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Profielschets van de Hervormde wijkgemeente Centrum i.w.
binnen het geheel van de Protestantse Gemeente Hoogeveen.

Burgerlijke gemeente Hoogeveen
www.hoogeveen.nl
De burgerlijke gemeente Hoogeveen heeft ongeveer 55.000 inwoners. Zij heeft
een centrumfunctie in de regio en daarmee samenhangende voor zieningen op het
gebied van maatschappelijke zaken, onderwijsinstellingen en cultuur. Het is in de
laatste decennia een snel groeiende kern geweest met een goed woon - en
leefklimaat. Aantrekkelijke recreatiegebieden liggen in de onmiddellijke omgeving.
De beroepsbevolking is voor het merendeel werkzaam in de industrie en
dienstensector. De woonkern Hoogeveen heeft circa 39.000 inwoners, hiervan zijn
er ± 8.600 geregistreerd in het ledenbestand van de Protestantse Gemeente
Hoogeveen.
Daarnaast telt Hoogeveen nog relatief veel andere kerkgenootschappen en
christelijke groeperingen.
Protestantse gemeente Hoogeveen
De Protestantse Gemeente Hoogeveen is in januari 2013 ontstaan uit een fusie van
de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk.
Er zijn een Algemene Kerkenraad en wijkkerkenraden, een centraal College van
Diakenen en wijkraden van diakenen.
De vermogensrechtelijke aangelegenheden worden geregeld door het College van
Kerkrentmeesters met de wijkraden van kerkrentmeesters.
De Protestantse Gemeente Hoogeveen heeft vijf geografische wijkgemeenten,
te weten de :
(onze) Hervormde wijkgemeente Centrum i.w.,
zij maakt gebruik van de Grote Kerk
Gereformeerde wijkgemeente Centrum, zij maakt gebruik van de Hoofdstraatkerk
Protestantse wijkgemeente Zuid, deze is gesitueerd rond de Goede Herderkerk
Protestantse wijkgemeente Oost is gesitueerd rond de Oosterkerk.
Protestantse wijkgemeente De Weide (west…) is gesitueerd rond ‘de Vredehorst’
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Hervormde wijkgemeente Centrum , modaliteit
De Hervormde wijkgemeente Centrum is een samenvoeging van twee geografische
wijkgemeenten, samen kerkend in de Grote Kerk, n.l.: de Hervormde wijkgemeente 1 die zich verbonden wist met de identiteit van de Gereformeerde
Bond en de Hervormde wijkgemeente 2, die zich verbonden wist met een
confessionele identiteit.
Nadat in november 2011 wijkgemeente 1 vacant werd, werd per juni 2014 ook
wijkgemeente 2 vacant. Na een zoektocht naar elkaar, toentertijd ook deels ingegeven
door praktische overwegingen, werd in augustus 2014 een intentieverklaring
opgesteld om een weg te zoeken om samen verder te gaan. Na een moeizaam
proces en het vertrek van een aantal actieve gemeenteleden, hebben wij elkaar
gevonden rondom wat ons bindt, zodanig dat wij nu als één wijkgemeente verder
aan de toekomst kunnen en willen werken.
Deo Volente zal dit leiden tot een accordering van de Algemene Kerkenraad.
1)
Op zondag 13 maart is de samenvoeging van de beide Hervormde wijkgemeenten
in een feestelijke dienst in de Grote Kerk een feit geworden.
De predikant neemt in het verdere proces naar eenwording de leiding.
Binnen de Protestantse Gemeente Hoogeveen willen wij de aanduiding
’Hervormde wijkgemeente’ blijven dragen. Als Hervormde wijkgemeente Centrum
definiëren wij ons als een rechtzinnige gemeente, waar kruis en de opstanding van
Christus Jezus centraal staan. Dit uit zich in de Woordverkondiging - de ontmoeting
met de Schriften, bron en norm voor leven en geloof - en ook in de verbondenheid
met de leer- en belijdenisgeschriften, waardoor we ons tegelijk verbonden weten
met onze broeders en zusters van alle tijden en plaatsen.
