
Profielschets van de Protestantse Gemeente Serooskerke 

Tot medio 2019 was de Protestantse Gemeente Serooskerke eigenaar van twee kerkgebouwen: de Petruskerk 

(1953)  en de uit de 15e eeuw stammende Johanneskerk. Enkele jaren geleden zijn de Petruskerk en het 

Jeugdgebouw  verkocht en met de opbrengst is de Johanneskerk twee jaar geleden heringericht en gereed 

gemaakt voor de toekomst. Op zondag 5 juli 2020 werd de Johanneskerk weer in gebruik genomen voor de 

erediensten en andere activiteiten. 

Serooskerke telt ca. 1800 inwoners. Op 31-10-2022 had de Protestantse Gemeente Serooskerke 535 leden, 

waarvan 352 belijdende leden en 183 doopleden. Verder wonen in het dorp een groot aantal leden van de 

Gereformeerde Gemeente die in Oostkapelle ter kerke gaan en sinds 2019 is in de Petruskerk de Hervormde 

Gemeente Het Kruispunt als streekgemeente voor Noord-Walcheren gevestigd (Gereformeerde Bondskerk). 

De Johanneskerk biedt ruimte aan ca. 225 kerkgangers. Tot vlak voor de coronaperiode bezochten gemiddeld 

100 tot 120 kerkleden de kerkdiensten en met hoogtijdagen waren ongeveer 250 personen aanwezig.  

Door terugloop bij de wekelijkse kindernevendiensten is enige jaren geleden gekozen voor de kinderkerk. Eens 

in de zes weken worden kinderen met hun ouders uitgenodigd om aan bepaalde activiteiten in en rond de 

diensten deel te nemen. Een nieuwe activiteit is de kerk-op-schootdienst voor peuters en kleuters. 

De Protestantse Gemeente Serooskerke is een open gemeente in het midden van de Protestantse Kerk. Zij wil 

een zichtbare kerk zijn en een levende geloofsgemeenschap voor het dorp en de omgeving, waar ook ruimte is 

voor een diverse geloofsbeleving. Zij wil een geloofsplek op het dorp behouden met een gebouw dat qua 

karakter, stijl, inrichting en sfeer herkenbaar is als kerkgebouw. Iedereen is welkom in de dorpskerk met een 

letterlijke en figuurlijke lage drempel. Er zijn diverse activiteiten om onze wens kerk van en voor het dorp te zijn 

gestalte te geven, zoals koffieochtenden, een tuincafé, open kerk en een gedachtenisbijeenkomst rond 

Allerzielen. Verder zijn dorpsbewoners ook welkom op een filmavond of boekbespreking.  Sinds een aantal 

jaren wordt binnen het cluster VIER! samengewerkt met buurgemeenten op het gebied van vorming en 

toerusting en ruildiensten. In onze gemeente kan een zegen gevraagd worden over huwelijk, partnerregistratie 

of samenwonen, ongeacht de geaardheid van de personen. 

Ook wil de kerk een open gemeenschap zijn, met een betrokken blik op de wereld en een betrouwbare en 

gastvrije partner voor andere organisaties om mee samen te werken. Er is jaarlijks overleg met andere 

verenigingen en de dorpsraad om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen. De kerk is een van de spelers 

in het dorp.  

De Protestantse Gemeente Serooskerke is een levendige gemeente en er is betrokkenheid op elkaar. Er is een 

grote groep vrijwilligers die zich inzet voor de kerk. Bij de herinrichting is gekozen voor de aanleg van Kerk TV, 

dat erg gewaardeerd wordt.  

 

In de gemeente zijn volop activiteiten waaraan mensen van verschillende leeftijdsgroepen deelnemen. Zo’n 

150–200 leden doen daaraan mee en tonen zichtbare betrokkenheid bij het wel en wee van onze gemeente. 

Van de overige leden is de betrokkenheid minder zichtbaar. Tijdens de herinrichting van de Johanneskerk heeft 

een grote groep leden zich ingezet om allerlei hand- en spandiensten te verrichten. Die periode werd als zeer 

inspirerend ervaren en dankzij deze inzet konden ook de kosten van de herinrichting worden beperkt.  

De kerkzaal en de nevenruimtes zijn ook beschikbaar voor andere dan kerkelijke activiteiten mits deze passend 

zijn in een kerkelijk gebouw. De gemeente beschikt over een pastorie die als dienstwoning voor de predikant 

kan dienen. 

 

 


