
  

 

 

 

Karakteristiek Gereformeerde Kerk van Nijeveen - 

Wanneperveen – Havelte 
 

Missie 

 

In de Herberg Gemeente in Nijeveen is plaats voor het verhaal van God en het verhaal van mensen. 

We vertellen onze verhalen en we ontmoeten elkaar door de week en op zondag. Er is ruimte om te 

lachen, maar ook voor het delen van verdriet. Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel!  

 

Visie   

 

Bij Herberg- gemeente gaat het om de gemeenschap: om datgene wat er tussen God en mensen en 

tussen mensen onderling gebeurt en hoe mensen met elkaar en hun omgeving omgaan. Een plaats 

van samenkomst en ontmoeting is voor aantal activiteiten nodig. Deze zal de komende tijd zijn de 

Gereformeerde Kerk. Hoe de verdere toekomst er, in samenwerking met de zustergemeenten en met 

het dorp, uit zal zien is nu nog niet te overzien. De christelijke gemeenschap is de basis van waaruit 

wij werken. Maar wij hebben geen bestaan in onszelf, maar in God. En de weg volgende die Zijn 

zoon Jezus ons heeft gewezen bestaan wij in de relatie met de ander; alle mensen om ons heen, die 

op onze weg komen. Als kerk hebben we (opnieuw) te leren om onze plaats in te nemen in de 

samenleving. Wij werken vanuit onze motivatie om er te zijn voor de naaste. En we willen leren 

hoe we onze sterke punten als kerk, o.a. onze vrijwilligers en ons sterke netwerk, hierbij in kunnen 

zetten. 

 

Wie zijn wij:  

 

Officieel zijn wij de Gereformeerde Kerk Havelte-Nijeveen-Wanneperveen. 

Havelte en Nijeveen zijn dorpen in Zuidwest Drenthe en Wanneperveen is een dorp in Overijssel 

(Steenwijkerland) 

Je zou Nijeveen het kerndorp kunnen noemen. Daar staat de kerk. De meeste leden wonen in 

Nijeveen. Waar verder in dit stuk wordt gesproken over de Gereformeerde Kerk “Nijeveen” wordt 
bedoeld “Havelte-Nijeveen-Wanneperveen” 

Nijeveen was een zelfstandige (burgerlijke) gemeente waartoe ook de dorpen Kolderveen, 

Nijeveense Bovenboer en Kolderveense Bovenboer behoorden. Sinds de gemeentelijke herindeling 

is Nijeveen onderdeel van de gemeente Meppel. Havelte hoort bij de gemeente Westerveld. 

Wanneperveen is een dorp in de gemeente Steenwijkerland. Nijeveen en Havelte liggen in Drenthe. 

Wanneperveen ligt in Overijssel. Het zelfstandige karakter, sportiviteit en saamhorigheid zorgt voor 

een gastvrije en open gemeenschap.  

 

Een gedeelte van de ruim 3.800 inwoners is protestant christelijk, de overige inwoners zijn van een 

andere kerkgenootschap of onkerkelijk. Het zeer sportieve en actieve dorp Nijeveen ligt tussen het 

prachtige Giethoorn (Wanneperveen) met al zijn water en het mooie Havelte met zijn uitgestrekte 

bossen en hunebedden. Nijeveen grenst bijna aan het nationale park de Weerribben. 

 

 

 

 

Kerkenraad van de  Gereformeerde Kerk Havelte- 

Nijeveen-Wanneperveen 

 



De Gereformeerde kerk Havelte-Nijeveen-Wanneperveen heeft rond de 500 leden die open staan 

voor vernieuwing en ruimte geeft aan experimenten.  

 

Initiatieven vanuit de gemeente worden door de kerkenraad ondersteund. Naast de intensieve 

samenwerking met onze beide Hervormde zustergemeentes, te weten Kolderveen/Dinxterveen en 

Nijeveen, staat onze gemeente open voor nog meer samenwerking!  

 

Wij zijn een gemeente die zich er zich van bewust is dat het anders moet. Er worden veel 

initiatieven ontplooid  waarbij de gemeente openstaat voor verandering en nieuwe plannen 

enthousiast kan omarmen. Elkaar nieuwsgierig blijven maken en de talenten die iemand heeft tot 

zijn recht laten komen, kunnen wij hierdoor verder versterken.  