In liturgisch opzicht is er door de langetermijnplanning nog tot ver in 2016 een
verscheidenheid in de achtergrond van voorgangers. Een en ander komt voort uit
de verschillende behoeften van gemeenteleden, zoals dat in de loop der jaren is
ontstaan.

1)

dit is vóór de genoemde datum uiteraard onder voorbehoud!
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Erediensten
In de Grote Kerk worden op zondag twee diensten gehouden: een morgendienst
om 9:30 uur en een middagdienst om 17:00 uur; in de maanden juni, juli en
augustus wordt de middagdienst verschoven van 17:00 naar 19:00 uur.
Voor de middag-/avonddiensten wordt op het niveau van de Algemene Kerkenraad
nagedacht over aanpassing van de bestaande situatie van het aantal erediensten in
de Protestantse Gemeente Hoogeveen, waarbij de facilitering van de tweede
dienst in de Grote Kerk in de toekomst ter discussie zou kunnen staan.
Enkele malen per jaar is er kanselruil met de Gereformeerde wijkgemeente Centrum
in de Hoofdstraatkerk en op Hemelvaartsdag, tweede Kerstdag, tweede Paasdag
en tweede Pinksterdag wordt beurtelings een gezamenlijke morgendienst
gehouden in de Grote Kerk of in de Hoofdstraatkerk. Op moderamen niveau is er
regelmatig contact met de Gereformeerde wijkgemeente Centrum.
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoogeveen onderschrijft in
haar beleidsplan het bestaan en de instandhouding van de bestaande wijkgemeenten met elk hun eigen modaliteit of identiteit en/of liturgische invulling.
De wijkgemeente
De Hervormde wijkgemeente Centrum telt ruim 1.250 leden.
In de wijkgemeente staan een aantal woon- en verzorgingscentra en zijn veel senioren
appartementencomplexen gebouwd. Dit verklaart dat een relatief hoog aandeel van de
gemeenteleden bovengemiddeld van leeftijd is.
ter indicatie: van het aantal leden zijn er bijna 450 leden ouder dan 75 jaar.
De wijkgemeente
telt ± 600
belijdende leden.
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Vorming en toerusting
Zoals onder modaliteit vermeld, zijn wij al geruime tijd vacant. Dit, maar ook het traject
van samengaan van de beide wijkgemeenten, heeft gevolgen gehad voor de
betrokkenheid van gemeenteleden.
De predikant en het pastorale team hebben daarom aandacht voor bindende
activiteiten, maar ook voor vormings- en toerustingsactiviteiten - die de opbouw
van de wijkgemeente bevorderen.
Het gemeenteleven in onze wijkgemeente wordt verder onder andere
gestimuleerd door gecombineerd catechese- en clubwerk in verschillende
leeftijdscategorieën en ook door behoorlijk wat andere activiteiten, zoals :
gebedsgroep, kringwerk, startzondag, diaconaat, kerkblad,
algemene maatschappelijke betrokkenheid (AZC) e.a.
De kerkenraad probeert de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van
de gemeenteleden te vergroten.
Liturgie erediensten
De onder verantwoordelijkheid van de wijkgemeente te houden erediensten
hebben een klassiek gereformeerde liturgie. In de regel wordt in de morgendienst
de wet gelezen en in de middag- of avonddienst de geloofsbelijdenis.
In de diensten wordt gebruik gemaakt van de beamerinstallatie en wordt gezongen
uit de gebruikelijke liedboeken in Hervormde Gemeenten. In bijzondere diensten
wordt daarnaast ook gezongen uit andere liedbundels.
In morgendiensten is er ruimte voor een kindermoment en een kinderlied.
Via de kerkomroep worden beeld en geluid van alle kerkdiensten in de Grote Kerk
voor de aangesloten leden uitgezonden.
Preekbeurten
De predikant vervult een aantal preekbeurten (1x per zondag) per jaar overeenkomstig de Generale regeling voor predikanten, maar gerelateerd aan de werkomvang.
Dit aantal wordt mede in overleg met de Algemene Kerkenraad vastgesteld.
Vakanties en vrije zondagen zijn volgens de landelijke regeling.
Voor de resterende diensten faciliteert de Algemene Kerkenraad het voorgaan van
gastpredikanten.
