
Informatieavond hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo 

14 mei 2019, ongeveer 63 mensen aanwezig. Verslag: Immy Zuidema 

Thema: Gebouw en geloof 

We openen de avond met het zingen van Psalm 84: 1: Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis 

waar Gij uw naam en eer, hebt laten wonen bij de mensen.  

 

Wim Andel houdt een inleiding:  

Wat is geloof? Niet alleen het gebouw is belangrijk, maar ook dienstbaarheid en liefde tot de naaste. 

En wat is een kerk. We hebben de kerk zien krimpen en dan kun je je afvragen wat er fout gaat. Je 

kunt ook een andere benadering kiezen nl. je inventariseert met elkaar wat goed gaat en waar we 

waardering voor hebben. Wat was het positieve dat we beleefden, waar werden we door geïnspireerd. 

Dat ga je dan verder uitwerken, verdiepen en verbreden (= waarderende gemeenteopbouw). In alle 

onderdelen van het kerkelijk leven dienen 3 dimensies aanwezig te zijn: de verbinding met God, 

aandacht voor elkaar en dienstbaarheid. Je kunt inventariseren: wat doen we al, wat willen we en wat 

kunnen we, met daarbij de fundamentele vraag: wat wil God van ons (zie Romeinen 12). 

 

Janni Doeven houdt een inleiding over het pastoraat: 

Er zijn 3 groepen in de gemeente, de kerngroep is kerkelijk meelevend, de sympathisanten stellen een 

bezoek op prijs en randkerkelijken, waarbij je moet aftasten of bezoek gewenst is. In het pastoraat kan 

alles onderwerp van gesprek zijn. Wat verteld wordt is van betekenis. Soms is het een kort bezoek, 

soms vraagt het veel tijd. Dat maakt het bezoekwerk ook aantrekkelijk. In Diever en Dwingeloo zijn er 

1500 gemeenteleden, een zeer groot werkterrein. Als we willen omzien naar elkaar moeten we dit met 

elkaar doen. De bloemencommissie, het verjaardagsfonds, ouderlingen en de spontane bezoeken van 

mensen aan elkaar zijn hierin heel belangrijk. De bezoekersgroep in Dwingeloo is weer opgestart. In 

Diever hebben zich al 3 vrijwilligers opgegeven voor een bezoekersgroep. Bezoekwerk is een 

uitdaging, zorg voor elkaar, geborgenheid voor een ieder, hulp voor wie dat nodig heeft. Pastoraat is 

een taak van de gemeente als gemeenschap. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het pastoraat. 

 

Wim Andel over beleidsontwikkeling betreft samenwerking: Hoe gaan we verder, een vorm van 

samenwerking of een fusie. Hier zijn we nog over in gesprek. De SCC (samenwerkings Coördinatie 

Commissie) heeft alle werkgroepen aangeschreven met de vraag: wat zijn de voor- en nadelen van een 

lichte vorm van samenwerking en wat zijn de voor- en nadelen van een fusie. In het najaar komt de 

SCC weer bij elkaar om te kijken wat de meningen zijn van de diverse werkgroepen. 

Bij de samenwerking hoort een Visie: wie zijn we eigenlijk en hoe zouden we willen worden? En een 

bijbehorende Missie: hoe gaan we die inzichten waarmaken? 

N.a.v. het profiel van de gemeente wordt gekeken welke dominee hierbij past. De profielcommissie 

komt a.s. donderdag voor het eerst bij elkaar. 

Hoeveel solvabiliteit: Gezien de opbrengsten van actie kerkbalans wordt 1 fte predikant lastig. 

Waarschijnlijk wordt het een parttime predikant. De beide gemeenten bezitten wel veel geld. 

Misschien kan er dan ook een parttime kerkelijk werker aangesteld worden. 

Op 11 juni is er een afspraak met de classispredikant waar de samenwerking besproken wordt en wat 

de mogelijkheden zijn voor het benoemen van een predikant. In het boekje ‘Back to Basics ’wordt 

gesproken over de sterk veranderende rol van de predikant. De persoonlijkheid van de predikant wordt 

steeds belangrijker. Predikant is vooral toeruster en begeleider. 

Kerk 2025 verstaat ‘back to basics’ als een groot gewicht geven aan de blijvende betekenis van Jezus 

Christus. In het boek Sporen van God in het dorp wordt verbinding gezocht met andere organisaties in 

het dorp om te kijken wat goed is voor het dorp. Is dit ook toepasbaar voor onze gemeenten. 

Bespreekvragen:  

In kleine groepen worden de vragen besproken. De groepen vinden het volgende belangrijk: 



Naar aanleiding van de Visie en Missie: 

* Er moet ruimte zijn voor verschillende interpretaties, hierover met elkaar in gesprek gaan. 

* Er moet aandacht zijn voor elkaar, gezien worden.  Gemeenschap en geborgenheid. God zal er zijn. 

Troost. 

* Hoe kun je jongeren erbij betrekken. 

Wat is belangrijk voor nieuwe predikant: 

* Verbindende rol van predikant. Luisteren naar wat er leeft en daarop inhaken.  

* Goede uitleg, vanuit historische achtergrond naar het nu vertalen, vrije uitleg. 

* Moet de jongere generatie aanspreken. 

* Levenswijsheid en ervaring 

* Zichtbaar in kerkelijke gemeente en in het dorp 

Geef een voorbeeld waar je blij van wordt in ons kerkelijk leven 

* Blij met deze avond, waar we gezamenlijk bezig zijn om iets moois op te bouwen. 

* Gezamenlijk eten, picknick, ontmoetingsmomenten 

* Goede vieringen, goede exegese en liedkeuze, goede organist, paascyclus, cantorij, muziek en zang. 

* Zondagsschool 

* Een woord van de week, die nu begint. 

* 2 eeuwenoude kerkgebouwen 

* Mooie bloemschikking met uitleg. 

* Keuze bestemming collecte 

Wat is de mening over de concept-liturgie 

* Gebed van toenadering wordt gemist, waarbij gemeente antwoordt (boekje Diever) 

* Kyrie en Gloria 1 wordt heel erg gemist (boekje Diever) 

* U komt de lof toe wordt gemist (boekje Diever) 

* Liturgie is goed. Geeft vrijheid voor de dienstdoende predikant. 

Gemeentelid: De gemeenten moeten nog naar elkaar toegroeien. Ze heeft heel veel bewondering voor 

hoe we gezamenlijk toewerken naar iets nieuws. 

Vragen aan de kerkenraden: 

* Amen aan het eind van de dienst wordt niet synchroon gezongen. De organisten moeten hierover 

worden ingelicht. 

* Waardering voor de nieuwe webpagina van Diever. Ook wordt hierin verwezen naar het onderdeel 

samenwerking. 

* Verslag van deze avond komt op de website. 

Als kerkenraden zijn we blij met de goede opkomst en de positieve sfeer. Na het zingen van gezang 

263 gaan we weer huiswaarts: 

Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 

een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 

 

 


