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Geef vandaag voor de kerk van morgen!

De paracetamol doet zijn werk; de hoofdpijn zakt af. Thuis-

gekomen na een heerlijk werkdag heb ik toch maar twee van

die witte rondjes naar binnen gewerkt. Gedurende de middag

zijn de bouwvakkers in mijn hoofd steeds harder gaan timmeren

wat resulteerde in een knetterende hoofdpijn. En toch is de

glimlach die al de hele dag rond mijn mond te zien is niet van

mijn gezicht te krijgen. Maar waarom was de werkdag dan zo

heerlijk en hoe is de glimlach ontstaan? Een zwaaiende buur-

vrouw, een jonge vrouw met een slangetje in de neus, fijne

gesprekken, leuke collega's; te veel om op te noemen zorgen

voor de glimlach. Thuisgekomen ga ik na het eten aan de slag

met een artikel voor de Actie Kerkbalans; dit artikel dus. Mijn

gedachten blijven hangen bij het woord solidariteit. Een van de

thema's van dit jaar. Maar wat is solidariteit eigenlijk? En hoe

kan ik solidair zijn in het dagelijks leven, op mijn werk, in de

kerk, naar een ander? Het woordenboek zegt: solidariteit is

“bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de conse-

quenties daarvan te dragen.” Als je dan nog even verder in het

woordenboek kijkt dan staat er solidair is ook: “door een gevoel

van saamhorigheid verbonden. Saamhorigheid is het besef, het

gevoel van bij elkaar te horen en elkaar te moeten steunen.”

Tja, solidariteit, poeh. In de Oekraïne wordt nog steeds zwaar

gevochten. Dagelijks zien we op het journaal verschrikkelijke

beelden uit het gebied. In veel praatprogramma's zowel voor de

televisie als de radio hoor je over de oorlog. Naast de oorlog in

de Oekraïne drukken de energiecrisis en armoede een stempel

op het nieuws en is van solidariteit weinig of niets te merken.

Tjonge jonge, wat een grote problemen. Grote problemen ver

weg maar ook dichtbij. Wat te denken van de jonge vrouw die

net haar man verloren heeft maar ook de jonge vader die lang-

zaam aan weer opklimt uit een burn-out. Tijdens mijn werk als

begeleider van mensen met een uitdaging delen klanten in de

winkel hun persoonlijke verhalen. Mooie en ook zeker minder

mooie verhalen. Wat moet en wat kan ik daarmee? Daar waar

het kan probeer ik een luisterend oor te bieden en een praatje

Solidariteit ja of nee?

te maken. Te zwaaien naar voorbijgangers, een bestelling weg te

brengen naar en voor een zieke klant. Af en toe heb ik een halve

dag nodig om de stoep voor de winkel schoon te vegen. Niet

omdat de bezem kapot is maar vanwege de gesprekken met

voorbijgangers en natuurlijk de verkoop in de winkel. Is dit een

vorm van solidariteit? Hoop het eigenlijk wel.

Omzien naar elkaar en solidariteit zijn erg belangrijk. In het

dagelijks leven, op je werk, in de buurt waar je woont maar ook

zeker binnen de kerk. Het kerkgebouw waar we elkaar zowel op

zondag als door de week kunnen ontmoeten. Om de kerk-

gebouwen te onderhouden is er geld nodig dat we via de Actie

Kerkbalans binnen hopen te krijgen. Geeft u ook dit jaar weer

een bijdrage? In ieder geval van harte aanbevolen.

Ondertussen gaat het werk in de winkel gewoon door. Terwijl ik

een kadootje voor een klant aan het inpakken ben hoor ik links

van mij wat gekraak en rechts van mij getik. Als ik kijk waar het

gekraak vandaan komt zie ik bij een van onze medewerkers de

kaken bewegen. Er wordt duidelijk iets geproefd. Een blik naar

rechts maakt duidelijk dat een andere collega druk bezig is om

af te rekenen met een klant. Oh, wat heerlijk zeg, wat geniet ik

hier van, en de glimlach verschijnt weer op mijn gezicht. Ben

helemaal in mijn element!

