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Huidige situatie 
De protestantse gemeente Driewegen-Ellewoutsdijk-Ovezande (kortweg DEO) bestaat sinds 
2009 en is een samenvoeging van de kerkelijke gemeenten van genoemde dorpen (SOW-
gemeente sinds 2002). 
Het is een plattelandsgemeente waarin de landelijke tendensen ook worden waargenomen, 
zoals het afnemend aantal mensen dat actief bij de kerk is betrokken. Eind 2018 telt de 
gemeente 200 leden en 36 meegeregistreerden/ongedoopten. De gemeente heeft een 
predikantsplaats voor 50%. 
 
In de periode 2014-2018 heeft de aan ons verbonden predikant dominee A.P. van der Maas 
het proces, waarmee we gestart waren om meer samenwerking met de omringende gemeentes 
te bewerkstelligen, goed op gang geholpen. Dit heeft geresulteerd in de federatie ‘Rond de 
Zwake’. Aan deze federatie nemen de gemeentes Hoedekenskerke, Nisse, ’s Heer Abtskerke, 
Oudelande en Driewegen-Ellewoutsdijk-Ovezande deel.  
 
Visie op 'kerk-zijn'  
Zoals genoemd is het kleiner worden een grote zorg voor onze gemeente in het algemeen en 
voor de kerkenraad in het bijzonder. Uiteraard beseffen we dat het aantal leden niet evenredig  
met de kwaliteit van onze gemeente hoeft te zijn. 'Klein maar fijn' is op DEO zeker van 
toepassing. 
We streven ernaar ruimte te geven aan Gods aanwezigheid om zo een geestelijke toevlucht te 
kunnen bieden aan wie daaraan behoefte heeft. 
 
Kerkenraad 
Op dit moment (september 2018) bestaat de kerkenraad uit 5 leden (2 ouderlingen, 2 diakenen 
en 1 ouderling-kerkrentmeester). Er is een vacature voor predikant sinds 1 september.  Gezien 
ons aantal leden zijn wij gerechtigd om een zgn. kleine kerkenraad te hebben (tenminste 1 
ouderling, 1 ouderling-kerkrentmeester en 1 diaken). 
De kerkrentmeester wordt voor het te voeren beleid bijgestaan door een lid van de gemeente. 
En er is een ander gemeentelid die de lopende financiële zaken als administrateur verzorgt.  
 
Terugverwijzend naar de vorige paragraaf heeft de kerkenraad zich ten doel gesteld de 
noodzakelijke kerkelijke taken voor onze gemeente uit te voeren. 
Pastorale zorg wordt vooral gezien als een taak van de dominee, maar door onze kleine, 
hechte gemeenschap is er veel verbondenheid en zien we om naar elkaar.  
 
Federatie 
De genoemde federatie 'Rond de Zwake' is in 2018 tot stand gekomen. De bereidheid om als 
kerkenraden van de deelnemende gemeenten samen te werken is groot. De kerkrentmeesters 
en diakenen hebben daarin de eerste stappen al gezet met enkele gezamenlijke projecten en 
we hopen dat dit de komende jaren zal uitbreiden.  
Daarbij streven we ernaar om, wanneer het maar enigszins mogelijk is, in elk dorp een 
levende christelijke geloofsgemeenschap en de zondagse eredienst te behouden. DEO heeft 
dit nadrukkelijk ook als wens.  
We zijn actief bij de federatie betrokken met een afvaardiging van twee leden uit de 
kerkenraad in de federatieraad.  
In federatieverband wordt in elke gemeente eenmaal per jaar een gezamenlijke dienst 
georganiseerd. Zodoende is er dan 4x per jaar geen dienst in de eigen kerk.  
 
Oecumene 
De gemeente Borsele telt 15 dorpen waarvan in vijf (ook) een Rooms-Katholieke kerk is.  
DEO heeft een goede band met de parochiekern Ovezande. In januari hebben we afwisselend 
in Driewegen en Ovezande een gezamenlijke viering tijdens de week van gebed voor de 
eenheid van christenen.  
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Op Hemelvaartsdag organiseert een regionale oecumenische werkgroep afwisselend in een 
katholieke of protestantse kerk een kerkelijke viering voorafgegaan door een wandeling.  
 
Kindernevendienst 
Wij zijn erg blij dat een aantal gezinnen uit het dorp die elders naar de kerk gaan ook 
betrokken zijn bij onze gemeente en met hun kinderen de zondagse dienst bezoeken. Dat 
betekent dat er in principe elke zondag weer een kindernevendienst is. In de dienst is er steeds 
een kort moment van aandacht voor en met de kinderen. 
 
Omzien naar elkaar 
De werkgroep ‘omzien naar elkaar’ blijft een functie houden in onze gemeente. Doel is om 
aandacht te geven aan gemeenteleden of dorpsgenoten die daar behoefte aan hebben of 
waarvan men vermoedt dat die behoefte er is. De werkgroep komt twee keer per jaar bij 
elkaar. 
 
Kostergroep 
Er is een kostergroep waarin vrijwilligers volgens een rooster verantwoordelijk zijn voor de 
gang van zaken rondom diensten en het openhouden van de kerk. De groep heeft een 
coördinator. 
Elke zondag zijn er bloemen in de dienst die als groet en bemoediging van de gemeente naar 
iemand toe gaan. Er wordt steeds gevraagd of iemand uit de gemeente de bloemen na de 
dienst wil wegbrengen. Wanneer niemand zich meldt, doet de ‘dienstdoende’ koster dat. 
 
