
 
WERKBEZOEK  donderdag 3 juni 2021
 
Eindelijk is het zover. Het werkbezoek van de landelijke kerk aan onze classis Groningen
3 juni jl. kan doorgaan. Het werkbezoek 
Hommes, is bedoeld om van elkaar te leren en kennis te nemen van ontwikkelingen aan beide 
kanten.  
 

 
Henk van Dijk in gesprek met Jurjen de Groot

 
In onze classis hebben we te maken met ongeveer 185 gemeenten, 160 predikanten en 
werkers. Meestal zijn de gemeenten niet zo groot: er zijn veel gemeenten met minder dan 300 
belijdende leden maar ook met minder dan 300 leden in totaal. 
 

 
De kerkenraden zoeken nu uit wat samen kan. Het streven is erop gericht om de bestuurlijke basis te 
verbreden met behoud van de vierplek in de eigen gemeente. Het doel is niet fuseren, maar 
bestuurlijk samenwerken, door elkaar te vertrouwen om eventueel in
Daarnaast is ds. Jake Schimmel die als predikant 
ander project opgestart, een pioniersplek gericht op de jeugd. 
 

 

WERKBEZOEK  donderdag 3 juni 2021 

Eindelijk is het zover. Het werkbezoek van de landelijke kerk aan onze classis Groningen
3 juni jl. kan doorgaan. Het werkbezoek dat is georganiseerd door onze classispredikant ds. Jan 

is bedoeld om van elkaar te leren en kennis te nemen van ontwikkelingen aan beide 

 

rjen de Groot 

Namens de dienstenorganisatie nemen directeur 
Jurjen de Groot, Nynke Dijstra, Marjolein Willemsen 
en Marloes Nouwens, voorlichting, 
werkbezoek, als ook Yke Luinenburg, lid van het 
moderamen van de generale synode. Namens onze 
classis zijn naast de classispredikant 
breed moderamen: Henk van Dijk (preses)
Zeeuw (scriba), Nico Becht, Hans van de Meent en ds. 
Wouter Bakker, voorzitter classicale college voor de 
visitatie, aanwezig. 

In onze classis hebben we te maken met ongeveer 185 gemeenten, 160 predikanten en 
werkers. Meestal zijn de gemeenten niet zo groot: er zijn veel gemeenten met minder dan 300 

r ook met minder dan 300 leden in totaal.  

 

Gestart wordt in Noord-Groningen bij de Protestantse 
gemeenten in Bierum-Holwierde-Krewerd en Spijk
Losdorp, en ’t Zandt-Godlinze. De gemeentes zijn 
volgens ds. Gerard Knol krimpend, vergrijsd, maar wel 
een warme gemeenschap. Veel jongeren haken af; zij 
vertrekken i.v.m. werk naar het Westen. De 
gemeentes hebben ontdekt dat ze te klein zijn om 
zelfstandig verder te kunnen gaan. Vanuit één van de 
kerkenraden kwam de vraag naar voren om iets 
samen te gaan doen. 

De kerkenraden zoeken nu uit wat samen kan. Het streven is erop gericht om de bestuurlijke basis te 
verbreden met behoud van de vierplek in de eigen gemeente. Het doel is niet fuseren, maar 
bestuurlijk samenwerken, door elkaar te vertrouwen om eventueel in de toekomst te gaan fuseren. 

ds. Jake Schimmel die als predikant is verbonden aan de gemeente Spijk
een pioniersplek gericht op de jeugd.  

Eindelijk is het zover. Het werkbezoek van de landelijke kerk aan onze classis Groningen-Drenthe op 
dat is georganiseerd door onze classispredikant ds. Jan 

is bedoeld om van elkaar te leren en kennis te nemen van ontwikkelingen aan beide 

Namens de dienstenorganisatie nemen directeur 
Marjolein Willemsen 
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In onze classis hebben we te maken met ongeveer 185 gemeenten, 160 predikanten en 48 kerkelijk 
werkers. Meestal zijn de gemeenten niet zo groot: er zijn veel gemeenten met minder dan 300 

Groningen bij de Protestantse 
Krewerd en Spijk-

Godlinze. De gemeentes zijn 
volgens ds. Gerard Knol krimpend, vergrijsd, maar wel 

me gemeenschap. Veel jongeren haken af; zij 
vertrekken i.v.m. werk naar het Westen. De 
gemeentes hebben ontdekt dat ze te klein zijn om 
zelfstandig verder te kunnen gaan. Vanuit één van de 
kerkenraden kwam de vraag naar voren om iets 

