Verslag ringavond Hoogeveen 17 oktober 2019
Protestantse Gemeente Alteveer-Kerkenveld
Hervormde Gemeente Elim
Gereformeerde Kerk Hollandscheveld
Hervormde Gemeente Hollandscheveld
Hervormde Gemeente BA Hollandscheveld
Protestantse Gemeente Hoogeveen wijk Zuid
Protestantse Gemeente Hoogeveen wijk Oost
Protestantse Gemeente Hoogeveen Hervormde wijk centrum
Gereformeerde Kerk Nieuweroord/Noordscheschut
Hervormde Gemeente Nieuweroord/Noordscheschut
Protestantse Gemeente Pesse
Protestantse Evangelisatie Nieuwlande
Protestantse Gemeente Hoogeveen wijk de Weide
Hervormde Gemeente Tiendeveen/Nieuw Balinge
Gereformeerde Kerk Elim
Hervormde Gemeente Zuidwolde
De Ontmoetingskerk Zuidwolde
Protestantse Gemeente Hoogeveen Gereformeerde Kerk Centrum.
Protestantse Evangelisatie Geesbrug

De ring Hoogeveen bestaat uit 19 gemeenten/kerken. Daarvan waren er 10 vertegenwoordigd.
Deze avond stond in het teken van eenzaamheid en welke rol er ligt weggelegd voor de kerk.
In de laatste classisvergadering van Hoogeveen, hebben we de aangesloten gemeenten gevraagd om
een reactie te geven op twee keuzes over de invulling voor de ringbijeenkomsten. Dit is de reden dat
deze eerste ringavond alleen door kerkenraadsleden is bezocht.
De avond werd geopend door Roel Stoter die een gebed voorlas van Toon Hermans. Herman
Bouwma van de Stichting Umoja Nederland nam ons mee in het thema eenzaamheid en de rol van
de kerk. Voor het thema werd als kapstok gebruikt het verhaal van de bloedvloeiende vrouw die in
het gedrang van de menigte de slip van Jezus mantel aanraakte en genas. Haar positie in de
samenleving zal uiterst zorgelijk zijn geweest. Twaalf jaar leed ze aan een ziekte waardoor ze
ongesteld bleef en volgens de Joodse wetten derhalve onrein. De kans is groot dat ze daardoor op
zichzelf was aangewezen en mogelijk erg eenzaam. Bijzonder detail is dat Jezus op weg was om het
dochtertje van de hoofdman te genezen. Zij was twaalf jaar. Beide zijn door Jezus gered.
In groepjes van 4 à 5 mensen hebben we gebrainstormd over dit verhaal en hoe we dat naar onze
huidige tijd kunnen vertalen. We vonden het allemaal moeilijk om aan te geven hoe eenzaamheid
herkenbaar is. Het is vaak een verborgen verdriet en nog een van de laatste taboes om over te
praten. Wat belangrijk is, is je eigen gevoel, zo vertelde Herman. Als je weet dat iemand geen partner
heeft en je komt in gesprek, voel je vaak of je op je gemak bent of niet. Ben je dat niet, dan zal
iemand anders dat ook mogelijk niet zijn bij die persoon, aldus Herman. Dat kan een indicatie zijn
voor eenzaamheid of het risico daarop. We zijn ook tot de conclusie gekomen dat vooropgezette
programma’s veel tijd kosten en vaak weinig echt resultaat op leveren. Persoonlijk contact is iets
waar we als kerk op zouden moeten inzetten. Daarin is het belangrijk om in het sociaal domein
samen te werken met andere instanties.

Na de pauze hebben we gesproken over de uitkomst van de enquête over de opzet van de ring. De
kerkenraden die hebben gereageerd (ongeveer de helft) geven aan dat men kiest voor het opzetten
van een ringcommissie met een rooster van aftreden. Elke gemeente/kerk levert een kandidaat voor
de commissie aan. De zittingstermijn is drie jaar, het rooster wordt door de commissie gemaakt.
Roel Stoter, Johan Loijenga en Gert Woltinge zijn niet herkiesbaar voor de nieuwe commissie. Gerard
Dekker stelt zich beschikbaar. De commissie die de ontmoetingen voor 2019 zal organiseren bestaat
uit:
Gerard Dekker – Diaken Wijk Zuid Hoogeveen
Harry Hoogeveen – Predikant protestantse gemeente Alteveer-Kerkenveld
Albert Smit – Kerkrentmeester Hervormde gemeente Hollandscheveld
Albert Smit eindigt de avond. Hij vertelt wie er namens de ring Hoogeveen naar de classis zijn
afgevaardigd en sluit af met gebed.

