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REACTIE WIJKKERKENRAAD HWC OP VRAGEN AK    - - -    23-01-2023 
 

1. Hoe wilt u (wijk)gemeente zijn in deze tijd  ? Wat heeft u daarvoor nodig  ?  
Onze modaliteit moet helder blijven. Een orthodoxe invulling van liturgie en prediking is voor ons 
erg belangrijk. Aanvullend is het belangrijk om laagdrempelig missionair-diaconaal aanwezig te 
zijn in de omgeving.  
Hiervoor hebben we een kerkgebouw nodig, met ruimten voor ontmoeting, kringwerk (diverse 
leeftijden), vergaderingen en missionair-diaconaal werk. 
 

2. Welke voorzieningen zijn cruciaal? Daarbij kunt u denken aan de omvang van de 
predikantsformatie en het huidige bovenwijks ouderenpastoraat, maar ook aan 
fysieke ruimte in een gebouw.  

Aan predikantsformatie verwachten wij een lichte mindering ten opzichte van de huidige 0.94 fte.  
Wij vinden het belangrijk na te denken over de mogelijkheid om missionair-diaconaal te 
pionieren rondom de Grote Kerk. Dit percentage fte kan worden ingevuld door 1 persoon, mits 
alle competenties aanwezig zijn. Of anders door 2 personen met aanvullende competenties. 

Een predikant heeft specifieke taken in het voorgaan in erediensten en rouwdiensten, catechese 
en pastoraat, beleid en management. Voor het pastoraat vormen de ouderen in onze 
wijkgemeente een zwaartegroep, waarvoor professioneel pastoraat nodig is.  
Voor de andere leeftijdsgroepen kan kringwerk een goede invulling zijn (onderling pastoraat).  
Als de invulling door 2 personen wordt gedaan, kan worden gedacht aan een opsplitsing van: 
(1) erediensten, rouwdiensten, (ouderen-)pastoraat (zowel thuiswonend als in de zorgcentra),  
beleid en management, en (2) missionair-diaconaal werk, catechese en kringwerk.  

Tijdens de interim-periode van 1-9-2023 t/m 31-12-2024 kan worden onderzocht of deze 
werkzaamheden tijdelijk door 2 personen kunnen worden vervuld. Tegelijk kan worden onder -
zocht of missionair-diaconaal pionieren in de omgeving van de Grote Kerk potentieel heeft.  
 
Fysieke ruimte: Voor de erediensten en voor ontmoeting, kringwerk, vergaderingen, missionair -
diaconaal werk. Onze wijkgemeente ervaart een sterke gehechtheid aan de Grote Kerk. 
 

3. Is de geografische ligging bepalend voor het voortbestaan van uw 
wijkgemeente?  

Onze modaliteit en het behouden van de Grote Kerk ervaren wij als belangrijker dan de 
geografie. Nu al komen diverse gemeenteleden uit geheel Hoogeveen. Wel wonen veel ouderen 
op loopafstand van de Grote Kerk. Ook is het voor missionair-diaconaal werk (zoals onze buren-
maaltijden) belangrijk dat dit in de directe omgeving van het kerkgebouw kan plaatsvinden.  
 

4. Is de modaliteit van uw wijkgemeente onderscheidend ten opzichte van andere 
wijkgemeenten? Zo ja, hoe zou u die omschrijven? 

Wij ervaren onze modaliteit als duidelijk onderscheidend van de andere wijken, gelijkwaardig 
functionerend met andere wijken/modaliteiten. 
In ons beleidsplan hebben wij dit omschreven als volgt:  
“Wij belijden het volle gezag van de Bijbel als openbaring van de levende en drie -enige God, 
Vader, Zoon en Heilige Geest, voor verkondiging en dienst, leer en leven. Wij weten ons hartelijk 
verbonden met het belijden van zowel de vroege kerk, als de kerk van de reformatie. Achter dit 
verlangen een rechtzinnige gemeente te blijven schuilt onze keuze Hervormde Gemeente te zijn.  
Vanuit deze grondslag en roeping is het onze visie de God van Israël, Die ons in Jezus Christus 
heeft verzoend en gered door kruis en opstanding, te eren, te verkondigen en te dienen. Zowel 
binnen de gemeente, als vanuit de gemeente voor eenieder die op onze weg komt.  
Bewogen door de liefde van God en in navolging van Jezus Christus, zoeken wij te behouden wie 
verloren dreigen te gaan, zowel binnen de geografie van onze wijkgemeente als in onze 
persoonlijke netwerken.”  
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Deze verwoording brengt ons tot een laag-liturgische en klassieke vormgeving van onze 
erediensten.  
Zowel uit de gemeentevergadering als uit de wijkkerkenraad is sterk benadrukt dat het goed zou 
zijn als er in elk geval drie wijkgemeenten overblijven die min-of-meer volgens modaliteit zijn 
samengesteld. Wij denken dan aan een midden-orthodoxe wijkgemeente, een liberaal-hoog-
liturgische wijkgemeente en een orthodox-laag-liturgische wijkgemeente (die wij zijn en 
verlangen te blijven).  
Elk heeft een eigen wijkkerkenraad en samen hebben zij de Algemene Kerkenraad.  
Hierbij wordt minder gehecht aan wijkgrenzen, al kan voor de gebouwen worden gekeken naar 
een zekere spreiding over Hoogeveen om ook het missionair-diaconale buurtwerk te laten 
plaatsvinden.  
 
