
 
 
 

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 ver-
trouwde omgeving God en elkaar kunnen ontmoeten.  
Het woord van God, zoals wij dat in de bijbel vinden en het ons is voorgeleefd 
door Jezus Christus, is onze bron.   
De kerkelijke gemeenschap is een plaats van bezinning waar ruimte is 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 activi-

teiten 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 voor de 
ander 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.  



Uitnodiging Informatieavond 
Hervormde Gemeenten Diever en Dwingeloo 

 

Thema: “Gebouw en Geloof”  
 

Dinsdag 14 mei 2019 om 20.00 uur 

 in Stad en Esch, Westeres 7,  7981 BC Diever 

Stad en Esch is de nieuwe locatie na sluiting van het Dingspilhuus 

 
De toekomst van “de kerk” in onze dorpen: 
In het centrum van onze beide dorpen staan markante en monumentale kerk-
gebouwen. Die oude gebouwen staan ook ergens voor: geloof dat al eeuwen-
lang gedeeld wordt. De hervormde gemeenten zijn vanaf najaar 2018 vacant;  
er zijn op dit moment geen eigen gemeentepredikanten. Deze periode gebrui-
ken beide kerken om de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken. 
(website SamenwerkingsCoördinatieCommissie, SCC: www.diever-dwingeloo.protestantsekerk.net) 

 
Daarbij hoort een Visie: wie zijn we eigenlijk en hoe zouden we willen worden? 
En een bijbehorende Missie: hoe gaan we die inzichten waarmaken?  
 
De kerkenraden hebben eerste gedachten hierover geformuleerd en willen deze 
graag met belangstellenden delen.  
Daarom van harte welkom op 14 mei in Diever!  

Inloop vanaf 19.45 uur, begin van de avond om 20.00 uur 

 

Contactpersoon: ds. Wim Andel, interim-predikant te Diever en Dwingeloo 

Mail: w.andel@pkn.nl 
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