
Als u gebruik maakt van een computer kunt u op de website 
www.pknhoogeveen.nl heel veel informatie vinden over de kerkelijke 
organisatie. Of het nou gaat om de samenstelliing van de Algemene 
Kerkenraad, het bestellen van collectebonnen, actuele informatie 
over de vieringen in de kerk, de begroting(en) en beleidsplannen. 
U vindt het op onze website. Maar ook informatie over het Plaatselijk 
Missionair Fonds (PMF) en alles over de ANBI-status. Ook vindt u hier 
de linkjes naar de websites van de verschillende wijken. 

Op de website kunt zich ook aanmelden om de toezegging digitaal 
door te geven. Wilt u hier gebruik van maken ga dan 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. 
U bent hartelijk welkom.

De Protestantse Gemeente Hoogeveen 
online:  www.pknhoogeveen.nl

blijven zoeken naar mogelijkheden
“Nu zit ik hier 14 dagen opgesloten! Ik zie hier niemand, alleen die 
lieve meisjes van de verzorging. Iedere dag maakte ik een rondje door 
het park, een frisse neus halen, even bewegen. Dat kan nu ook niet 
meer.” Een reactie van een vrouw van bijna 96 jaar, die – na de eerste 
lockdown – even haar hart bij me moest luchten. Tijdens een 
bezoekje aan haar gezellige appartement luisterde ik geduldig naar 
deze hoogbejaarde vrouw en zag haar tranen. “En dan ben ik pas 
twee jaar weduwe, mijn zoon is ook al overleden en vroeger heb ik 
een meisje moeten missen... Ik mis ze nog iedere dag.” Zo gaf ze me 
een klein inkijkje in haar leven. 

En vele andere waardevolle mensen op hoge leeftijd praten eveneens 
over een gemis in allerlei bewoordingen. Aangrijpend is het als 
iemand in deze tijd besmet raakt, wanneer hij, zij of een partner of 
familielid corona krijgt. Wanneer het dan het meest moeilijk is, zijn 
dierbaren slechts beperkt welkom om afscheid te nemen. Bij een 
afscheidsdienst is het ook 'passen en meten'. Kinderen mogen er wel 
bij aanwezig zijn, kleinkinderen als het er niet te veel zijn, broers en 
zussen en dierbare vrienden soms niet. Het is voor velen in en buiten 
de tehuizen, ook voor familieleden, een moeilijke en verdrietige tijd.

Hoe kunnen we nu als 'BOP-ers', pastores die de zorg voor de 
ouderen in de tehuizen hebben, betekenisvol zijn? Veel van onze 
activiteiten kunnen we helaas nu niet doen. Voorlopig geen kerk-
diensten in woonzorgcentra of samenkomen voor een gespreksgroep. 
We kunnen niet spontaan van appartement naar appartement lopen, 
maar voor een gewenst bezoek van een bewoner gaan we – rekening 
houdend met de RIVM regels - toch even langs. We bezoeken ook 
(ernstig) zieke mensen en gelukkig mogen we present zijn in geval van 
overlijden. Daarnaast proberen we via de telefoon contact te houden 
met de mensen, gelukkig weet een aantal ons zo ook te vinden. 
Echter lang niet iedereen kan de telefoon aannemen en dan sturen 
we een bemoedigingskaartje. 

We blijven steeds zoeken naar de mogelijkheden die er nog wel zijn. 
Hierbij weten wij ons geïnspireerd en bemoedigd door Hem wiens 
opdracht wij willen blijven uitvoeren om naar ouderen en zieken om 
te zien. Daarbij geholpen door ouderlingen, contactpersonen en 
diakenen. 

Wij wensen 'onze' ouderen en hun geliefden van harte sterkte in deze 
moeilijke tijden en bovenal Gods zegen.

God gaat zijn ongekende gang
vol donk're majesteit,
die in de zee zijn voetstap plant
en op de wolken rijdt.

Uit grondeloze diepten put
Hij licht, en vreugde uit pijn.
Hij voert volmaakt zijn plannen uit,
zijn wil is soeverein.

