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Datum: 21 februari 2023 

Plaats: Vredehorstkerk, Hoogeveen 

 

Aan-/afwezig: 

Ring Groningen 

 Aanwezig H.A. van Dijk, ds. A. Bruin 

Ring Oost Groningen 

 Afwezig  L.J. Wijnands,  

Ring NO Groningen 

 Aanwezig ds. R. Poede, lid BM, R. Wind 

Ring Westerkwartier 

 Afwezig ds. M. Krooneman 

Ring Winsum 

 Aanwezig Y. Rosier-Hoogkamp (digitaal), ds. M.H. Langenburg (digitaal) 

Ring Assen 

 Afwezig Harrie Dijkstra, ds. S. van Dijk 

Ring Emmen 

 Aanwezig A.F. Kolkman, lid BM; ds. B. de Groot 

 Afwezig D. de Jong 

Ring Hoogeveen 

 Aanwezig M. Weismann 

Ring Zuidwest Drenthe 

 Aanwezig A. van Vuuren, P. Steen 

 Afwezig ds. M. Gaastra,  

Evang.Luth. Gem 

 Afwezig Johan Havinga  

Overig 

Aanwezig ds. J. Hommes, classispredikant, ds. W. Bakker, voorzitter visitatie, ds. Heleen Maat, 

E. Vrolijk, adviseur dienstverlening; L. de Zeeuw, scriba,  

 Afwezig W. Wisman, voorzitter CCBB; Tiety Veerman,  notuliste, N. Becht, actuarius; 

Afgevaardigden synode 

 Aanwezig H. Vrijhof 

 Afwezig B. Meems, ds. G. van der Werff, ds. M. Krooneman, J. de Koning 

 

Gasten (fysiek en digitaal):  

Diaconaal Platform Hoogeveen: Wiebe te Velde en Gijs Pullen; PKN Pesse: ds. Marianne Paas; 

PG Schoonebeek: ds. Jan Hermes; PG Veenhuizen: mevrouw Karla Meijer en mevrouw P. 

Groenink, PG Exloërmond, Jan Kremers (digitaal); GK Hollandscheveld: E.R. Koopmans-

Steenbergen en Geert Schonewille; GK Zuidwolde: Martha van der Zwaag en Aaldert Renting; 

Henk Rous; Annie Schonewille; Hennie Huisman-Bakker; Gerard van Slageren; Rehoboth 

Hollandscheveld: J. Koekoek en E. v.d. Zwaag; PG Noordlaren-Glimmen: Dick Vos; H.J. Hummel; 

D. Prijs-Bos; Siebrand Bisschop; Emmanuelkerk Groningen: Kor Keegstra; Tjip  van der Werf; Nies 

Muis; PG De Weide: Alex Visscher; Michiel Soldaat.  
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1 Woord van welkom  

 Onze preses Henk van Dijk heet de aanwezigen en degene die via de livestream met ons 

verbonden zijn, van harte welkom. We zijn te gast in de Vredehorstkerk in Hoogeveen.  

 

1a Van de afgevaardigden zijn 10 aanwezig. Het vereiste quorum van 15 is niet behaald; daarmee 

kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen.  

 

2 Avondgebed door ds. Jan Hermes, predikant PG Schoonebeek. Organist is Alex Visscher. We 

zingen Hemelhoog 399, vers 1 en na het in beurtspraak uitspreken van het Psalmgebed van Psalm 

147, vers 7-11 lezen we 1 Korintiërs 3: 9b-13a. Paulus bemoedigt de gemeente om door te gaan 

met het bouwen van de kerk van Christus. Hoe belangrijk is niet een fundament: iets wat je niet 

ziet. Kerken zijn bouwwerken. Het fundament is Jezus Christus, en daarop bouwen wij voort: aan 

het eind zal blijken wat het waard is.  Gesprekken in de kerk nu gaan vaak over overleven in plaats 

van herleven. Hoe kunnen wij kerken vernieuwen zodat we samen God kunnen blijven loven en 

prijzen, elkaar bemoedigen en van betekenis kunnen zijn voor de omgeving waarin onze kerk 

geconcretiseerd wordt: in ons dorp, in onze wijk. Na stilte en gebed zingen we Lied 967: 1,2,3 en 

7. Ds. Jan Hermes eindigt met de zegenbede: Heer, ga met ons mee. 

 

3 Thema:  

Diaconaal Platform Hoogeveen o.l.v. Wiebe te Velde, voorzitter en Gijs Pullen, secretaris.  

