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Inleiding   

Voor u ligt de informatiemap van de Hervormde gemeenten Diever-Dwingeloo. Wij streven er naar 
om binnen enkele jaren één kerkelijke gemeente te vormen. Deze informatiemap is bedoeld om uw  
belangstelling voor de vacature Kerkelijk Werker aan te sporen.  

 

Visie en Missie (vastgesteld 2019) 

Hervormde Gemeenten te Diever en Dwingeloo   
deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland 
 
Visie     
De gemeenten willen in beide dorpen een plek zijn waar mensen in een vertrouwde 

omgeving God en elkaar kunnen ontmoeten.  
Het woord van God, zoals wij dat in de bijbel vinden, is onze bron. 
We geven ruimte voor ieders eigen beleving, waarin we elkaar respecteren, zodat ieder 

zich veilig en gezien voelt.    
De kerkelijke gemeenschap is een plaats van bezinning om te zoeken naar: 
- de uitdaging om het goede te doen 
- troost, rust en bemoediging  
- geborgenheid voor een ieder, ongeacht geaardheid of afkomst 
- hulp voor wie dat nodig heeft. 
 
Missie 
Dit brengen wij  in praktijk door:  
- Gods naam “Ik zal er zijn” zichtbaar proberen te maken  
- het houden van toegankelijke kerkdiensten, beurtelings in Diever en Dwingeloo  
- het ontwikkelen en houden van “vieringen” (naast de kerkdiensten) waar mensen 

terecht kunnen met hun vreugde en verdriet 
- een open kerk te zijn en naast de zondagse samenkomsten overige activiteiten te 

houden met ruimte voor eigentijdse vraagstukken 
- gestalte te geven aan het bredere verband van kerk-zijn, dichtbij en ver weg, met 

name op het gebied van de zorg voor de schepping en het omzien naar elkaar 
- actief en zichtbaar deel uit te maken van de samenleving in beide dorpen 
- met respect en kennis van de kerkelijke traditie (niet vanuit dogma’s) de kracht van 

de Bijbelse boodschap in een open sfeer te ontdekken.  
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Schets van de burgerlijke gemeente Westerveld 

De gemeente Westerveld is een mooie gemeente in het zuidwesten van de provincie Drenthe. 

Het is een toeristisch gebied met drie nationale parken. Het Nationaal Park- Dwingelerveld, -

Drents Friese Wold en het Holtingerveld. De prachtige natuur biedt de toerist maar zeker ook de 

inwoners veel mogelijkheden tot ontspanning.  

 
 

Westerveld is 28.300 ha groot en telt ruim 19000 inwoners verdeeld over de 4 oorspronkelijke 

gemeenten Diever, Dwingeloo, Havelte en Vledder. In 1998 zijn deze gemeenten samengevoegd 

tot de gemeente Westerveld. Door de gunstige ligging op relatief kleine afstand van de plaatsen 

Meppel, Assen, Hoogeveen, Groningen en Zwolle is de gemeente ook aantrekkelijk voor 

forensen. 

Diever en Dwingeloo zijn onderdeel van de burgerlijke gemeente Westerveld. In beide dorpen 

zijn goede voorzieningen aanwezig. Winkels, bibliotheek, zwembad (Dwingeloo), basisscholen. 

Diever heeft een locatie van de RSG Stad en Esch Meppel. Voor andere richtingen van voortgezet 

onderwijs kunnen jongeren naar Meppel, Assen, Beilen, Steenwijk of Hoogeveen. Voor een 

ziekenhuis kunnen de inwoners terecht in Assen, Hoogeveen of Meppel. 

In Diever staat het gemeentehuis van Westerveld. Tot 1998 was Diever zelfstandig en telde 

ongeveer 3500 inwoners. Diever is voornamelijk bekend om het Shakespearetheater. Jaarlijks 

worden er toneelstukken van Shakespeare door vrijwilligers opgevoerd. Het niveau is hoog en 

trekt jaarlijks veel publiek. De voorstellingen zijn meestal uitverkocht.  