Hoe blind vanuit zichzelve is
het menselijk gezicht.
Godzelf vertaalt de duisternis
in eind'lijk eeuwig licht.  (L.v.d.K. 447)

Hetty Kleinjan en Ds. Hans Borst
Bovenwijks Ouderen Pastoraat (BOP) 

Luisteren
kan zoveel zeggen.

Geef voor je kerk. Om kerken actief te laten zijn. 
Waar iedereen altijd terecht kan.  
Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.
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We hebben elkaar nodig 
en zullen het samen 
gaan redden.
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Met ingang van 1 september 2020 ben ik, Anne van Leeuwen, 
aangesteld als Kerkelijk werker voor het pastoraat. Mijn missie, of de 
kerngedachte waaruit ik werk is deze: Als mensen niet (meer) naar de 
kerk kunnen komen dan komt de kerk, waar wenselijk, naar hen.  
Omzien naar elkaar in uiteenlopende omstandigheden zie ik als het 
kloppend hart van de kerk. Met elkaar vieren en delen. In en door de 
liturgie, in het leven van alledag maar ook op scharniermomenten van 
het leven verbonden zijn met elkaar in woord en daad. Hierdoorheen 
toont de kerk een menselijk gezicht voor eenieder die daarvoor 
openstaat. Een warme gemeenschap voor generaties van nu waar 
generaties van hen die na ons komen op verder kunnen bouwen.
Pastoraat is niet alleen de taak en opdracht van pastores. De hele 
gemeente doet mee. In het bijzonder de ambtsgroepen die daarvoor 
zijn aangesteld. Zij zijn het die vaak als eerste horen waar aandacht 
gewenst is en gaan op pad met een bloemetje of anderszins. En waar 
nodig moeten zij in de gelegenheid gesteld worden om zich voor deze 
mooie taak te bekwamen. Voor dit alles is geld nodig. Ook daarvoor is 
Aktie Kerkbalans. Helpt u ons ook het komende jaar weer? 

Anne van Leeuwen
Kerkelijk Werker Protestantse Wijk de Weide en Zuid

Mijn werk als predikant is totaal veranderd. Opeens werden in het 
vorig voorjaar de kerken gesloten, mocht er alleen noodzakelijk 
pastoraat plaatsvinden en vergaderden we op digitale afstand via 
Zoom. Gelukkig kwam alles een paar maanden later mondjesmaat 
weer op gang, maar terugkeren naar het 'oude normaal' zit er tot op 
de dag van vandaag voorlopig niet in. Natuurlijk heb ook ik mijn 
slechte momenten en vraag ik me soms af of het nog wel goed komt 
met de kerk. Sommige mensen durven zelfs te beweren dat dit de 
nekslag is voor de toch al leeglopende kerken. Aan zulke 
doomscenario's wil ik niet meedoen, omdat je in een crisis telkens 
voor de korte termijn oplossingen moet zoeken en niet elkaar op de 
lange termijn de put in praten. 

Ik heb zelf veel aan de gedachten van de Tsjechische Rooms-Katholiek 
priester en theoloog Tomas Halik. Hij probeert de leegte die door de 
coronacrisis ook in de kerken is ontstaan in een uitdaging te vertalen. 
In zijn boek 'Raak de wonden aan' zoekt hij door middel van de 
woorden van de apostel Thomas in het Johannes evangelie de kracht 
van de opgestane Jezus niet in de eerste plaats in het instituut kerk, 
maar bij de wonden van de mensen binnen en buiten de kerk. Als de 
andere apostelen na het zien van de Opgestane zeggen 'Wij hebben 
de Heer gezien', zegt Thomas: 'Alleen als ik de wonden van de spijkers 
in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand 
in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.'(Joh. 20:25). Halik houdt ons in 
zijn boek voor dat we de opgestane Jezus na de woorden van Thomas 
nog steeds de gekruisigde is en dat Zijn wonden zijn verbonden met 
de wonden van de mensen door alle tijden heen. Als we die durven 
aanraken, kunnen ze veranderen in parels. Hij past deze gedachte nog 
eens toe op alle lege kerken die zijn ontstaan door deze crisis. Zijn 
advies aan de kerken is om niet alleen oplossingen te zoeken in het 
uitzenden van digitale kerkdiensten en telefonisch pastoraat, maar 
vooral de wonden van de mensen binnen en buiten de kerk zelf onder 
ogen te zien en aan te raken. Daar kunnen nieuwe vormen van kerk 
zijn ontstaan en die brengen ons zelfs dichter bij Jezus. Zo daagt hij 
ons uit en bemoedigt hij ons. Doet u mee?