 

De Gereformeerde kerk Havelte-Nijeveen-Wanneperveen wil haar visie en missie als volgt gestalte 

geven: 

 

• Verbinding van de Herberg in en met het dorp 

• Innovatie in de Herberg 

• De Herberg als ontmoetingsplaats 

• Herberg in samenwerking met zustergemeenten 

 

Ook de Gereformeerde Kerk Nijeveen ontkomt helaas niet aan de ontwikkelingen die binnen de 

Prostestante Kerken in Nederland plaats vinden. Ook wij hebben te maken met een afname van het 

ledental en daarmee de samenhangende inkomsten. Om de toekomst en continuïteit te waarborgen 

zijn wij op zoek naar een predikant voor 50%.  

 

We hebben de bestaande en nieuwe activiteiten afgestemd om als gemeente Herberg te zijn. Met de 

beschikbare vrijwilligers willen we het gemeente zijn gestalte geven. Dit betekent dat we onze 

organisatie en structuur lichter hebben gemaakt en hieraan verder werken om  

verantwoordelijkheden meer met gemeenteleden te delen, zodat kerkenraadsleden gemotiveerd en 

met plezier zich in blijven zetten voor de gemeente. 

 

Wij hebben zeker de indruk dat, waar mensen de ruimte krijgen om zelf invulling te geven, dit 

mooie initiatieven oplevert die met veel enthousiasme en inzet gestalte krijgen! Dit zien wij 

gelukkig ook in onze gemeente gebeuren!  

 

Een aantal jaren geleden zijn wij begonnen met E-meetingen. Dit is een vorm van viering rondom 

een thema bijv. zand, touw, wieg etc. Deze viering is laagdrempelig en wordt door een groot aantal 

enthousiaste vrijwilligers ingevuld. Meestal wordt hierbij gebruik gemaakt van de gemeenteband 

(een spontaan initiatief na een startzondag!). Dit blijkt goed aan te slaan. Bij E-meetingen zien we 

een publiek dat anders de kerkdiensten nauwelijks bezoekt. De E-meetingen worden in 

gezamenlijkheid uitgevoerd met de beide Hervormde zuster gemeentes. 7 zondagen per jaar is er 

een E-meeting. 

 

Een impressie van een E-meeting is te vinden op: 

https://www.nporadio5.nl/zinzoutenzegen/nieuws/10655/zondag-3-maart-2019 

 

Karakter  

 

Het is moeilijk de Gereformeerde Kerk Havelte-Nijeveen-Wanneperveen te vangen in het schema: 

“orthodox - midden orthodox - vrijzinnig”. Er wordt door de verschillende leden verschillend 

gedacht. De een zal zich beter thuis voelen bij de ene karakteristiek, terwijl een ander helemaal niet 

wil worden ingedeeld bij een karakteristiek. Over het algemeen is de geloofsbeleving redelijk 

https://www.nporadio5.nl/zinzoutenzegen/nieuws/10655/zondag-3-maart-2019


traditioneel te noemen, maar de belangstelling voor andere vormen van contact, zoals bij de E-

meetingen, maakt duidelijk dat de beleving divers is. 

 

Jeugd en Jongerenwerk  

 

Het jeugd- en jongerenwerk is gezamenlijk met onze zustergemeentes. De catechese wordt 

aangeboden in de vorm van workshops (genaamd Sjops). Hierbij worden ouders en gemeenteleden 

en maatschappelijke organisaties betrokken.  

 

Daarnaast kennen wij de jeugdkerk. Dit slaat goed aan bij de jeugd van 12 jaar en ouder, 1 x per 

maand komen ze samen, rondom een bepaald thema. Dit blijkt nog steeds goed te werken. De 

jeugdkerk wordt gehouden in de gemeenschapsruimte van de christelijke basisschool De Wel. Een 

keer per jaar gaan zij als groep naar een klooster. De jongeren van 16 jaar en ouder komen bij elkaar 

in de vorm van huiscatechisatie. Dit is om de jongeren de gelegenheid te geven in gesprek te gaan 

met elkaar over onderwerpen die hen bezighouden. Zowel in het geloof als in de maatschappij.  