Ze zijn gevraagd om iets te vertellen over hoe het in Hoogeveen functioneert. Het platform is 

opgericht in 2013 in Hoogeveen. Omdat de kerken in Hoogeveen niet afgevaardigd waren in de 

plaatselijke WMO raad hebben 6-7 kerken besloten om een diaconaal platform op te richten met 

als doel: er zijn voor de arme kant van Hoogeveen en de buitengebieden. Vanaf de oprichting 

heeft een vertegenwoordiger van de WMO raad langere tijd deel uitgemaakt van het platform; 

dat is nu niet meer het geval. De 1e activiteit was het opzetten van een ontmoetingshuis. Het 

platform wil gesprekspartner zijn van de burgerlijke gemeente Hoogeveen en wil samenwerken 

met maatschappelijke instellingen.  

• De burgerlijk gemeente ziet het Platform als een verlengstuk voor zaken waar zij tegen 

aanlopen die de gemeente zelf niet kan organiseren: zoals de inrichting van opvanglocaties. 

Voorbeelden waar het platform mee bezig is: De Voedselbank heeft de kerken gevraagd om 

ieder een supermarkt te adopteren om daar een inzamelingsactie voor de Voedselbank te 

houden.  

• Wat de financiering betreft: De 7 kerken dragen de vaste kosten van het Platform. Daarnaast 

is er een noodfonds dat gevoed wordt door collectes in de lokale kerken. Voor de 

verschillende activiteiten is de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk. Het zijn vaak de ouderen 

die het vrijwilligerswerk doen.  

• Vraag: hoe kom je achter de problematiek en hoe bereik je de mensen die hulp nodig 

hebben? Dat blijft altijd lastig, maar het kan al door b.v. een warme huiskamer aan te bieden 

of contact te zoeken met de voedselbank. Het Diaconaal Platform Hoogeveen is graag bereid 

om hierover met belangstellende diaconieën in gesprek te gaan. Zie voor meer informatie 

hun website www.diaconaalplatformhoogeveen.nl: 

http://www.diaconaalplatformhoogeveen.nl/
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4 Thema:  

Cursus (nieuwe) ambtsdragers door ds. Marianne Paas.  

In de werkgemeenschap Hoogeveen is het gesprek gevoerd over de toerusting van ambtsdragers. 

Opgevallen was dat gemeenteleden worden gevraagd voor een klus. Wat minder duidelijk is dat je 

ook gewoon ambtsdrager en daarmee lid van de kerkenraad wordt en dus deel gaat uitmaken van 

het bestuur van de kerkelijke gemeente. Die verantwoordelijkheid, die rol, die wordt soms als 

lastig ervaren en spannend. Het idee ontstond: zou het niet goed zijn om een training daarvoor 

aan te bieden. Een kleine groep, ds. Wouter Bakker, ds. Jacoline Batenburg en ds. Marianne Paas 

is daarmee aan de slag gegaan en heeft een pilot cursus opgezet. De cursus gaat over dat deel van 

het ambt dat je op je hebt genomen. In 3 bijeenkomsten wordt stil gestaan bij een aantal 

wezenlijke aspecten van het ambt in de kerk, zodat je je (nog) beter toegerust gaat weten.  

• Doel van de cursus is ambtsdragers toerusten tot het bewust(er) lid zijn van de kerkenraad.  

• De thema’s van de cursus zijn gefilterd uit de vragen waar je ja op zegt op het moment dat je 

wordt bevestigd: roeping (persoonlijk en van de gemeente); liefde voor de gemeente, wat 

betekent dat eigenlijk? vertrouwelijkheid, geheimhouding, veiligheid; communicatie in de 

gemeente; leiding geven & leiding ontvangen; zinvol (en effectief) vergaderen.  

• De landelijke kerk biedt ook cursussen aan, maar alleen online dus niet fysiek. De overweging 

om de cursus regionaal aan te bieden is omdat we van elkaar kunnen leren, anderen 

ontmoeten die voor dezelfde uitdaging staan, luisteren naar elkaars ervaringen en vragen en 

omdat we deel uitmaken van een groter geheel.  