Ds. Wim Loosman

'Focus op de mogelijkheden': in die overtuiging ben ik het afgelopen 
jaar opnieuw gesterkt. Waar het voor veel mensen sowieso een 
valkuil is om te focussen op het négatieve, bracht het corona virus 
volop aanleiding om alleen oog te hebben voor alles wat ons bij de 
handen afbrak. Ook in de kerk was dat risico volop aanwezig. Vóór 
corona zorgde de krimp binnen de kerk er al voor dat we regelmatig 
met z'n allen in de kramp schoten: de toekomst van veel gemeentes 
zag er - gemeten naar de maat van de kille getallen - niet rooskleurig 
uit. orona heeft dat toekomstbeeld er niet veel beter op gemaakt. C

Zonder deze zorg te willen ontkennen, heb ik in de afgelopen tijd juist 
ook zoveel gezien dat hartverwarmend en hoopgevend is. 
Voorbeelden, waarbij men zich focust op de mogelijkheden en zich 
niet blind staart op de ónmogelijkheden. Zomaar even een bezoekje 
brengen is misschien niet mogelijk, maar ook een belletje kan zoveel 
goed doen. Met z'n allen zingen tijdens de eredienst wordt afgeraden, 
maar meezingen in het zanggroepje is een prachtig alternatief. En 
blijkt een activiteit in de geplande vorm niet door te kunnen gaan? 
Binnen no-time wordt er een super mooi alternatief bedacht. 
Omdenken, daar komt het op aan. Hoe zegt men dat ook alweer? 
'Waar een deur gesloten wordt, opent de Heer een raam'? De corona 
periode leert mij opnieuw op zoek te gaan naar dat geopende raam. 
Dat vergt mdenken, dat vergt hier en daar loslaten van 'wat we o
gewend zijn'. Maar het biedt een weg om verder te gaan. Samen, in 
moed, vertrouwen en liefde. 

Ds. Jolanda Paans - Spoelstra

Even twijfelde ik. Zal ik dit stukje schrijven in de verleden tijd of in de 
tegenwoordige tijd? Nu ik dit schrijf is het november. Zal het in 
januari, als u dit leest, al anders zijn? Ach, ik waag het maar en kies 
voor de verleden tijd. In de hoop dat corona met alle beperkingen die 
het met zich bracht snel verleden tijd is. Zodat we achterom kunnen 
blikken. Dan zal ik gaan zeggen, 'Het was een tijd met plannen maken 
en weer afzeggen. Met bezoek afspreken en weer uitstellen. Met 
minder werk en extra werk. Fysieke vergaderingen werden vervangen 
door beeldvergaderingen, wat meer energie van mij vergde. 
Erediensten leiden zonder mensen in de kerk, met 100 mensen en dan 
weer 30 personen vroeg een eigen voorbereiding. Hoe moest ik die 
tijd duiden in het licht van de Bijbel? Hoe kon ik mensen troosten via 
een camera? Hoe ik al tastend een weg door corona-tijd uitstippelde, 
zodat er perspectief zou ontstaan. Uitdagingen waren er dus genoeg. 

Nu was ik niet opgeleid voor televisiedominee, dus was het best 
schakelen om zowel mensen in de kerk als thuis erbij te betrekken. 