  

In samenwerking met de beide zuster gemeentes is er een jeugdclub welke eenmaal per 14 dagen 

bijeenkomt. Er zijn 3 leeftijdsgroepen; de jongeren van 9 tot 12 jarigen, 12 tot 16 en 16 plus. In 

totaal zijn er circa zeventig jongeren die deze bijeenkomsten bezoeken. De avonden worden geleid 

door vrijwilligers vanuit de 3 kerken maar ook de jongeren zelf worden uitgenodigd om mee te 

helpen.   

 

Pastoraat/Diaconaat  

 

Het doelgroepen pastoraat wordt ingevuld door een 4-tal ouderlingen en 1 jeugdouderling. Samen 

verzorgen zij het pastoraat in onze gemeente. Ze komen 2x per jaar samen voor een pastoraal 

beraad. Daarnaast is er oog  voor het “stille” pastoraat. Hiermee bedoelen wij het omzien van 

gemeenteleden naar elkaar. 

Het pastoraat wordt ondersteund door een steunpunt waar aanvragen voor bezoeken e.d. binnen 

komen. 

 

Er zijn wijkteams die bezoeken verzorgen. Een wijkteam bestaat uit minimaal een contactdame/heer 

en een diaken. 

 

Het diaconaat wordt ingevuld door een 7-tal diakenen. Zij verzorgen hun taken en hebben 

regelmatig overleg.   

 

Enkele kerngegevens  

 

De Gereformeerde Kerk heeft momenteel 499 belijdend- en doop leden (2019). Naar leeftijd 

verdeeld: 21,5 % in de leeftijd 0-20 jaar, 48,5 % in de leeftijdsgroep 20 – 65 jaar en 30 % in de 

leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder. 

 

De eredienst 

 

Er is iedere zondag om 10.00 uur een kerkdienst. We hebben de beschikking over meerdere 

organisten die de gemeentezang ondersteunen. Na afloop van de dienst wordt er koffie/limonade 

gedronken. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Regelmatig worden er op zondagavond 

zangdiensten georganiseerd. In de zomerperiode wordt samengewerkt met de Hervormde Kerk 

Nijeveen met een zomerrooster. Bij toerbeurt is in één van de twee kerken een ochtenddienst. De 

kerkdiensten worden uitgezonden via de kerkomroep. Er zijn een behoorlijk aantal oudere 

gemeenteleden, waaronder de bewoners van Het Kerspel, die mee luisteren via  de 



kerkomroep/telefoon. (Het Kerspel is een woonvorm waar voornamelijk ouderen wonen. Voorheen 

was het een woonzorgcentrum) 

  

Eénmaal per maand is er in Het Kerspel een maandsluiting. Deze maandsluitingen worden bij 

toerbeurt verzorgd door de predikanten van de drie Nijeveense kerken. 

 

Viermaal per jaar wordt het ‘open’ avondmaal gevierd. Brood en wijn (druivensap) worden voorin 

de kerk gedeeld. We spreken van een “lopend” avondmaal. De avondmaal diensten worden ook in 

Het Kerspel gevierd. 

In de zomermaanden worden er ’s zondags door de Gereformeerd Kerk Havelte-Nijeveen-

Wanneperveen en Hervormd Nijeveen samen zomerdiensten georganiseerd, afwisselend in één van 

de beide kerkgebouwen. 

 

Ouderenpastoraat 

 

Onze gemeente kent een behoorlijk aandeel personen  van tachtig jaar en ouder. Het merendeel van 

deze ouderen leeft en woont zelfstandig. Naast het reeds genoemd Kerspel zijn er senioren 

woningen. De senioren worden regelmatig bezocht door ouderlingen/contactpersonen. 

 

De kerkenraad  

 

De kerkenraad vergadert 6x per jaar. Daarnaast vergaderen de geledingen afzonderlijk en brengen 

verslag uit in de kerkenraadsvergadering. In de kerkenraad zitten zowel mannen als vrouwen. Er 

zijn 7 diakenen, 4 ouderlingen, 6 kerkrentmeesters (waarvan 2 ouderling-kerkrentmeesters), 1 

ouderling-scriba, 1 jeugdouderling en een ouderling-voorzitter. Daarnaast heeft de kerkenraad een 

notulist. De gemeente is verdeeld in 7 wijken. Iedere wijk heeft een aantal contactpersonen 

(wijkteams), die berichten doorgeven van ziekte of andere zaken betreffende hun wijk. De 

contactdames vormen hier een belangrijke signaleringsfunctie. 