• De cursus wordt gegeven door de verschillende voorgangers uit de ring. De opzet van de 

cursus is 3 avonden, van 2,5 uur met kleine huiswerkopdrachten tussendoor, op 

verschillende locaties, met diverse docenten, een cursusmap voor de deelnemers en een 

docentenhandleiding.  

• De response was met 45 aanmeldingen boven verwachting. De cursus is geëvalueerd: de 

uitkomst was uiterst positief. De cursus zou ook heel goed in een andere werkgemeenschap 

ingebracht kunnen worden. De deelnemers is gevraagd om € 10,- bij te dragen. De 

gemeentes van de 3 locaties hebben hun zaal ter beschikking gesteld; koffie/thee werd in de 

meeste gevallen in rekening gebracht. De classis is gevraagd om de pilot te sponsoren. De 

cursus voorziet in een behoefte.  

• Er ligt een aanbod aan de ringen/werkgemeenschappen in de classis voor om zo’n cursus 

voor (nieuwe) ambtsdragers te organiseren. Er is een goede relatie met het aanbod van het 

landelijk dienstencentrum die meer specifieke cursussen voor diaken, ouderling, 

kerkrentmeester online organiseert : deze regionale cursus is daarop een goede aanvulling. 

Het materiaal is beschikbaar, maak er gebruik van. De lokale werkgemeenschap zou dit op 

kunnen pakken. Ondersteuning is indien gewenst mogelijk door ds. Marianne Paas (e-mail: 

mpaas@aanzet-begeleiding.nl).  

• Ds. Jan Hermes: het kan een goede en mooie manier zijn om gezamenlijk als voorgangers 

binnen ieders werkgemeenschap  een dergelijke cursus in te vullen.  

  

mailto:mpaas@aanzet-begeleiding.nl
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5 Herbenoeming ds. Jan Hommes als classispredikant  

De CV heeft unaniem ingestemd met de herbenoeming van ds. Jan Hommes als classispredikant. 

De beroepsbrief wordt door de scriba en de voorzitter ondertekend. De voorzitter overhandigt 

vervolgens onder applaus de beroepsbrief aan ds. Jan Hommes.  

 

6 Mededelingen BM  

Er zijn geen vragen binnengekomen naar aanleiding van het verslag van BM van haar 

werkzaamheden over de afgelopen periode.  

 

Wel enkele nagekomen berichten: 

Vacature(s) Generale Synode en Classicale Vergadering  

• Afgevaardigde ds Marijn Krooneman, predikant HG Noordhorn-Saaksum, heeft een beroep 

aangenomen naar GK Urk. Door zijn vertrek uit de classis ontstaat een vacature in de 

afvaardiging naar de Classicale Vergadering en naar de Generale Synode. De kerkenraden in 

onze classis zijn uitgenodigd om namen voor te dragen voor afvaardiging naar de Generale 

Synode. De kerkenraden en de werkgemeenschappen in de ring Westerkwartier worden 

uitgenodigd om namen voor te dragen voor opvolging van ds. Marijn Krooneman als 

afgevaardigde naar de CV.  

• Ds. Bernadette de Groot vertrekt uit HG Zweeloo en verlaat de classis. De kerkenraden en de 

werkgemeenschap in de ring Emmen worden uitgenodigd om namen voor te dragen voor 

opvolging van ds. Bernadette de Groot.  

 

Begeleidingscommissie geestelijk verzorgers:  

Aan onze classis zijn enkele geestelijk verzorgers verbonden. De classis moet formeel een 

begeleidingscommissie vormen die deze geestelijk verzorgers eenmaal per jaar ontmoet. Dat zou 

een taak van de Classicale Vergadering moeten zijn met afgevaardigden vanuit CV  met eventueel 

iemand vanuit het BM. De voorzitter vraagt aan de afgevaardigden om zich beschikbaar te stellen 

voor zo’n commissie. Ook ambtsdragers worden uitgenodigd om zich op te geven. De verwachting 

is dat in de komende jaren het aantal geestelijk verzorgers met kerkelijk zending gaat toenemen.  