Weinig fietsen op het plein, een handjevol mensen op grote afstand 
van elkaar, de geur van desinfectie, ambtsdragers in rode hesjes, kale 
kapstokken en lege rijen stoelen in de kerkzaal. Sinds op 15 maart voor 
het eerst onze kerkdeuren sloten op zondagmorgen, is dit na vele 
ontwikkelingen het beeld van de drukst bezochte gemeenschaps-
momenten in ons kerkleven. Corona heeft alles stil gelegd of tot op 
een laag pitje gedraaid. We zijn anders en doen anders dan we 
gewend waren. Ergens is het voor de kerkelijke gemeente ook een 
test. Het stelt de vraag: is het een meerwaarde om verbonden te zijn 
in onze geloofsgemeenschap. Zijn we als mensen met elkaar bestand 
tegen omstandigheden in geloofsvertrouwen en in omzien naar 
elkaar? Wat bindt ons, als ontmoeting niet meer vanzelfsprekend is? 
De betere vraag misschien nog wel: wie bindt ons in een tijd als deze?  

In een ontmoeting die ik onlangs had lazen we het verhaal over de vier 
vrienden die een verlamde man naar een huis brengen waar mensen 
staan te drommen om Jezus heen. Vanuit coronaperspectief 
onvoorstelbaar trouwens om zo hutje mutje te staan in een kleine 
ruimte. Ik schiet van de verbeelding alleen al in de stress. De vier 
vrienden kunnen er niet bij. Ze staan buiten en worden op afstand 
gehouden. Toch geven ze niet op, ze zoeken naar een andere manier 
om dicht bij Jezus te komen en gaan via het dak, dat ze openbreken. 
Zo kan de verlamde man aan de voeten van Jezus komen, meer nog, 
onderdeel worden van de gemeenschap waarvan hij geïsoleerd was. 
Het verhaal bemoedigd. Ook ons in onze kleine bubbels. 

Vandaag de dag hebben wij in de kerk en de mensen eromheen 
vrienden nodig die wie er niet bij kan meeneemt, naar de plek waar 
Jezus is en mensen verbindt. Vrienden die gesloten ruimtes 
openbreken, zodat de hemel zichtbaar wordt en de weg naar Jezus 
open. Zulke vrienden hebben we nodig. Zíjn we nodig, zoals men hier 
zegt. Ik merk dat we ze ook zijn en hebben in de Weide, in de PGH. 
Vrienden die zoeken naar mogelijkheden, zonder de verlamming die 
onmogelijkheden brengen te negeren. Mensen die zich geroepen 
weten tot een heilig leven met vallen en opstaan. De kudde van de 
Jezus Christus, onze Herder. 
 
Ds. Jacoline Batenburg

Wanneer men mij vroeg wat ik het meeste zou missen wanneer ik 
niet meer naar de kerk zou gaan antwoordde ik altijd zonder enige 
aarzeling: de samenzang! Nooit had ik kunnen bedenken dat ik de 
samenzang in de kerk zélf nog eens zou moeten missen. Een 
kerkdienst zonder samenzang lag buiten mijn verbeeldingshorizon. 
Helaas is dit  door de Corona-crisis werkelijkheid geworden. 
Waarom: “Helaas“?  In de samenzang worden individuele mensen 
een gemeenschap. In de samenzang worden individuele gelovigen 
een gelóófsgemeenschap. Een individuele gelovige kan door wat hij of 
zij in het leven meemaakt het geloof tijdelijk kwijtraken. Soms kun je 
eenvoudigweg niet meer geloven omdat je geloofsvertrouwen 
geschokt is door het wegvallen van een dierbare, door het lijden van 
de wereld of omdat de geloofstaal in een geseculariseerde 
samenleving zo vreemd in de oren klinkt dat je deze niet meer vullen 
kunt met ervaring. In de samenzang wordt je gedragen door het 
geloof van de gemeenschap. Wat je in je eentje niet (meer) kunt, kun 
je samen wel. De uitspraak: ”God troont op de lofzangen van Israël “  
verwijst hiernaar. Door het wegvallen van de samenzang ben ik deze 
nog meer waarderen dan ik al deed. En ik verheug me zeer op de 
zondag dat we weer uit volle borst mogen zingen en al zingende het 
dak eraf laten knallen: “Heilig, heilig, heilig…!“ 
Houd moed, heb lief. Spoedig is het zover! 

