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Aan de lezers
Geacht gemeentelid,
U hebt de bijgewerkte gemeentegids van de Hervormde Gemeente Kolderveen - Dinxterveen, editie 2015-16 in handen.
Deze vernieuwing was nodig omdat er in de afgelopen tijd veel
wisselingen van de wacht hebben plaatsgevonden. Door deze
gemeentegids weet u precies tot wie u zich kunt wenden bij bepaalde vragen. Als u nog maar net deel uitmaakt van onze gemeente, helpt deze gids u hopelijk om snel thuis te raken in de
gemeente.
De opzet van de gids is nog net als de vorige versie. Alle zaken
zijn verdeeld over de vier hoofdrubrieken: Samen vieren (over de
kerkdiensten), Samen leren, Omzien naar elkaar (over het pastoraat) en Bestuur en Beheer. Dit komt hopelijk de overzichtelijkheid ten goede.
Wij hopen dat u veel gebruik zult maken van deze gids. Mocht u
nog vragen hebben of wilt u met iemand persoonlijk doorpraten,
dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met de
predikant of met een van de andere leden van de kerkenraad.
Met een hartelijke groet,
namens de kerkenraad,
Ds. Jan Stap

maart 2016
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Adreslijst
(491727 Kerkgebouw: Kolderveen 47, 7948 NH Nijeveen

(491707 Het Jeugdgebouw: Kolderveen 60, 7948 NK Nijeveen

(06-45751180 Predikant: Ds. J. Stap, ds.stap@hgkd,nl
Burg. Roegeweg 4, 7946 BC Wanneperveen

(06-57990560 Scriba: Mevrouw J. Brouwer, scriba@hgkd.nl
Merelstraat 20, 7948 DE Nijeveen
(06-83352206 Koster: fam. P. Oppewal
Kolderveen 45, 7948 NH Nijeveen
Bankrekeningnummers
Kerkbalans en overige fondsen: NL61FVLB0225325845
t.n.v. CvK Herv. Gem. Kolderveen-Dinxterveen
Collectemunten: NL77RABO0341860425
t.n.v. Herv. Gem. Kolderveen-Dinxterveen
Restauratie-/Orgelfonds NL04RABO3418292496
t.n.v. Restauratiefonds
Overige zaken: NL77RABO0341811149
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Kolderveen-Dinxterveen
Diaconie: NL91RABO0367101416
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Kolderveen-Dinxterveen
Zending: NL85INGB0001185188
t.n.v. Zendingscom. Herv. Gem. Kolderveen-Dinxterveen
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Zondagsschool: NL35RABO0367104849
t.n.v. Zondagsschool Herv. Gem. Kolderveen-Dinxterveen

DEEL 1: SAMEN VIEREN
Kerkdiensten
De aanvangstijd van de kerkdienst is 10:00 uur, in juli en augustus 9:30 uur. In de kerk zingen we doorgaans uit het ‘Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk’. De teksten worden in
‘gewone’ diensten geprojecteerd op het scherm voor in de kerk.
Wilt u tijdens de dienst graag gebruik maken van een papieren
liedboek dan kunt u hiervan een aantal exemplaren vinden bij
de deur naar de consistorie. In bijzondere diensten zingen we
ook uit verschillende andere liedbundels. In dat geval wordt de
orde van dienst afgedrukt en bij de ingang uitgereikt. In de regel
gebruiken we de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) om uit te lezen.
De kerkdienst wordt uitgezonden via Kerkomroep Nederland. De
bewoners in ‘Het Kerspel’ kunnen die beluisteren via de huisinstallatie. Anderen hebben thuis een speciale ontvanger via
welke de diensten te beluisteren zijn.
Geïnteresseerden die de kerkdienst thuis willen beluisteren,
kunnen dat ook doen door
in te loggen via internet.
Hiervoor is op de website
www.hgkd.nl een knop
aangebracht, die naar de
site van Kerkomroep Nederland doorlinkt.
Alle diensten worden opgenomen en kunnen later
worden teruggeluisterd.
Hiervoor vindt u eveneens
een knop op de homepage
van www.hgkd.nl
Iedere derde zondag van de maand is er koffiedrinken na de
dienst. Bij mooi weer buiten, bij minder mooi weer achter in de
kerk. Dit wordt verzorgd door de kerkrentmeesters en de notabelen.
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Viering van het Heilig Avondmaal
Op vijf momenten in het jaar wordt in een kerkdienst het Heilig
Avondmaal gevierd. Dat is op de eerste zondag van de veertigdagentijd, op Goede Vrijdag, op de eerste zondag van juni, op
de tweede zondag van september en op de eerste adventszondag.
Ook in Het Kerspel wordt het avondmaal gevierd, eenmaal in
het jaar onder verantwoordelijkheid van onze gemeente. Daarnaast is het eventueel mogelijk om het avondmaal aan huis te
ontvangen als u zelf niet naar de kerk kunt komen. Neemt u dan
contact op met de predikant of met een diaken.
Bediening van de Heilige Doop
De bediening van de doop vindt plaats in een zondagse kerkdienst. Wanneer ouders hun kind willen laten dopen, kunnen zij
dit aan de predikant melden. Voorafgaande aan de doopdienst
wordt een doopgesprek gehouden. Daarbij zijn aanwezig: beide
doopouders en de predikant samen met een ouderling als vertegenwoordiger van de kerkenraad. De datum van de doopdienst wordt in onderling overleg vastgesteld. Als u zich als
volwassene wilt laten dopen omdat u als kind niet gedoopt bent,
dan kan dat ook. Neemt u ook in dat geval contact op met de
(06-45751180 predikant.
Huwelijksbevestiging
Als twee mensen van plan zijn te trouwen, en zij willen hun huwelijk kerkelijk laten bevestigen en inzegenen in de Hervormde
Gemeente Kolderveen-Dinxterveen, dan dient dit via de kerkenraad aangevraagd te worden. Dat kan bijvoorbeeld door een telefoontje naar de predikant, de scriba of de wijkouderling. Ook
(06-83352206 het kostersechtpaar, de familie Oppewal, moet hiervan in een
vroeg stadium ingelicht worden in verband met de beschikbaarheid van het kerkgebouw.
Wanneer het bruidspaar het huwelijk graag bevestigd ziet door
4