De kerkenraden zoeken nu uit wat samen kan. Het streven is erop gericht om de bestuurlijke basis te 
verbreden met behoud van de vierplek in de eigen gemeente. Het doel is niet fuseren, maar 

de toekomst te gaan fuseren.  
verbonden aan de gemeente Spijk-Losdorp een 



 

Het tweede bezoek is aan de Protestantse gemeente 
te Vries, de Dorpskerk. Daar wordt al langere tijd de 
verbinding met het dorp gezocht en gelegd. De 
Dorpskerk staat ook letterlijk in het midden van het 
dorp en vervult daarin ook een rol en functie. De 
predikant, ds. Bert Altena, is eveneens stadspredikant 
in Assen. Hij vertelt op een inspirerende en bevlogen 
wijze over zijn werk in Vries en in Assen.  

In Vries willen ze niet alleen kerk in en voor het dorp zijn, maar ook mét het dorp. Hier houden ze 
zich bezig hoe je mensen op een losse manier aan je kunt binden, namelijk door te zoeken naar 
andere vormen van betrokkenheid vanuit het uitgangspunt dat de kerk van het dorp is. De 
Dorpskerk is altijd open, zonder toezicht. Veel voorbijgangers stappen even naar binnen en zoeken 
rust in de kerk. Ds. Altena: ‘ach, en als iemand eens een keer de Bijbel meeneemt en erin gaat lezen, 
dan is toch je doel bereikt’.  
 
Het werk van dorpspredikant in Assen is van heel andere aard. Daar moet steeds meer de discussie 
gevoerd worden over het zichtbaar maken van de kerk in de samenleving. In de contacten met de 
burgerlijke gemeente kwam ds. Altena erachter dat in de te ontwikkelen binnenstadsvisie geen plek 
voor de kerk was opgenomen. Daarover gaat hij nu in gesprek met de Gemeente Assen. Ook 
ontwikkelt hij allerlei missionaire activiteiten, zoals Zin-in-Zondag bijeenkomsten voor mensen die 
zich niet meer thuisvoelen in de reguliere viering maar thuis de rust en tijd niet vinden om tot 
bezinning te komen. Ook organiseert hij activiteiten in leegstaande panden in Assen om daarmee de 
kerk in de stad zichtbaar te maken, of een kerstviering voor ongelovigen. Hij is een warm 
pleitbezorger dat de kerk zijn plek mag innemen in de samenleving en daar ook voor uit mag komen.  
 

 

De werkdag eindigt bij de Gereformeerde kerk in Nijeveen 
die een verzoek deed om op bezoek te komen. In Nijeveen, 
Kolderveen, Dinxterveen zijn 3 gemeentes gevestigd die geen 
van allen zelfstandig verder kunnen: met twee prachtige 
oude kerkgebouwen, waarvan één midden in het weiland aan 
het einde van een beukenlaan (Kolderveen-Dinxterveen) en 
één midden in het dorp in Nijeveen, en een praktisch 
ingericht Gereformeerd kerkgebouw, ook in Nijeveen. 

 
Toen de predikant van de Gereformeerde kerk in Nijeveen met emeritaat ging besloten ze te 
wachten met het beroepen van een predikant tot de predikant van de Hervormde gemeente in 
Kolderveen-Dinxterveen met emeritaat zou gaan. De beide gemeentes zijn het beroepingsproces 
opgestart, en de Hervormde gemeente in Nijeveen praat ‘als meekijker’ mee. In het gesprek komt 
tot uiting dat het spannend is dat iedere gemeente haar eigenheid behoudt. De voorzitters willen 
daarbij een voortrekkersrol op zich nemen. Het is belangrijk dat de identiteit van iedere gemeente 
helder is en dat expliciet moet worden gemaakt dat je meerdere identiteiten kunt hebben. Dat kan 
geborgd worden met de inzet van een pool van voorgangers, predikanten en kerkelijk werkers, om 
de kwaliteit voor de gemeentes te differentiëren. Het perspectief is dat de 3 gemeentes eigenlijk 
vinden dat ze over 5 jaar willen fuseren. 
 
Het was een inspirerende dag en goed om te horen hoe gemeentes toekomstbestendig bezig zijn. 
 
Leny de Zeeuw, Scriba classis Groningen-Drenthe  