Schoonmaakgroep 
De schoonmaakgroep heeft ook de tendens om kleiner te worden. We hopen dat we het de 
komende periode nog steeds met eigen mensen kunnen opbrengen om de kerk schoon te 
houden. Zo nodig zal er een andere oplossing gezocht moeten worden: iemand in dienst of via 
een bureau. 
 
Liturgische schikkingen 
Twee gemeenteleden hebben de creatieve talenten om in bepaalde diensten een liturgische 
schikking te verzorgen. Deze hebben een mooie symbolische waarde. Op feestzondagen en in 
de periode voor Kerst en Pasen zijn ze van betekenis. Daar zijn we erg blij mee.  
 
Kerkcafé 
Enige jaren geleden heeft de toenmalige predikant het initiatief genomen om maandelijks op 
donderdagmorgen bij elkaar te komen met gemeenteleden en andere dorpsgenoten. Dit bleek 
succesvol en is tot Kerkcafé gedoopt. De predikant was vaak de initiatiefnemer voor het 
bespreken van een bepaald onderwerp. Dit initiatief hopen we zeker in stand te kunnen 
houden. 
 
Projectkoor 
Het bleek niet meer haalbaar om een vaste cantorij te hebben. Er wordt nu per project een 
oproep gedaan voor mensen die mee willen zingen. Dit betreft meestal de Kerst- en 
Paasdienst in de eigen gemeente.  
We zijn altijd verrast dat er tenminste een groep van acht personen bereid is mee te werken. 
Er is een vaste koorleider. Ook wordt er vanuit de federatie ook nog wel eens een beroep 
gedaan op onze zangtalenten. Hier is men vaak minder enthousiast meewerkend. Dit zal meer 
de aandacht mogen hebben. 
 
Liturgie commissie 
De liturgiecommissie heeft tot taak om in ieder geval met Kerst en Pasen samen met de 
betreffende voorganger de dienst te verzorgen. In het verleden zijn er wel eens projecten 
geweest die door de liturgiecommissie georganiseerd waren, maar de bemensing van dit 
groepje is op het moment krap (2). 



 - 4 - 

Daarbij zijn er ook initiatieven vanuit de federatie met gezamenlijke diensten waarin bepaalde 
thema’s uitgewerkt worden. 
 
Kringwerk 
Vorming en toerusting worden gezamenlijk georganiseerd met gemeentes en parochies uit de 
omgeving. Jaarlijks wordt er een programma samengesteld dat wordt gepubliceerd in de 
brochure Kringwerk. De activiteiten variëren van bijbelgroep, zingen, film, duurzaamheid tot 
meditatie en filosofie. We stimuleren de gemeenteleden om hieraan deel te nemen. 
 
Toekomst 
Dat het gemeente-zijn andere vormen aan gaat nemen beseffen wij. We zien het om ons heen 
gebeuren, zowel in het groot als in het klein. Landelijk komen er suggesties over missionair 
bezig zijn, maar wij hebben het soms meer over overleven. In de kleine kernen om ons heen 
zien we dat ook gebeuren. Om je meer te profileren moet er kennis zijn, durf en geloof, maar 
vooral menskracht en tijd. En juist dat laatste is voor ons een probleem. 
We willen zorgen dat de plaatselijke kerk blijft bestaan, al is het alleen maar om de eredienst 
in stand te houden op het dorp. Als deze uit het dorp verdwijnt, verdwijnt de gemeente ook. 
We moeten de genoemde groepen, waar wel degelijk gemeenschap plaatsvindt, zoveel 
mogelijk steunen. 
 
Onlangs is de PKN een dorpskerkenbeweging begonnen (sept. 2018). Ook wij kunnen 
proberen er meer te zijn in en voor de drie dorpen, maar hoe? Afgelopen jaren zijn er in onze 
kerk enkele dorpsmaaltijden georganiseerd. Goed bezocht, maar het kost erg veel 
organisatiekracht en tijd. We willen samenwerking zoeken met de uitbaters van het dorpshuis 
in Driewegen, de sportvereniging, de dorpsraad en de zorgboerderij.  
De afgelopen jaren zijn we extravert bezig geweest. We zochten verbondenheid met de 
dorpskerken om ons heen. De komende jaren kunnen we ook meer introvert zijn en zoeken 
naar ontmoeting met de bewoners van de drie 'eigen' dorpen. We willen het als onze taak 
beschouwen om hier de komende tijd aandacht en energie in te stoppen. Ook de nieuw aan te 
stellen predikant zou hiervoor een opdracht moeten krijgen. 
 
Maar we moeten ook verder kijken en doen dat in samenwerking met andere gemeenten. De 
federatie ’Rond de Zwake’ is de plek waarin dat gestalte kan krijgen. Er is in de Zak van 
Zuid-Beveland nog een federatie die grenst aan de onze: de ‘Samenwerking, bestaande uit de 
kerken van Lewedorp, Nieuwdorp, Borssele en ’s Heer Arendskerke.   
De komende jaren zullen we mogelijk ook met hen meer samenwerken en misschien wel 
samengaan als één Streekgemeente. 
 
Vanuit ons geloof hebben wij het vertrouwen dat het werk van de Heer doorgaat. Het zaad is 
gezaaid en kiemt voort. 
 
Palsm 139. Onderzoek mij, God, en ken mijn hart 
  Toets mij en ken mijn getob. 
  Zie of in mij een weg is die tot niets leidt 
  En leid mij op de weg met toekomst. 
 
 

J. de Graaf, voorzitter kerkenraad 