 

Historisch gezien waren er waarschijnlijk 6000 jaar geleden al bewoners in het gebied waar  

Diever ligt. De mensen in de steentijd bouwden een hunebed vlakbij Diever wat nog steeds te  

bezoeken is. In de vroege middeleeuwen werd het dorp gesticht. De oudst bekende vermelding  

van Diever komt uit 1191, waar gesproken wordt van het dorp Devere of Deveren. De naam komt 

 vermoedelijk uit het woord diep of laagte. In de middeleeuwen was Diever de hoofdstad van het  

Dieverderdingspel, dat ongeveer het hele gebied van Zuidwest Drenthe besloeg. 

 

Dwingeloo is een Brinkdorp en ligt tussen de Dwingeler Stroom (een gekanaliseerd riviertje) en 

het Dwingelderveld. In 2012 kreeg Dwingeloo het predicaat goud ‘Groenste dorp van Europa’. Op 

de brink van Dwingeloo, de mooiste van Drenthe, vind je de branddobbe ‘De Riete’. De brink is 

omringd door fraaie boerderijen en andere gerestaureerde panden.  

Voor de herindeling telde de gemeente Dwingeloo ongeveer 4000 inwoners. Naast het 

hoofddorp is er nog een aantal buurtschappen waarvan Lhee vermoedelijk de bekendste is. Daar 

vindt men ASTRON. Deze organisatie houdt zich bezig met astronomisch onderzoek en is 

internationaal georiënteerd.  
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Ook Dwingeloo wordt in 1181 reeds genoemd in een akte afkomstig uit het archief van het 

klooster te Ruinen. De akte noemt de aankoop van een tiende land in Twingelo. Deze naam komt 

uit het oud- Saksisch en is afgeleid van het thingan (bedwingen) en lauha/loo (bos). Dwingeloo 

werd vroeger het haagje van Drenthe genoemd. Ten zuidwesten is het landgoed van Oldegaerde 

te vinden, een goed bewaarde havezate uit de 15e eeuw. Even ten westen van het dorp liggen de 

huisplaatsen van de havezaten Bathinge (afgebroken in 1832) en Entinge (afgebroken in de 18e 

eeuw) De 17e -eeuwse grachten- en lanenstelsels zijn nog herkenbaar in het landschap. Aan de 

noordzijde van het dorp bevindt zich de havezate Westrup.  

Uitgebreidere informatie over beide dorpen is te vinden in de gemeentegids en via internet/ 

Wikipeda. 

Profiel van de kerkelijke gemeenten Diever en Dwingeloo 

Op 16 februari 2017 hebben in een gezamenlijke kerkenraadsvergadering de Hervormde 

gemeente Diever en de Hervormde gemeente Dwingeloo de intentie uitgesproken om stappen te 

zetten tot meer samenwerking.  

De Hervormde Gemeente Diever omvat de kernen Diever, Dieverbrug 1, Wapse, Zorgvlied, 

Wateren, Oude Willem, Wittelte en Geeuwenbrug. Er zijn (oktober 2019) in totaal 476 leden, 

waarvan 201 doopleden en 136 belijdende leden.  

De Hervormde Gemeente Dwingeloo omvat de kernen Dwingeloo, Westeinde,  

Stroovledder, Lhee, Lheebroek, Leggeloo, Eemster, Geeuwenbrug en Dieverbrug.  

Er zijn (oktober 2019) in totaal 725 leden, waarvan 308 doopleden en 157 belijdende leden.  

Beide gemeenten maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, Classis Groningen-

Drenthe.  

 

Er zijn genoeg redenen om elkaar op te zoeken en te kijken hoe we met elkaar de kerk in de 

dorpen Diever en Dwingeloo een plaats kunnen blijven geven en elkaar te versterken. Wat het 

makkelijk maakt is dat er geen merkbaar verschil in identiteit tussen Diever en Dwingeloo is.  Van 

oudsher zijn de gemeenten vrijzinnig van aard. Nieuwe inwoners hebben er ook ruimte gevonden 

om de eigen geloofsbeleving een plaats te geven. Dat deze ontwikkeling zonder wrijvingen kon 

plaats vinden, benadrukt de tolerantie en de gastvrijheid. 