Even voorstellen: Naomi Wiskerke
Hoi! Mijn naam is Naomi Wiskerke en ik ben

werkzaam in de Hoofdstraatkerk in Hoogeveen.

Ik ben er werkzaam als kerkelijk werker, in het

bijzonder voor het jeugdwerk en de gemeente-

opbouw. Ik ben getrouwd met Ben, die ook

theoloog is en wij wonen samen in de prachtige

stad Kampen. Daar wóón ik niet alleen, daar

studeer ik ook de meeste tijd. Ik ben bijna

klaar met de Master Predikant aan de

Theologische Universiteit in Kampen.

Daarnaast studeer ik ook aan de

Protestantse Universiteit in Groningen.

Nog één jaartje studeren en dan hoop ik

klaar te zijn! Naast de studie theologie

heb ik een lesbevoegdheid gehaald en

heb ik een aantal jaren in het onderwijs

gewerkt als docente Godsdienst en

invaldocent Latijn en Grieks.

Ik hou heel erg van muziek! Muziek

luisteren, maar ook muziek maken.

Ik speel graag piano en gitaar en zingen is wat ik eigenlijk de

hele dag door doe ;). Daarnaast houden mijn man en ik van

wandelen en geschiedenis. We bezoeken graag Musea!

Waarom werken in de kerk van God? Als jong kind was ik altijd

al gefascineerd door de kerk. Toen mijn broertje werd gedoopt,

voerde ik de doop na die tijd meerdere keren uit op alle

knuffels die we maar konden vinden. Helemaal het ambt van

predikant vond ik bijzonder. Waarom? Mensen over Jezus

vertellen tijdens de kerkdienst, door middel van pastoraat en

jongerenwerk, dat is wat ik het liefste doe! En wat ik heel

bijzonder vind is dat je met zoveel mensen in contact komt. Je

mag troostend aanwezig zijn wanneer er moeilijke momenten

zijn, je mag met hen verheugd zijn wanneer er een kindje wordt

geboren, een huwelijk wordt bevestigd en verjaardagen worden

gevierd. En dat allemaal geïnspireerd door Hem die is ons

voorgegaan: Jezus Christus zelf.

Ik vind het heel fijn dat ik die twee grote liefdes met elkaar mag

en kan combineren in mijn werk voor de Hoofdstraatkerk: mijn

liefde voor Christus en mijn liefde voor mensen, in het bijzonder

voor jongeren.

Henriët Jager



In 1 Korintiërs 13 staat een welbekende tekst: ”Al sprak ik de

talen van alle mensen en die van de engelen - had ik de liefde

niet…”. Een Oosterse spreuk voegt daar eigenschappen aan toe

die zonder liefde heel verkeerd uitpakken, zoals: “Plicht zonder

liefde maakt humeurig, rechtvaardigheid zonder liefde maakt

hard, macht zonder liefde maakt gewelddadig, bezit zonder

liefde maakt gierig”.

Zonder gevoelens van liefde en compassie ziet de wereld er een

stuk minder vriendelijk uit. Dat geldt ook voor onze Protestantse

Gemeente Hoogeveen. We zijn verenigd in de liefde voor onze

God en Heer, maar we zien ook om naar elkaar. We vormen

samen een gemeenschap. We zijn samen verantwoordelijk voor

het beheer van de gebouwen waar de eredienst gevierd wordt,

we zijn samen verantwoordelijk voor een sfeer waarin de

mensen die voor ons werken zich goed voelen, we zetten samen

de schouders onder het vele werk dat gedaan moet worden om

alles in goede orde te laten verlopen.

Gezien het enorme aantal gemeenteleden dat als vrijwilliger

betrokken is bij onze gemeente, is er veel compassie met die

gemeente. Maar het zijn zware tijden. Voor alle mensen wordt

het leven duur door stijgende prijzen, zo ook voor de kerk. De

gezamenlijke vrijwillige bijdragen worden helaas steeds minder

toereikend. We krimpen, niet alleen in ledental, maar ook in

financiële middelen. Alle wijken denken mee over een bestendig

toekomstperspectief, zodat de slogan: ”Geef vandaag voor de

kerk van morgen” uitkomt, en er morgen nog een fijne

Protestantse Gemeente Hoogeveen is. Laten we samen daar

naar toewerken. De brochure voor de Actie kerkbalans 2023 ligt

daarom nu voor u, want ook het komende jaar hebben we uw

financiële bijdrage weer hard nodig. We rekenen op u!

