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De kerk van Kolderveen (HGKD) is de eerste van de drie plaatselijke kerken die door de 

afgevaardigden wordt bezocht. Voorzitter Henk Huisman heet de aanwezigen welkom en in 

het kort vertelt Henk wat bijzonderheden over de ontstaansgeschiedenis van deze kerk en 

vervolgt zijn presentatie met de huidige situatie waarin de kerk zich bevindt. In korte lijnen 

beschrijft Henk de toekomstvisie van deze kerk. Met een langzaam achteruitlopend 

ledenaantal en bezoekers van de zondagse erediensten wordt het er allemaal niet beter op 

en op den duur zal het leiden naar een samengaan met de andere twee kerken en de (grote) 

verschillen die er zijn tussen de kerken onderling dienen te worden geslecht en opgelost.   

Dan gaat het gezelschap richting de HKN. Hier is het voorzitter Jan v.d. Vegt die de mensen 

verwelkomt. In het kort schetst Jan een beeld over het reilen en zeilen van deze kerk, de 

functie en gebruik van het jeugdgebouw. De begroting is de laatste jaren sluitend doordat 

het predikantenechtpaar Marjan van Hal en René Kok voor 20% in dienst zijn bij de GKN. 

Veel heeft de kerk ook te danken aan de financiële ondersteuning van de stichting Barbara. 

Een vraag van één van de aanwezigen over de ontstaansgeschiedenis van de kerk wordt 

door René Kok beantwoord en in het kort wordt de historie van dit kerkgebouw 

weergegeven.   

Na de HKN gaat het bezoek verder in de GKN. Op het grasveld voor de kerk wordt het 

gezelschap toegezongen door het kinderkoor “De Welnootjes” met het toepasselijke lied: 

Goedemiddag, welkom allemaal…! In de kerk is er eerst koffie met opgespoten koek en het 

mooie orgelspel van Jannes Lopers als begroeting.            

 

Vervolgens gaat voorzitter Bert Winters het woord voeren. Hij heet de afgevaardigden van 

de landelijke synode en het moderamen van de PKN, de directeur Dienstenorganisatie en de 

vertegenwoordigers van het breed moderamen van de classis Groningen- Drenthe hartelijk 

welkom. Alle aanwezigen worden bij name genoemd en even gevraagd op te staan, zodat 

men weet wie wie is. Na een gebed gaat Bert verder met te vertellen over de kerk. Blij te zijn 

over het feit dat er binnen de kerkenraad geen vacatures zijn, dat er ook jongeren 

vertegenwoordigd zijn in de kerkenraad en dat de kerk financieel gezond is. Vier jaar is de 

kerk nu vacant, indertijd is hiermee een bewuste keuze gemaakt. Een fulltime predikant is 

niet meer mogelijk en men besluit te wachten tot de HGKD ook vacant zal zijn nadat hun 

predikant met emeritaat is gegaan. De beide kerken besluiten tot een gezamenlijke 

beroepingscommissie die op zoek gaat naar een nieuwe predikant voor 1 FTe (60% voor de 

HGKD en 40% voor de GKN). Daarnaast is er ook de samenwerking met de HKN. Hier waren 



teveel Fte’s (80%) t.o.v. het aantal gemeenteleden. Als kerkenraad hebben we i.o.m de 

gemeente besloten om 20% Fte van de HKN in te zetten voor de GKN.  

Refererend aan de corona crisis die ook binnen de PKN zijn sporen achterlaat, spreekt Bert 

zijn waardering uit voor deze organisatie in het algemeen.  

 

Aan de hand van een PowerPoint presentatie gaat Jenneke Span (adviseur, begeleider en 

mediator in kerkelijke gemeenten), het gezelschap uiteenzetten hoe hier de huidige situatie 

is in de samenwerking van de drie plaatselijke kerken aangeduid als de PKiN: Protestantse 

Kerk in Nijeveen. De samenwerking laat zich zien in o.a.  gezamenlijke vieringen, de 

zomerdiensten, de tentdienst, het startweekend, diaconale projecten, pastorale zorg, het 

jeugdwerk, het kerkblad…       

                               

Vanuit iedere kerk zijn er drie personen gekozen die gezamenlijk het negenkoppige 

moderamen vormen en met regelmaat overleg hebben en alles wat er wordt besproken 

vindt een terugkoppeling naar de eigen kerkenraad. Dat de coronacrisis een forse streep 

heeft getrokken door het hele proces van éénwording zal duidelijk zijn. Wat het 

beroepingswerk betreft om een gezamenlijke predikant te benoemen voor de GKN en de 

HGKD, dit is tot dusverre nog niet geslaagd.  

 

Vanuit de vertegenwoordigers van de synode wordt heel nadrukkelijk gesteld dat er 

duidelijkheid moet zijn over de uitgezette lijnen die je hebt als kerk. De drie gezamenlijke 

kerken moeten zich bezinnen over de vraag: wat is onze visie en identiteit- deze moet helder 

en duidelijk zijn-, wat voor kerk willen wij zijn, waar willen we naartoe, hoe zien we de 

geloofsgemeenschap… In de zoektocht naar eenheid zullen barrières moeten worden 

genomen, er zullen spanningsvelden zijn en uitgaan van het feit dat je het niet altijd eens 

zult zijn, (h)erkenning van de verschillende kleuren binnen de drie kerken… maar wetende 

dat met inspiratie van Gods Geest het gesprek kan en mag worden aangegaan en heb het lef 

om de stap naar één kerk te zetten!          

Samen kerk zijn in het dorp, een onderlinge verbinding en betrokkenheid… het zijn de 

elementen waarin de gezamenlijkheid tot uitdrukking wordt gebracht en dat uiteindelijk mag 

leiden naar een eenheid en één gezamenlijke kerk.  

Om zes uur wordt dit samenzijn afgesloten en er volgt een gezamenlijke maaltijd. Het geheel 

van deze ontmoeting wordt beëindigd met een vesper die geleid wordt door de heer Yke 

Luinenburg i.p.v. ds. René de Reuver die om persoonlijke redenen verhinderd was. 

In de afsluiting van deze middag dankt Bert de kookgroep voor hun inzet. Voor de 

afgevaardigden van de synode van de PKN en de classis Groningen-Drenthe een dankwoord 

voor hun bijdrage, zo ook een woord van dank voor Yke Luinenburg voor de inspirerende 

vesper. Als laatste biedt Bert namens de drie kerken een tas aan met daarin lokale 

Nijeveense producten en wenst hij een ieder een goede thuisreis.  

 

L.D.                                                                                                                                                                                                                                                 

  