Ds. Dick van der Vaart

OMDENKEN

omzien naar elkaar 

wie bindt ons in een tijd als deze?

alles anders

de samenzang!

Sinds de corona mij regelmatig live de wereld instreamt behoor ik ook 
tot de groep "bekend van de televisie". Ik moet dat gelijk wel wat 
relativeren. Ook voor die tijd was de kerk al op tv en hadden mijn 
collega-voorgangers in de Hoofdstraatkerk en ik al een grote groep 
volgers. Hiermee wil ik allereerst recht doen aan de trouwe kerktv-
kijkers. Laten we dus niet net doen of het thuiskijken in maart 2020 
pas is uitgevonden.

De kerksluiting van de afgelopen maanden maakt de rol van 
predikanten met onze geleerde preken nog meer bescheiden. Niet zo 
zeer wordt de preek gemist, maar de koffie en de onderlinge 
ontmoeting. Zelf heb ik de kerkdienst wat anders ingedeeld. Meestal 
houd ik drie keer een korte meditatie. Het lijkt alsof de diensten zo 
ineens wat laagdrempeliger geworden zijn. We kunnen natuurlijk 
blijven benadrukken wat we missen, maar laten we vooral goed doen 
wat we wèl kunnen doen. De ene kerk zal dus uitblinken in flitsende 
diensten met veel interactie. Een andere kerk zal alleen maar een 
geluidsverbinding hebben zonder allerlei digitale snufjes. De 
Hoofdstraatkerk zit er, net als de meeste kerken, ergens tussenin. 
Als je geen koffie schenkt blijft er geld over in de pot. Bij ieder 
gemeentelid is er daarom een aardigheidje bezorgd. Gewoon als blijk 
van verbondenheid. Als teken dat we elkaar nodig hebben en het 
samen zullen redden. Want daar ben ik van overtuigd. De tijd zal 
komen dat we de koffie weer gastvrij zullen schenken. En als het aan 
mij ligt met appeltaart!

Bekend van de televisie. Ik weet inmiddels wel dat mijn publiek zich 
uitstrekt over heel wat meer kilometers dan voorheen. Laat mij liever 
maar bekend zijn van de kaart, de groet, het vriendelijke praatje. En 
laten we als kerk daarin sterk zijn. Zowel onderling als naar de wereld 
om ons heen. Daar hoeft corona geen invloed op te hebben.

Ds. Cees 't Lam

we hebben elkaar nodig en zullen het
samen gaan redden

Bemoedigend vond ik dat het aantal kijkers bij de livestream groter 
was dan het aantal gebruikelijke kerkgangers. En dan al het bellen. Al 
was het belangrijk naar de verhalen te luisteren. Vooral van hen die 
niet op een normale wijze afscheid van een geliefde moesten nemen. 
Deze pijn greep mij aan. 

Tegelijk mocht het een tijd van inkeer zijn. En van toekeer tot God. 
Ontdekken hoe wij anders met het drukke leven en met Gods goede 
schepping konden omgaan. Om eenmaal uit deze crisis gekomen, 
nieuwe keuzes te maken. Voor een levensstijl die beter past bij een 
leven voor het heilig aangezicht van de Heere. Wellicht was dit juist 
het tegengeluid. En om dit tegengeluid vanuit het Evangelie blijvend te 
laten klinken wordt uw gebed en financiële steun gevraagd voor 2021. 

Hieraan doe ik van harte mee. 

Ds. Koos Snaterse

om uit deze crisis te komen, nieuwe keuzes maken

Waar een deur gesloten wordt,
opent de Heer een raam.

Als u niet (meer) naar de kerk 
kunt komen dan komt de kerk, 
waar wenselijk, naar u. 

Voor de korte termijn 
oplossingen zoeken in plaats
van elkaar op lange termijn
in de put praten.

Wat bindt ons,
als ontmoeting niet meer
vanzelfsprekend is?

Wat je in je eentje niet (meer) 
kunt, kun je samen wel.


