties voor hoe wij met elkaar omgaan en voor hoe we ons verhouden tot de Eeuwige.
Wij zijn naast de ander gesteld om die ander tot helper te zijn, (Matt. 22: 39,40)
maar wij kunnen alleen geven van dat wat we zelf hebben ontvangen. Open handen zullen
onze houding naar God en naar elkaar kenmerken.
In het pastoraat en diaconaat betekent dit dat in de ontmoeting met de Ander, een mens
bevrijd kan worden van angst, teleurstelling of verdriet.
Dit brengt ons tot de volgende visie en missie voor het leven en werken van de Protestantse
Gemeente te Aagtekerke-Domburg:
VISIE
MISSIE

In de verkondiging van het evangelie en de ontmoeting geschiedt Gods
bevrijding.
Omdat wij God lief hebben bovenal en de naaste als onszelf, treden wij de
Ander / ander met open handen tegemoet. Zó zoeken en faciliteren wij de
ontmoeting met God en onze medemens.

De kerkelijke gemeente
Op 1 januari 2020 telde de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg te Aagtekerke en
Domburg 493 leden, waarvan 244 doop- en 249 belijdende leden. Maar ook wij ontkomen
niet aan de gevolgen van vergrijzing en ontkerkelijking. Elk jaar zien we de dalende lijn zich
voortzetten. Er overlijden meer leden dan er kinderen gedoopt worden. In de kerkdiensten
zien we relatief weinig jonge gezinnen. In Aagtekerke mogen we in de kindernevendienst nog
vaak 7 tot 10 kinderen ontvangen, in Domburg beperkt het zich vaak tot 2 soms aangevuld
met enkele kinderen van gasten.
Voor de samenvoeging van onze beide protestantse gemeenten, aangespoord door het zich
steeds verder opdringende fenomeen van terugloop in kerkbezoek, hadden wij als kleinste
gemeenten al contact gezocht met de buurgemeenten en daardoor is het Cluster Noordwest
Walcheren tot stand gekomen, bestaande uit de Protestantse Gemeenten Grijpskerke,
Oostkapelle, Westkapelle en Aagtekerke-Domburg. Vanuit de gekoesterde zelfstandigheid van
elke gemeente wordt samengewerkt in de Jeugdkerk, op het gebied van Vorming en
Toerusting en in een jaarlijkse clusterdienst.
Dat veel leden, ook jongeren en jonge gezinnen de kerk een warm hart toedragen en er zeker
sprake is van kerkelijke betrokkenheid, blijkt dat lang niet altijd uit een geregelde kerkgang,
maar vaak wel uit het actief meedoen aan (kortdurende) kerkelijke of randkerkelijke
activiteiten. In de zomermaanden worden in Aagtekerke, door werkgroepen vanuit de
Dorpskerk, enkele grote evenementen georganiseerd, zoals: Tentdienst, Rommelmarkt en
Pannenkoekenfeest en is er in de kerk tijdens de openstelling een expositie. Rondom de
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Johanneskerk is een kleine groep vrijwilligers zeer betrokken, maar door de zuigende werking
van betaalde activiteiten in horeca of recreatie blijft helaas weinig tijd en interesse over voor
ondersteuning van de kerkelijke activiteiten. Een jaarlijks terugkerend evenement is de
boekenmarkt tijdens de Nationale Monumentendag en zijn er in de zomervakantieweken vaak
exposities of uitvoeringen in de kerk.
Pastoraal College
Het pastoraal College bestaat uit de predikant, de ouderlingen en de pastoraal werkers. De
wijkgemeente Aagtekerke is opgedeeld in vier wijken, met ieder een wijkouderling. De
wijkgemeente Domburg is opgedeeld in 3 wijken, met ieder een pastoraal
medewerker. Pastoraat is allereerst het omzien naar elkaar als een taak van alle
gemeenteleden. Als gemeente van Christus zijn wij met elkaar verbonden en in het
protestantisme kennen wij het ‘ambt aller gelovigen’. Dit betekent dat de pastorale zorg niet
is voorbehouden aan predikanten, ouderlingen, pastoraal medewerkers en anderen, maar dat
wij allemaal geroepen zijn om met elkaar mee te leven op vreugdevolle én droevige
momenten.
Diaconie
De belangrijkste doelstelling van de diaconie is het omzien naar mensen, dichtbij en veraf.
Jezus Christus vatte de tien geboden pakkend samen: “Heb de Heer uw God lief met heel uw
hart en uw naaste als uzelf.” Het liefhebben en dienen van je naaste, dat is diaconaat. En dat
niet alleen binnen de gemeente, ook daarbuiten.
Het diaconale werk binnen de gemeente bestaat onder meer uit ondersteuning (ook
financieel) van mensen die dat behoeven, de uitreiking van attenties bij vreugdevolle
gebeurtenis en rondom ziekte en ziekenhuisopname. De verzorging van de ouderenmiddagen,
de maaltijden en niet te vergeten de vieringen. Christelijke hoogtijdagen krijgen de aandacht
in een speciale viering voor iedereen die daaraan deel wil nemen. Buiten de gemeente
steunen we via Kerk in Actie projecten zoals in Indonesië en andere probleemgebieden in de
wereld en de doelen die in onderling overleg binnen de diaconie gekozen worden.
College van Kerkrentmeesters
Het college van Kerkrentmeesters bestaat uit 5 ouderling-kerkrentmeesters, 2
kerkrentmeesters en een administrateur.
Het college voert een consistent financieel beleid, streeft ernaar tot een begroting te komen
waarbij niet wordt ingeteerd op de reserves, en kan steunen op een gemiddelde
vermogenspositie waarmee zij nog jaren vooruit kan.
De ontwikkeling van de inkomsten uit levend geld is licht dalend maar stemt over het
algemeen tot tevredenheid.