 

PKiN (Protestantse Kerken in Nijeveen)  

 

Naast de Gereformeerde Kerk  kent ons dorp nog twee andere protestantse kerken, te weten de 

Hervormde kerk in Nijeveen en de Hervormde kerk in het buurtschap Kolderveen/Dinxterveen. Er 

is sprake van drie zelfstandig functionerende gemeentes, elk met een eigen predikant en kerkenraad. 

Daarnaast is er een PKiN-moderamen. Samenwerking tussen de gemeentes is in de loop der jaren 

sterker geworden. Sinds een aantal jaren vinden, waar mogelijk, gezamenlijke activiteiten plaats. Zo 

is er een gemeenschappelijk leerhuis, dat maandelijks bijeenkomt. Het kerkblad “Drieluik” is een 
uitgave van de drie kerken in Nijeveen. Ook de genoemde E-meetingen vinden plaats als activiteit 

van de drie kerken gezamenlijk. Naast de eigen informatie wordt in het kerkblad ook aandacht 

besteed aan de activiteiten in PKiN-verband. Momenteel wordt er door een werkgroep 

“communicatie” gewerkt om de communicatie van drie plaatselijke kerken  naar het dorp toe te 

verbreden o.a. een gezamenlijke website. 

Doelstelling is dat deze samenwerking verder zal worden ontwikkeld en wellicht op termijn te 

groeien naar één kerkgemeenschap. 

 

Bijzondere activiteiten  

 

Wij hebben een kookgroep binnen onze kerk die een aantal malen per jaar een maaltijd bereidt voor 

mensen uit het hele dorp. Dit is een geweldig initiatief en hier wordt door vooral ouderen maar 

zeker ook jongeren  (zowel kerkelijk als buitenkerkelijk) gebruik van gemaakt. Hier komen per keer 

tussen de 60 tot 80 mensen.  

 



Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd om extra inkomsten te verkrijgen. Winterfair 

met veiling en in de afgelopen jaren musicals georganiseerd voor en door het dorp. Dit waren 

daverende successen. 

 

Momenteel wordt er gekeken naar nieuwe mogelijkheden. Daarnaast hebben wij binnen onze 

kerken een gemeenteband, en een Cantorij, die medewerking kunnen verlenen aan kerkdiensten. 

 

De 3 kerken in het dorp (PKiN= Protestantse Kerken in Nijeveen) organiseren per jaar een aantal 

keren een Kerk-café. Dit zijn avonden waarop ethisch/maatschappelijke thema’s op de agenda 
staan. Maar ook is er aandacht voor ontspannende activiteiten in het Kerk-café. Deze avonden 

vinden plaats in de kerk of in het Dorpshuis. Het is onze bedoeling om op deze wijze ook kerk in 

dorp te zijn. 

 

Het contact met de christelijke basisschool “De Wel” heeft als belangrijkste punt de jaarlijks 
gezamenlijke kerkdienst van Kerk&School. Cbs De Wel heeft een kinderkoor, “De Welnootjes” zij 
leveren regelmatige een waardevolle bijdrage aan de kerkdiensten. 

 

Al vele jaren doen wij rondom Pinksteren mee met “Feest van de Geest”. Hierbij worden 
kunstenaars in de gelegenheid gesteld om rondom een bepaald thema in alle kerken in de wijde 

omgeving te exposeren. Dit blijkt een succesvolle formule. 

 

Iedere maand is er een zondag met een kindernevendienst. Elke zondag is er de mogelijkheid 

gebruik te maken van de oppasdienst. 

 

Samenvattend  

 

In de Herberg Gemeente in Nijeveen is plaats voor het verhaal van God en het verhaal van mensen. 

Onze gemeente is enthousiast en wil graag vooruit in deze wereld. Wij zijn een zelfbewuste 

gemeente die veel initiatief ontplooid en openstaat voor verandering en een centrale rol wil spelen 

binnen het dorp!  

Wij blijven vertrouwen op het verbond dat onze Vader gesloten heeft met onze voor- vaders en 

moeders en dus ook met ons! Hij die gezegd heeft: Mijn vrede geef ik jullie, ga op weg met mijn 

zegen! 

 

6 november 2019 


