
Activiteiten van het college van kerkrentmeesters PKN Kleverskerke in 2017 

Januari 2017: Moderamenvergadering en kerkenraadsvergadering. 

Actie kerkbalans 

Deelgenomen aan een  gesprek met de PKN Nieuw en Sintjoosland en Ritthem om de 

mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken. 

Vergadering ter bespreking van de organisatie van de Kleverskerkedag in juni a.s. 

Een activiteit met de kerk en de inwoners van het dorp. Doel: geld ophalen voor 

goede doelen en versterken van de onderlinge  band van de kerkleden en de mensen 

in het dorp. 

Vergadering met de Raad van Kerken Middelburg. Hierin is aandacht geweest voor 

het Coventry gebed. 

Evaluatiegesprek met de predikant Jolande van Baardewijk. 

 

Februari: Gesprek met dh. Jack de Koster.van de PKN over de vorming van clusters. 

Overleg over het beheer van de begraafplaats. 

  Biddag voor gewas en arbeid/biddagcollecte. 

  Contact met de Stichting Leergeld Walcheren over de Kleverskerkedag. 

Jaarstukken opmaken. 

Moderamenvergadering. 

Vergadering over de Kleverskerkedag. 

 

Maart:  Moderamenvergadering en Kerkenraadsvergadering met bespreking jaarrekening. 

  Jaarrekening afgerond en kascontrole. 

Overleg werkgroep samenwerking. 

Vergadering kerkrentmeesters 

Gesprek met PKN Oost-Souburg over het dienstverband van de predikant. 

 

April:  Moderamen en kerkenraadsvergadering 

  Klusochtend georganiseerd met ca. 20 vrijwilligers. 

  Vergadering met de Raad van Kerken Middelburg 

  Overleg over de Kleverskerkedag 

Vergadering Kerkrentmeesters 

Overleg werkgroep samenwerking. 

 

Mei:  Vergadering Kerkrentmeesters. 

  Deelname aan de Pinksterketen met de Raad van kerken. 

  Overleg over de Kleverskerkedag. 

  Overleg commissie samenwerking. 

  Moderamen en kerkenraadsvergadering. 

 

   

Juni:  Overleg met de gemeente over de wettelijke regels betreffende de begraafplaats. 

Overleg met alle vrijwilligers over de activiteiten tijdens de Kleverskerkedag. 

Openluchtdienst. 

Overleg commissie samenwerking en de PKN Nieuw en Sint Joosland en Ritthem 

Overleg met de commissie samenwerking. 

Moderamen vergadering 

 

Juli:  Kleverskerkedag gehouden. 

Kerkenraadsvergadering. 

Kerkrentmeestersvergadering. 



  Evaluatie Kleverskerkedag. 

 

Augustus: Moderamen en kerkenraadsvergadering\. 

  Vergadering kerkrentmeesters. 

 

September: Startzondag met lunch en activiteiten op de kampeerboerderij. Thema: kerkproeverij. 

  Kerk opengesteld t.g.v. monumentendag. 

  Huwelijksdienst georganiseerd in Ritterdam. 

Vrededienst met de Raad van Kerken. 

Moderamenvergadering 

 

Oktober: Kerkenraadsvergadering. 

  Vergadering Raad van Kerken en de provinciale vergadering bezocht. 

Moderamen Noord-Walcheren bezocht. 

   

November: Moderamen met overlag met de kosters. 

Kerkenraadsvergadering 

  Extra aandacht in de dienst van 19-11 voor de Dankdag. 

Vergadering commissie samenwerking. 

Begroting opgesteld. 

  Dankdagcollecte. 

  Vergadering VKB Zeeland bezocht. 

Vergadering met de Raad van Kerken Middelburg. 

  Klusochtend met ca. 20 vrijwilligers 

  Laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarin de overleden gemeenteleden worden  

  herdacht. 

 

December: moderamen en kerkenraadsvergadering. 

  Kerkrentmeesters vergadering 

  Mede organiseren van de kerstviering voor de ouderen van de gemeente. 

  Adventsdienst Raad van Kerken berzocht. 

  Eindejaarscollecte. 

  Eindejaarsgroet aan de gemeente. 

 

Algemeen: Deelgenomen aan de activiteiten i.h.k.v. de Kleverskerkedag waar onder de meat and eat 

bijeenkomsten en de high wine. 

 

   

 