 

De instroom heeft de gemeenten pluriformer gemaakt  In de zomer worden de kerkdiensten 

beter bezocht door de belangstelling van gasten/toeristen en is er in Diever kindernevendienst.  

 
1 Dieverbrug en Geeuwenbrug worden doorsneden door de Drentse Hoofdvaart. 
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Wij zingen uit het Liedboek 2013 “Zingen en bidden in huis en kerk”. De eredienst kent een 

zorgvuldige liturgische opbouw, waarbij geregeld de Pancratiuscantorij medewerking verleent. 

In beide gemeenten heeft de cantorij een vaste en gewaardeerde plaats verworven.  

De medewerking van de cantorij aan kerkdiensten, zoals die in de Stille Week en op de 

Gedachteniszondag, en de morgengebeden zijn voor deze diensten van grote betekenis.  

Met name de Paascyclus in de Stille Week wordt zo door velen als een hoogtepunt in het 

kerkelijk jaar beleefd.  

Een positieve wending is het samen kerken van de twee gemeenten. Men gaat op zondagmorgen 

de brug van de Drentse Hoofdvaart over en bezoekt elkaars kerkdiensten.  

Onlangs bleek de betrokkenheid bij het gemeenteleven behoorlijk bij een gemeenteavond over 

de visie en missie en het delen en bespreken van de toekomst van onze gemeenten.  

Kenmerkend is de ruimte en vrijheid die in beide gemeenten te vinden is. Dat geldt voor de 

kerkdiensten, maar tevens voor het programma van vorming en toerusting. Er zijn geen kinderen 

en jongeren die wekelijks de kerkdiensten bezoeken, met uitzondering van de Advents- en 

Veertigdagentijd: dan is er in Dwingeloo kinderkerk. Hier wordt door een behoorlijke groep 

kinderen gebruik van gemaakt, dank zij een actieve leiding in deze periode.  

In de gemeenten is ruimte voor verschillen en tegenstellingen in geloof en traditie. Zij willen  

daarmee respectvol omgaan en zien het als een uitdaging de meerwaarde die dit geven kan, te 

benutten, door het gesprek daarover met elkaar te voeren.  

Onze kerken kennen een open avondmaal, waartoe iedereen genodigd is. We zijn beide LHBT-

vriendelijke gemeenten.  

De gemeenten hebben van oudsher een plaats in Diever en 

Dwingeloo. Dit willen we behouden en zo mogelijk versterken. En 

daarin maatschappelijk geëngageerd, sociaal en cultureel actief zijn. 

Door zich te verbinden met mensen in nood en het lenigen daarvan 

met concrete acties en ruimte te bieden aan allerlei culturele 

uitingen of activiteiten. De gemeente is een vergrijzende gemeente, 

met een klein aantal kinderen en jongeren. In de komende jaren zal 

worden geprobeerd deze groep beter in beeld te krijgen en hen zo 

veel mogelijk bij activiteiten te betrekken. 

Een betrekkelijk kleine actieve  groep gemeenteleden bezoekt 

wekelijks de kerkdiensten en neemt deel aan activiteiten.  Dit zijn 

gespreksavonden, speciale vieringen, meditaties, bezinnings-  
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bijeenkomsten en de jaarlijkse picknick. Elk jaar is er een inbrengmaaltijd welke in de kerk wordt 

gehouden. Een enthousiaste groep mensen doet hieraan mee.   

Naast vieringen en ontmoetingen zijn we ook op andere momenten bezig met levensvragen en 

maatschappelijke onderwerpen.  Al onze activiteiten zijn toegankelijk voor iedere 

belangstellende, lid of geen lid van onze gemeente. 

Iedere twee jaar is er “Feest van de Geest”, dat wordt in de periode tussen Hemelvaart en 

Pinsteren gehouden. Kunstenaars presenteren en exposeren hun werk geïnspireerd door het 

Pinksterfeest.  