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Kerkenraad
Binnen de kerkenraad wordt gestreefd een bemensing vast te houden van
9 diakenen, 9 ouderlingen en 2 ouderling-kerkrentmeesters.
Wijkwerk
De predikant en het pastorale team (ouderlingen en bezoekbroeders-/zusters)
zien op een bemoedigende manier om naar de gemeenteleden.
Daarnaast hebben de diakenen als aandachtsgebieden: de HVD, senioren,
maatschappelijk werk (zowel materieel als immaterieel), jeugddiaconaat.
De HVD heeft tot taak; het bezoeken van nieuw ingekomen gemeenteleden,
senioren, chronisch zieken en gezinnen met pasgeborenen. Ook verzorgt zij
diverse andere activiteiten; denk aan kerstwijding e.a. .
Er is een tweewekelijks kerkblad, waarin elke wijk haar eigen ruimte en inbreng
heeft.
Jeugdwerk en catechese
Voor het functioneren van het jeugdwerk is er een jeugdraad die bestaat uit de
jeugdambtsdragers van de wijkgemeente en afgevaardigden uit alle geledingen
van het jeugdwerk. De predikant verzorgt catechese voor verschillende
leeftijdsgroepen en eventueel de belijdeniscatechese.
De catechese is op dit moment gekoppeld aan het jeugdwerk.
Op zondagmorgen is er om en om kindernevendienst of kinderkerk.
Vier keer per jaar worden er gezinsdiensten gehouden, waaraan de kinderen hun
medewerking verlenen. Ook is er vier keer per jaar een jeugd- of themadienst
waar de oudere jeugd in participeert.
Elk jaar is er een kerk- en schooldienst, afwisselend met de twee christelijke
basisscholen in de wijk.
Beleid
Er is, na de samenvoeging van de twee wijken, een nieuwe wijk ontstaan: de
Hervormde wijkgemeente Centrum, waarvan de diensten gehouden worden in de
‘Grote Kerk’. Er ligt een tekstvoorstel als basis voor het nieuwe beleidsplan.
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Kerkgebouw
‘Grote Kerk’ (bouw: 1652 – 1658 )
De Grote Kerk biedt plaats aan ca. 700 personen. Op 16 oktober 2014 heeft de
Algemene Kerkenraad het besluit genomen om de Grote Kerk zo mogelijk in een
externe stichting onder te brengen dan wel de Grote Kerk te verkopen (al dan
niet met de mogelijkheid de gebouwen te huren).
Het gebouw ‘De Haven’ ligt naast de Grote Kerk en wordt gebruikt voor bijeenkomsten van kerkelijke en niet kerkelijke verenigingen.
Tijdens erediensten doen vrijwilligers dienst als koster. Het gebouw ‘De Haven’
wordt eveneens beheerd door vrijwilligers.
Pastorie
Een ruime pastorie is beschikbaar, ongeveer 400 meter van de Grote Kerk.
Woon- en zorgcentra
Onze wijkgemeente geeft pastorale zorg voor gemeenteleden in meerdere woon
en zorgcentra in het centrum van Hoogeveen. Specifiek voor deze tehuizen en
aanleunwoningen wordt in de regel vanuit de kerkenraad een bezoekbroeder/zuster(s) en/of een ouderling aangewezen. Woon- en zorgcentrum ‘De
Westerkim’ beschikt daarnaast over eigen pastores. Incidenteel wordt aan de
predikant gevraagd om een eredienst in één van de tehuizen te verzorgen.
Op zondagen dat het sacrament van het Heilig Avondmaal gevierd wordt, wordt
onder onze verantwoordelijkheid ook het H.A. gevierd in ‘De Westerkim’.
Bijstand in het pastoraat
Voor (nog) beperkte tijd is er in onze wijk ondersteuning van een pastoraal
kerkelijk werker.
Beleidsplan
De uitgangspunten voor het beleidsplan van onze ‘nieuwe’ wijkgemeente zijn in
hoofdlijnen klaar en bieden aanvullende informatie. Ze zijn bij deze profielschets
bijgesloten.
Hoogeveen, 21 januari 2016
vastgesteld in de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van de Hervormde
wijkgemeente 1, de Hervormde wijkgemeente 2 en de Algemene Kerkenraad.
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