een andere (bevoegde) predikant dan de eigen predikant, wordt
dit in onderling overleg vastgesteld.
Voorafgaande aan de huwelijksbevestiging vindt een huwelijksgesprek met de voorganger plaats. De orde van dienst, alsmede
verdere specifieke wensen, worden in onderling overleg vastgesteld. Namens de gemeente wordt in de dienst een huwelijksbijbel overhandigd. Aan de kerkelijke bevestiging en inzegening
van een huwelijk zijn (geringe) kosten verbonden. De tarieven
daarvoor zijn vastgesteld door de kerkrentmeesters en zijn te
vinden op bladzijde 24 van deze gemeentegids.
Ook kan het kerkgebouw worden gehuurd voor het voltrekken
van een burgerlijk huwelijk. Hiervoor dient u tijdig contact op te
(06-83352206
nemen met het kostersechtpaar over de beschikbaarheid van
de kerk. Zie bladzijde 24 voor de huurprijzen.
Rouwdienst
Wanneer een gemeentelid overlijdt en er een afscheidsdienst
voorafgaande aan de begrafenis of crematie zal plaatsvinden,
moet de predikant op de hoogte gesteld worden van het overlij- (06-45751180
den. Vervolgens wordt in overleg met de uitvaartleider en de familie het tijdstip van de afscheidsdienst vastgesteld. De orde
van dienst wordt in overleg met de predikant en de familie vastgesteld. Bij een rouwdienst is ook een ouderling namens gemeente en kerkenraad aanwezig. Bij afwezigheid van de
predikant (bijv. wegens vakantie) wordt de scriba op de hoogte (06-57990560
gesteld van het overlijden. Zij zal naar een vervangende predikant doorverwijzen.
Het is in overleg mogelijk dat een andere predikant de afscheidsdienst leidt, maar dat de dienst wel onder verantwoordelijkheid van
onze eigen kerkenraad plaatsvindt. Daarnaast is het ook mogelijk
om slechts de kerk af te huren en vervolgens een eigen invulling
aan het gebeuren te geven. Voor de verschillende mogelijkheid zijn
de tarieven vastgesteld door de kerkrentmeesters. Deze staan op
bladzijde 25 in deze gemeentegids vermeld.
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Commissie eredienst
De commissie eredienst is in 2008 door de kerkenraad ingesteld om de predikant te ondersteunen in de voorbereiding van
drie à vier zangdiensten per jaar voor de eigen gemeente. Daarnaast functioneert de commissie als een klankbord: alle zaken
die de eredienst aangaan kunnen in deze commissie besproken
worden. De eindverantwoordelijkheid voor de erediensten blijft
liggen bij de kerkenraad.
Leden van de commissie zijn: Gert Westenbrink, Lisette van de
Kolk, Wolly Brand, Frens Westenbrink, Jannie Hoorn en Albert
Hoorn.
(06-45751180 Contactpersoon is ds. Jan Stap.
Jeugdraad
De jeugdraad organiseert de jeugddiensten in onze gemeente.
Momenteel hebben de volgende personen zitting in de jeugdraad:
Geerije Knol (jeugdouderling), Annemarije Hoorn (jeugddiaken),
Suzanne Dekker, Gianne Hoorn, Aukelien van ’t Hoog. Contact(06-11181576 persoon is Geerije Knol.
Overige commissies bijzondere kerkdiensten
Er zijn drie PKiN-diensten die door een commissie worden voorbereid. Dit zijn de tentdienst in juni, de startdienst in september
en de kerstnachtdienst in december. De tentdienstcommissie is
een vaste commissie. De commissies voor de startdienst en de
kerstnachtdienst hebben een steeds wisselende samenstelling.
Ze worden bijeengeroepen door en staan onder leiding van de
predikant die voor deze dienst vanuit PKiN-verband is aangewezen. Mocht u deel willen nemen aan zo’n commissie, neemt u
(06-45751180 dan contact op met ds. Jan Stap.
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Noot:
Zondagsschool
In het voorjaar van
De zondagsschool heeft tot doel de kinderen op eenvoudige
2016 is besloten
om tot de zomervawijze vertrouwd te maken met het geloof. De zondagsschool
wordt gehouden in het jeugdgebouw (Kolderveen 60) op zon- kantie een proef te
doen met kindernedagmorgen tijdens de kerkdienst. Het begint om 10.00 uur. De vendienst. De zonkinderen zitten in één groep. We vertellen een verhaal uit de Bij- dagschoolkinderen
bel. Een knutselopdracht of verwerking loopt gelijk aan de ver- komen met de ouders in de kerk en
telling. Ook zingen we liedjes met of zonder cd. Tijdens de
verlaten die vlak
grote vakantie ligt dit stukje kerkenwerk stil en worden de kin- voor de lezingen
weer om de oppasderen in de kerkdiensten verwacht. De kinderen werken mee
ruimte samen veraan bijzondere kerkdiensten zoals doopdiensten en de oogstder te gaan. Na de
dienst. Met kerst maken we als zondagsschool een speciale
preek komen alle
dienst met daarin bijv. een musical of iets anders. Alle kinderen kinderen weer naar
de kerk terug.
vanaf 4 jaar zijn van harte welkom!
Contactpersoon is Jolanda Brouwer.
(06-57990560