Jerry Bisschop

waarnemend voorzitter CvK

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om

ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane

knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding,

contact en genegenheid. De kerk is daarbij voor veel mensen

niet weg te denken: samenkomen om je geloof in God, maar

ook om levenservaringen met elkaar te delen. Dat geeft een

bijzondere band. Kerkbalans vraagt jou om te investeren in een

levende kerk tijdens de huidige energie- en armoedecrisis.

Om jou een indruk te geven hoe de financiële bijdrage in 2022

naar leeftijdsgroep was, heb ik onderstaande grafiek geplaatst.

In de grafiek wordt weergegeven hoe de toezeggingen van

onze Protestantse wijkgemeente Hoogeveen over de

verschillende leeftijdsgroepen zijn verdeeld.

De Protestantse Gemeente Hoogeveen heeft een lange voor-

geschiedenis. Met weemoed, trots of schaamte kun je de een of

andere gebeurtenis in herinnering brengen. Door die geschie-

denis heen is er een traditie van wat we hebben aangereikt

gekregen en wat we ook weer door willen geven. Dat laatste

schuurt, want we leven in een tijd van beperkingen. Voor veel

mensen is de rijke tijd niet meer voelbaar: de woningnood, de

voedselbank of de energiecrisis speelt daarin mogelijk een rol.

Ook onze PGH heeft de tijd van groei al lange tijd achter zich

gelaten. Bij herhaling worden we opnieuw uitgedaagd om de

bijbelse boodschap en onze wijze van voortbestaan tegen het

licht te houden.

We worden door omstandigheden gedwongen om onszelf te

bevragen op onze kernboodschap en op de noodzakelijke

voorzieningen die daarbij gewenst zijn: in organisatie, in

professionele menskracht en in kerkelijke gebouwen. Wat we

door te geven hebben zijn niet de resten van vergane glorie,

niet het verlangen naar wat vroeger was. Korter gezegd: het

gaat niet om de as, maar om het vuur!

Traditie en perspectief

Samen de schouders eronder Voedselbank
Onder de officiële naam 'Voedselbank Zuidwest-Drenthe'

hebben wij ook in Hoogeveen al gedurende een aantal

jaren een Voedselbank. Hier zijn wij heel blij mee, maar

ook wij realiseren ons dat het triest is dat dit nodig is.

Veel gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen

maken hier gebruik van en komen op de vrijdag bij de

uitgifte van voedsel. Inmiddels zijn dit 694 monden.

Dankbaar en met stralende gezichten gaan ze dan met

een tas vol voedsel voor die week naar huis.

Ook onze Protestantse Gemeente te Hoogeveen is actief

voor de Voedselbank. Vanuit verschillende wijkgemeen-

ten worden er diverse acties opgezet. Er wordt geld

ingezameld om daar zoveel mogelijk verse en houdbare

producten van in te kopen, zoals fruit en groente. De

diaconieën spelen hierbij een belangrijke rol.

Vrijwilligers van de Voedselbank halen iedere vrijdag op

15 adressen voedsel op en op maandag nog eens weer

bij o.a. Distrivers, een groothandel in levensmiddelen.

Wij zijn als Voedselbank erg blij dat we dit met onze

vrijwilligers kunnen en mogen doen. Hieruit blijkt ons

besef om te zorgen voor

de medemens.

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Wil jij ook dat de kerk in onze woonplaats kan blijven doen

waar ze al eeuwenlang voor staat?