 

5. Welke mogelijkheden, b.v. in voorzieningen ziet u in relatie met andere 
wijkgemeenten? Ziet u mogelijkheden tot een vorm van samenwerking met 
andere wijkgemeenten?  

Onze gehechtheid aan de Grote Kerk betekent niet dat wij deze voor onszelf willen houden. 
Wanneer wij in de Grote Kerk kunnen blijven, zijn wij bereid deze te delen met een andere 
wijkgemeente en hierdoor dubbele diensten te hebben. Wel vinden wij het belangrijk dat er voor 
of na een eredienst ruimte is voor ontmoeting (koffiedrinken), wellicht in een bijgebouw.  
Door de week kunnen we het bijgebouw delen met een andere wijkgemeente.  
Hierbij ligt het niet in onze bedoeling zonder enige toekomstvisie naar deze andere wijkgemeente 
toe te groeien. 
 
 

6. Deelt u de visie dat de PGH met een andere inrichting toekomstbestendiger is? 
Met een nieuwe indeling van kerkgebouwen lopen we het risico dat kerkgangers afhaken. Hierop 
zal zeer zorgvuldig moeten worden gelet.  
Naast het inleveren van fte’s, gebouwen en mogelijk wijkgemeenten, is het belangrijk dat ook 
het aantal fte’s voor het beheer en op het kerkelijk bureau wordt ingeleverd. De tendens dat, bij 
gebrek aan vrijwilligers, het Kerkelijk Bureau taken overneemt, vinden wij onwenselijk.  
Verder vinden wij het belangrijk een visie op de gebouwen te ontwikkelen. Willen wij gebouwen 
(kerkgebouwen, wijkgebouwen, pastorieën) verkopen en het geld gebruiken voor het pastoraat 
of om lopende tekorten te dekken? Of willen wij gebouwen beheren (verhuren) om de 
toekomstige generaties van vaste inkomsten te voorzien?  
 
 

7. Welke forse maatregelen bent u bereid te nemen om het voortbestaan van de 
PGH mogelijk te maken?  

- Delen van de Grote Kerk en De Haven.  
- Een Beheerstichting op te richten om kosten en opbrengsten voor alle gebouwen in evenwicht   
  te brengen. 
- Een evenredig deel van de formatieplaats.     
 
 

8. Hoe ziet u de PGH over tien jaar functioneren, dit ook in relatie tot uw eigen 
wijkgemeente?  

De gebouwen worden beheerd door een Beheerstichting.  De wijkgemeente is kleiner geworden 
en deelt de gebouwen met een andere wijkgemeente. Het missionair-diaconale pionierswerk 
levert nieuwe vormen van kerk-zijn op. Mocht de gemeente te klein worden en niet langer 
kunnen voortbestaan, dan zullen gemeenteleden individuele keuzes maken door lid te worden 
van een andere wijkgemeente of een andere kerk.   
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9. Kunt u de huidige situatie en de noodzakelijke ingrepen dragen en verdragen 

vanuit een verwachtingsvolle geloofshouding?  
Bij ons leeft de verwachting dat missionair-diaconaal pionieren nieuwe vormen van kerk-zijn kan 
opleveren.  
 
 

10. Heeft u algemene aanbevelingen om de PGH richting te geven? 
Wij zijn dankbaar voor de positieve vraagstelling en hopen dat, ondanks de realiteit van de 
krimp, er nieuwe ontwikkelingen ten goede zullen ontstaan. Te allen tijde moet worden 
voorkomen dat noodzakelijke besluiten worden genomen ‘over en zonder een wijkgemeente’. 
 
Wij vragen de AK daarom zich te bezinnen op missionair-diaconaal pionieren en een pilot-poging 
te wagen.  
 
Verder vragen wij de AK heel zorgvuldig met de Grote Kerk als moederkerk om te gaan, mede 
om recht te doen aan de grote religieuze, culturele en historische waarde die dit kerkgebouw 
heeft. Niet alleen bij de kerkgangers, maar ook bij velen in de Hoogeveense samenleving. 
Overigens vragen wij dezelfde zorgvuldigheid voor de Hoofdstraatkerk.  
Naast de afweging een Beheerstichting te hebben voor de Grote Kerk, kan worden onderzocht of 
er vergelijkbare mogelijkheden zijn voor andere kerkgebouwen, met als doel dat de kosten voor 
onderhoud en energie niet langer wegen op de jaarlijkse begroting van het CvK. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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