Oppasdienst
Tijdens de zondagmorgendiensten en op eerste kerstdag is er
oppas voor de allerkleinsten (tot 4 jaar) in het gebouwtje naast
de kerk. Het rooster voor wie er aan de beurt is om op te passen wordt gemaakt door Bea Santing. Wilt u meedraaien in dit (281372
rooster, of hebt u vragen over de oppasdienst, neem dan gerust
contact met haar op.
Jeugdkerk
De jeugdkerk functioneert zelfstandig binnen de drie PKiN-kerken van Nijeveen en is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar. De
bijeenkomsten zijn vaak gekoppeld aan een hedendaags thema,
passend bij de interesses van de jongeren. Jeugdkerk vindt
plaats op de eerste zondag van de maand in CBS ‘De Wel’,
Burg. Haitsmalaan 7.
De leiding bestaat uit: Ronald Hensbergen, Jeb Bijker, Hilly Knol,
Does van Gijssel, Bertha Wijnstra, Gerdie Westenbrink en Fenneke Knol. Contactpersoon is Bertha Wijnstra.
(492980
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Organisten
Er zijn vier vaste organisten aan de gemeente verbonden. Zij
vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters.
Onder leiding van een notabel wordt jaarlijks het organistenrooster in onderling overleg vastgesteld.
(492238 De organisten zijn: mw. A. Westenbrink-Knol, de heer J. Buiter
(Koekange), de heer A. Terwal (Meppel) en de heer R. Westra
(Meppel).
Autodienst
Voor mensen die moeilijk zelf naar de kerk kunnen komen is er
een autodienst beschikbaar als dienst van gemeenteleden aan
(281010 gemeenteleden. Coördinator is de heer Albert Hoorn. Neemt u
met hem contact op als u van deze dienst gebruik wilt maken.
Kerkwebradio
Iedere kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via het systeem van kerkwebradio. Om deze te kunnen ontvangen dient u
een speciaal kastje te hebben. Een dergelijk kastje kunt u huren
van de diaconie. Anderen Geïnteresseerden die de kerkdienst
thuis willen beluisteren, kunnen dat ook doen door in te loggen
via internet. Hiervoor is op de
website www.hgkd.nl een knop
aangebracht, die naar de site
van Kerkomroep Nederland
doorlinkt.
Alle diensten worden opgenomen en kunnen later worden
teruggeluisterd. Hiervoor vindt u
eveneens een knop op de
homepage van www.hgkd.nl
Voor meer uitleg of hulp aan huis neemt u contact op met dia(491361 ken Frens Westenbrink.
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Bloemendienst
Na iedere zondagse kerkdienst worden de bloemen uit de
dienst als groet, teken van bemoediging of felicitatie namens de
gemeente bezorgd bij een gemeentelid. De bloemendienst vindt
plaats volgens een rooster, dat gemaakt wordt door mevrouw
J. Reuvekamp-Bussink. Wilt u ook meedraaien in de bloemen- (492128
dienst, neemt u dan contact met haar op.
Collectemunten
De collectes tijdens de kerkdiensten kunnen voldaan worden
met contant geld of collectemunten. Deze collectemunten kunnen ook gebruikt worden in gezamenlijke diensten in een van
de andere kerken van Nijeveen. De collectemunten worden verkocht op iedere eerste dinsdag van de oneven maanden, in het
jeugdgebouw. Dit wordt in het kerkblad nader aangekondigd. De
munten zijn er in de volgende waarden: €1,00 (geel), €1,50
(rood) en €2,50 (groen).
(06-51969698
Contactpersoon is notabel Menno Brouwer.
Maandsluitingen in ‘Het Kerspel’
Iedere laatste vrijdag van de maand is er een maandsluiting in
Het Kerspel, aanvang 19.00 uur. Deze maandsluitingen worden
bij toerbeurt georganiseerd door één van de drie PKiN-kerken in
Nijeveen. Ook mensen die niet in Het Kerspel wonen zijn hierbij
van harte welkom. De maandsluitingen worden ook aangekondigd in Drieluik.
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DEEL 2: SAMEN LEREN
Catechese
De catechisaties voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar
vallen onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de drie
PKiN-kerken in Nijeveen. Deze catechese wordt verzorgd door
huiscatecheten, daarin begeleid door de drie predikanten. Aan
het begin van het catecheseseizoen (september) worden alle
jongeren uit de drie gemeenten persoonlijk uitgenodigd voor de
eerste bijeenkomst. Wilt u iemand of wil jij jezelf aanmelden
voor catechese en heb je geen uitnodiging ontvangen? Neem
(06-45751180 dan contact op met ds. Jan Stap. Ook aanmelden als begeleider
kan bij hem worden gedaan.
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Clubs
Christelijk Jeugdwerk Nijeveen organiseert clubavonden voor
alle kinderen uit Nijeveen, Kolderveen en Wanneperveen. De
clubavonden worden gehouden in het jeugdgebouw te Kolderveen. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, waarbij naast
veel ontspanning en creativiteit, er ook geloofsmomenten zijn.
De avond wordt altijd begonnen met een inleiding.
Er zijn 3 clubs, de ‘kleine club’ voor de jongens en meisjes die
in groep 5 t/m 8 zitten, de ‘grote club’ voor de jeugd van 12 tot
16 jaar en de 16+ club.
Bij de ‘kleine club’ wordt er geknutseld, worden er spelletjes
gedaan of wordt er een bingo avond gehouden. De grote club
heeft een paar thema avonden, er wordt af en toe een spreker
uitgenodigd en daarnaast worden ook voor de grote club spelletjes avonden gehouden of wordt er iets creatiefs gedaan. De
16+ club stelt aan het begin van het seizoen zelf een programma samen. Ook hier worden spelletjes gedaan, een film
gekeken of wordt er een avond gebowld. De ‘kleine club’ is één
keer per twee weken op vrijdagavond van 19.15 uur tot 20.45
uur. De ‘grote club’ is ook één keer per twee weken op de an-

