Profielschets van de Protestantse Gemeente te Zoutkamp
Naam gemeente:
Vestigingsplaats:

Protestantse Gemeente te Zoutkamp
Zoutkamp

Kerkelijke gemeente
Kenmerken van de
gemeente
Kleur/ligging
Gemeenteleden:

Accenten

Dorpsgemeente
Midden orthodox
De gemeente heeft 344 leden, waarvan 141
belijdend. Er zijn relatief veel oudere leden,
waardoor het aantal leden licht daalt. In
gewone tijden zijn er gemiddeld wekelijks circa
60 kerkbezoekers. Veel vrijwilligers zorgen
voor een actieve en zorgzame gemeenschap.
Liturgisch/pluriform

Korte weergave van visie en missie
Wij zijn een veelkleurige gemeenschap van mensen die verlangen in de
Geest van Jezus Christus open en gastvrij onderweg te zijn. Wij willen
geïnspireerd door Gods liefde betrokken zijn op elkaar, de plaatselijke
samenleving en op de wereld.
Omvang werktijd
predikant
Aantal werkzame
predikanten/kerkelijk
werkers:
Pastorie aanwezig
Vrouw in het ambt
Bijbelvertaling
Welke liedbundels

Wijze viering avondmaal

40% voor onze gemeente, en 60% voor de
Protestantse Gemeente van LeensMensingeweer, met wie wij samen op zoek
naar een fulltime predikant.
-Niet in Zoutkamp, wel in Leens (7km vanaf
Zoutkamp)
Ja
NBV
Wij gebruiken bij voorkeur het Liedboek
(2013), maar we zingen vanaf de beamer,
waardoor er nauwelijks een beperking is in de
liederenkeuze.
Iedereen is welkom bij onze
avondmaalsvieringen.

Burgerlijke gemeente
Bereikbaarheid /
Voorzieningen

Basisschoolonderwijs is in het dorp aanwezig.
Middelbare schoolonderwijs is in de omliggende
grotere dorpen aanwezig, en in Groningen.
Zoutkamp is goed bereikbaar per bus.

Nadere omschrijving:
Ontstaan van Zoutkamp
Zoutkamp is ontstaan als schans, aan de monding van het Reitdiep, de
vaarweg van de stad Groningen. De schans is aangelegd in de Tachtigjarige
Oorlog, toen de Spanjaarden de controle wilden houden over het vaarverkeer
van en naar de stad. In 1569 is deze schans door de Staatse troepen
veroverd op de Spanjaarden tijdens ‘de slag om Zoutkamp’
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_om_Zoutkamp).
In later tijd ontwikkelde Zoutkamp zich als vissersdorp. Er stonden geen
grote boerderijen en zodoende had Zoutkamp bijna geen agrarische
bevolking. Wel ontwikkelde zich er een middenstand en kwamen er
verschillende soorten dienstverlening. In de twintigste eeuw ontstond er
enige industrie. Vandaag de dag is de garnalenvangst en -verwerking nog
steeds een belangrijke inkomstenbron voor veel Zoutkampers.
De veerboot naar Schiermonnikoog vertrok vanuit Zoutkamp. Met de
inpoldering van de Lauwerszee in 1969 en het vestigen van een haven op
Lauwersoog braken er andere tijden aan. Tegenwoordig richt het dorp zich
ook sterk op het toerisme.
Zoutkamp ligt in noordwest Groningen en valt onder de gemeente Het
Hogeland. Gemeente Het Hogeland is op 1 januari 2019 ontstaan door een
samenvoeging van de voormalige gemeente Bedum, De Marne, Eemsmond en
Winsum.
Dé kerk van Zoutkamp
Aanvankelijk kerkten de Zoutkampers in Vierhuizen, bij winterdag liepen ze
over de kruin van de dijk. Pas in de tijd van de Afscheiding werd er een kerk
in Zoutkamp gebouwd. Het gebouw kwam in 1835 gereed, en vanaf die tijd
had het dorp een Hervormde gemeente met een eigen kerkvoogdij en samen
met Vierhuizen één kerkenraad.
In 1840 werd de Afgescheiden gemeente van Houwerzijl-Zoutkamp gesticht,
en in 1890 werden Houwerzijl en Zoutkamp elk een zelfstandige gemeente.
Bij de landelijke hereniging van Afscheiding en Doleantie in 1892 heette de
gemeente: de Gereformeerde Kerk van Zoutkamp. In 1967 werd het huidige
kerkgebouw aan de H.J. Siccamastraat in gebruik genomen.
Per 1 januari 2006 zijn de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk
als een van eerste gemeenten in de regio gefuseerd tot de Protestantse

Gemeente Zoutkamp. Het voormalig Hervormde kerkgebouw wordt
tegenwoordig beheerd door de Stichting Oude Kerk
(www.oudekerkzoutkamp.nl), en wordt gebruikt voor “rouw/trouw, feest en
werk” en culturele activiteiten, maar jaarlijks vinden daar ook nog enkele
kerkdiensten plaats (zo vieren we daar nog elk jaar het Heilig Avondmaal op
Witte Donderdag).
Vrijwel alle kerkelijke activiteiten vinden in het kerkgebouw aan de H.J.
Siccamastraat plaats (in de volksmond ‘de nieuwe kerk’ genoemd). In het
bijgebouw “’t Anker” beschikken we over vier functionele vergaderlokalen van
verschillende groottes, waar ook veel dorpsactiviteiten plaatsvinden. Zo
repeteren twee koren in ons gebouw, en is een biljartclub wekelijks actief,
Schudzeef, meer voor maatschappelijke doeleinden. Vergaderlocatie voor
dorpsverenigingen.
De kerkelijke activiteiten worden gedragen door een vaste en relatief grote
groep vrijwilligers. Er is jeugdwerk (club en catechisatie) en er zijn
gespreksgroepen. De kerkenraad is voltallig en bestaat uit 13 jongere en
meer ervaren gemeenteleden. Het werk van de kerkenraad wordt naast de
colleges van kerkrentmeesters en diakenen ondersteund door een aantal
werkgroepen, onder meer op het terrein van pastoraat, eredienst en jeugd.
Daarnaast is er een beamercommissie, een website- en kerkbladredactie.
Voor de begeleiding van de erediensten zijn er 2 goede en enthousiaste
organisten. In coronatijd zijn camera’s aangeschaft om de online diensten
beter vorm te kunnen geven en uit te zenden via kerkomroep.nl.
We mogen ons verheugen in aanwezigheid van een (groot) mannenkoor.
Vooral in de zomermaanden worden onze erediensten ook bezocht door
recreanten uit het Lauwersmeergebied. Er zijn geen grote spanningen binnen
onze gemeente. We oriënteren ons met de omliggende gemeenten binnen de
ring Winsum (voormalige classis Winsum) op samenwerking; de
samenwerking met Leens-Mensingeweer is daar een sprekend voorbeeld van.
We zijn betrokken bij het werk van de Ring Winsum en ons cluster
daarbinnen. Ook buiten de ring zoeken wij samenwerking: we hebben samen
met de Gereformeerde kerk van Munnekezijl de musicals “Mozes” en “Esther”
opgevoerd.
Meer informatie is te vinden op onze website: www.pgzoutkamp.nl