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij jouw

bijdrage kan onze Kerk voortbestaan. Onze kerk bestaat uit

mensen, die elkaar opzoeken in lastige, maar ook in mooie

tijden. Met inspirerende vieringen kun je elke week even pauze

nemen. Uitstijgen boven de drukte van de dag om te bidden,

om aangeraakt te worden door God en om je geloof met

anderen te delen. Een zorgzame gemeenschap. We

bemoedigen, helpen en zorgen voor elkaar. Dat is het

kloppende hart van ons kerk-zijn. We staan niet op onszelf,

maar maken deel uit van de gemeenschap. Samen zetten we

ons in voor onze medemens. Ontmoeten en verbinden, dat is

wat we graag willen.

Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt: in onze kerk ben

je welkom. Je vindt er een luisterend oor.

Warme groet namens de werkgroep financiën,

Ger Oving,

voorzitter

Het is prachtig als de Geest van God wordt omschreven als een

vuurvogel, als een heilige gloed, als een brandend verlangen.

Op de hoogtijdagen van de Geest laten we de rode kleur in

onze kerkgebouwen hiervan getuigen. Kleur van liefde, geest en

vuur. Daarmee worden we uitgedaagd onze plannen en wensen

tegen het Licht te houden. Wat doet ertoe? Wat is onze vurige

boodschap? Wat is ons verlangen? Vanuit die grondhouding

hoop ik van harte dat onze gemeente blijft stralen. Dat we met

het heilige vuur in ons hart de liefde van God blijven vieren en

vertalen naar elkaar en naar de mensen om ons heen. Dan is er

leven en ook perspectief voor de PGH.

Met alles wat ons bezig houdt om onze gemeente opnieuw uit

te vinden zal de omvang afnemen. Die conclusie hebben we al

getrokken. Maar de kwaliteiten die ons sterk maken zijn van

andere aard: geloof, hoop en liefde. Met het vertrouwen in Gods

toekomst hoop ik dat u ook van harte bereid bent bij te dragen

aan de actie kerkbalans 2023. Het elan van de

huidige gemeenteleden bepaalt welke kant

we uitgaan. Mogen we op u rekenen?

Leon 't Hart,

preses Algemene Kerkenraad

Naast de Voedselbank zijn er ook veel andere initiatieven,

denk hierbij aan de hulp voor de vluchtelingen, de

Oekraïners in Hoogeveen, vluchtelingen uit andere

oorlogsgebieden. Verder noem ik hier nog de hulp die

geboden wordt bij o.a. het AZC, Opvang Oekraïners,

Gambia, Broodnodig, Sri Lanka, St. One of Dorcas.

Te veel om op te noemen.

Als kerkgemeenschap zijn wij al lang niet meer een

zondagskerk, maar Christenen voor 7 dagen in de week.

Wij willen iedereen bedanken die naast geldinzameling

voor de kerk ook bijdraagt aan bovengenoemde goede

doelen. Het is fijn om te geven, wetend dat uw en jouw

gift wordt besteed aan al die mensen die het moeilijk

hebben.

Daarom willen wij u Gods zegen meegeven in dit zo

belangrijke werk.

Medewerker

Voedselbank Hoogeveen.

Als u gebruik maakt van een computer of smartphone met een

internetverbinding kunt u op de website www.pknhoogeveen.nl

heel veel informatie vinden over de kerkelijke organisatie. Of het

nou gaat om de samenstelling van de Algemene Kerkenraad, het

bestellen van collectebonnen, informatie over de vieringen in de

kerk, de begroting(en) en beleidsplannen. U vindt het op onze

website. Ook informatie over het Plaatselijk Missionair Fonds

( ) en over de -status. En daarnaast de linkjes naar dePMF ANBI

websites van de verschillende wijken.

Op deze website kunt u uw toezegging digitaal door geven.

Ga direct naar: www.pknhoogeveen.nl/kerkbalans

Maakt u geen gebruik van een computer dan ligt alle informatie,

dus ook de begroting en jaarrekening ter inzage op het kerkelijk

bureau aan het Stoekeplein , 7902 HM in Hoogeveen.4

Scan de QR-code

om via iDEAL om

direct uw bijdrage

over te maken:

qr3.ideal.nl

www.pknhoogeveen.nl

OMZIEN SAMEN!NAAR ELKAAR. WE DOEN HET