 

7 Mededelingen synode afgevaardigden  

Mevrouw Heleen Vrijhof doet verslag van de synode vergadering van 11 februari jl. Er was veel 

bestuurlijk overleg vanwege de toekomstige bestuurbaarheid van onze kerk. Er is uitvoerig 

gesproken over de problemen die de lokale kerken naar voren brengen die heel duidelijk 

beschreven staan in de 4-jaarlijkse rapportage van de classes. Deze rapportage werd ervaren als 

uiting van veel noodkreten. Ook de rapporten van de classis Gelderland-Zuidoost ‘als het ambt 

niet meer vervuld kan worden …. ‘ als het rapport van de Lutherse synode ‘Duurzaam kerk zijn’ 

kwamen uitgebreid aan de orde. In de synode is afgesproken dat de classes een brief krijgen als 

reactie op de 4-jaarlijkse rapportage.  

Vanuit de synode is ook aangedrongen op het erkennen van de urgentie die daaruit spreekt. 

Verder is aandacht besteed aan het project ‘thuisgevers’’, waarbij kerken huisvesting bieden aan 

statushouders.  
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Ook is veel tijd besteed aan de voortgang van het ambtstraject: positionering van de kerkelijk 

werkers in onze kerk in relatie tot het ambt dat zij hebben. Ter discussie en overdenking staat nog 

het onderzoek naar een vierde ambt voor de kerkelijk werkers. Tenslotte kregen de synodeleden 

een korte terugkoppeling rond het project ‘Seksualiteit, genderidentiteit, huwelijk en relaties’.  

   

8 Rondje Ringen en gemeenten  

• Anke van Vuuren, ring Zuidwest Drenthe: de bijeenkomsten lopen goed. Op de laatste 

bijeenkomst kwamen 30 mensen. 2 onderwerpen stonden op de agenda, o.a. de aanstelling 

van een vertrouwenspersoon. Daar is uitgebreid over gediscussieerd. Het voorstel om dat 

aan de classis of aan de ring te koppelen is afgewezen omdat de afstand als te hoge drempel 

kan worden ervaren. Het cluster RIJKeR van 4 gemeentes binnen de ring heeft ervoor 

gekozen om op zoek te gaan naar een vertrouwenspersoon binnen haar cluster. Ook is 

besproken dat het iemand moet zijn die niet aan de kerkelijke gemeente zelf is verbonden.  

• Kees van Eerten, voorzitter PKN Pesse: we hebben ook met elkaar gesproken over veilige 

kerk. Het vinden van een vertrouwenspersoon is toch lastig. Er ligt nu een voorstel voor om 

dit in de ring op te lossen. PKN Pesse zal hierover binnenkort de kerkenraden in de ring 

Hoogeveen aanschrijven en uitnodigen voor een gezamenlijk gesprek. 

• Martin Weismann, wijkgemeente Centrum Hoogeveen: doet verslag van het IZB Focustraject 

dat een halfjaar geleden is opgestart. Het project is allereerst gericht op toerusting van eigen 

gemeenteleden. Er lopen nu 7 huiskringen van 8-9 gemeenteleden. Het gaat steeds meer 

leven in de gemeente; ook jongeren doen actief mee. Het geeft samenhorigheid door met 

elkaar te spreken over het geloof.  

 

9 Notulen van de CV van 29 november 2022:  

 Er zijn geen opmerkingen binnengekomen op de notulen. Evenmin worden er vanuit de zaal 

vragen gesteld. Daarmee worden de notulen goedgekeurd met dank aan de notuliste.  

 

10 Rondvraag  

 Ds. Bernadette de Groot, predikant HG Zweeloo: zij neemt afscheid van Zweeloo en vertrekt uit 

onze classis. Zij bedankt voor de mooie jaren die zij in de CV heeft mogen doorbrengen.  

 

11 Sluiting 

Ds. Jan Hermes: we gaan de veertigdagen tijd in: een tijd van bezinning, inkeer en omkeer. Hij 

eindigt met gebed.  

De preses Henk van Dijk: dit was een eerste CV die is voorbereid in samenwerking met de 2 ringen 

Hoogeveen en Emmen en hun werkgemeenschappen. We hopen op deze manier de ringen en 

hun werkgemeenschappen meer bij het werk van de classis te betrekken. Iedereen bedankt voor 

uw aanwezigheid en wel thuis.  

 

 