 

Voor de kinderen van de basisschoolleeftijd wordt er in aanloop naar Pasen en Kerst een aantal 

zondagsschool bijeenkomsten georganiseerd. Ook is er voor de jonge kinderen kerstfeest in de 

schaapskooi van Lhee.  Een heel mooie viering in een prachtige omgeving die zich in een 

groeiende belangstelling mag verheugen.       

 

Voor ouderen verblijvend  in Woonservicecentrum De Weijert in  

Dwingeloo en in verpleeghuis  Jan Thijs Seinenhof  in Diever worden er  

maandelijks vieringen gehouden. Per toerbeurt  gaan de plaatselijke  

predikanten of kerkelijk werkers hierin voor. 

  

Kerkbladen verschijnen elke maand, ook zijn er websites waarin men  

informatie kan vinden. De kopij van de Hervormde kerken is steeds meer  

gezamenlijk en eensluidend.    

De in het oog springende monumentale kerkgebouwen staan niet alleen  

midden in de dorpen, maar vormen ook het middelpunt van het kerkelijk  

leven. Een pastorie maakt geen deel meer uit van het kerkbezit. 

 

Beide kerken hebben een steunstichting  die helpt bij het onderhoud van  

de kerkgebouwen:  

Stichting “Sint-Nicolaaskerk te Dwingeloo” en de Stichting “Vrienden van de Oude Kerk Diever”.  

Deze stichtingen zorgen voor de culturele activiteiten die in het kerkgebouw plaats kunnen 

vinden. De opbrengst van die activiteiten draagt bij aan het onderhoud van het kerkgebouw.   

 

 

Wat wij willen: 

- Open staan voor een ieder die op de een of andere wijze zich met de kerk verbonden voelt 

en deel wil nemen aan de aangeboden activiteiten. 

- Zelf activiteiten organiseren, of door samenwerking met andere belangstellenden de 

gelegenheid bieden hieraan deel te nemen. Daarbij is er ruimte en respect voor ieders eigen 

inbreng, geloof en opvatting. 

- Met open ogen en open oren in de dorpsgemeenschap aanwezig zijn en waar mogelijk 

aansluiten bij activiteiten, meer zijn dan alleen kerk op zondag. 

- Als kerkelijke gemeenten er zijn voor zowel de betrokken kern, als voor de brede rand van 

anders betrokken leden en niet-leden in onze dorpen. Betrokkenheid die niet ophoudt bij de 

grenzen van de actieve leden, maar verder reikt. Voorbeelden zijn de bloemengroet en lokale 

diaconale activiteiten.   
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Andere kerkgenootschappen 

Gereformeerde kerken zijn er in Diever en Dwingeloo en daarnaast de Evangelisatievereniging 

Obadja in Zorgvlied en  Kapel Eben Haëzer te Leggeloo.  De verhouding met de beide 

Evangelisatieverenigingen zijn in een plaatselijke regeling neergelegd. De afspraken hierin zijn 

echter verwaterd. De identiteit van de genoemde kerkgenootschappen is nogal verschillend. 

Beide gereformeerde kerken kennen evangelische accenten en de Kapel kan confessioneel van 

karakter worden genoemd.  

In Dwingeloo is de startzondag in september gezamenlijk met gereformeerde kerk en de Kapel, 

evenals de Kerstnachtdienst. In Lhee wordt in augustus door de hervormde gemeente en de 

gereformeerde kerk een gezamenlijke tentdienst gehouden, de zondag na de oogst-dag (tweede 

zaterdag in augustus).  

In Diever is onlangs afgesproken om samenwerking te zoeken bij het organiseren en houden van 

bepaalde thema-avonden in het winterseizoen. Tevens zijn enkele gezamenlijke kerkdiensten 

gepland.  

De kerkbladen van Diever en Dwingeloo worden per dorp uitgegeven. De verschillende 

kerkgenootschappen vullen dus per dorp deze kerkbladen.    

In  Zorgvlied is een Rooms-Katholieke kerk, deze maakt deel uit van de Heilige Clara van Assisi 

parochie, en valt onder het Bisdom Groningen.   

       Foto’s: Wim Andel 

 