dere vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. De 16+ club is
op dezelfde avond als de ‘kleine club’ maar dan van 20.30 uur
tot 22.00 uur.
Het clubseizoen start de vrijdagavond na het startweekend en
eindigt eind april. Daarop volgt een clubweekend, waarbij alle
clubs gezamenlijk naar een kampeerboerderij gaan.
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je wat meer weten over de
clubs, bel dan gerust naar:
Voor de kleine club 8-12 jaar
Fenneke Knol

(06-51376831

Voor de grote club 12-16 jaar
Tom Dekker

(06-14395131

Voor de 16+ club
Jeroen Bouwknegt

(492296

Gespreksgroep 18+
Voor wie de reguliere catechese heeft doorlopen is er een gespreksgroep, bedoeld voor jongeren ouder dan 18 jaar. Deze
gespreksgroep is een goede voorbereiding op het doen van belijdenis, maar dat is natuurlijk niet verplicht. Daarbij heeft deze
groep ook de functie van een jonge-lidmatenkring. Dat wil zeggen: het geeft verdieping ook voor mensen die al belijdenis hebben gedaan. De gespreksgroep komt eenmaal per maand bij
elkaar op vrijdagavond in het jeugdgebouw van Kolderveen. Wil
je je bij deze groep aansluiten, stuur dan een mailtje naar ds.
Jan Stap (ds.stap@hgkd.nl).
Overigens zijn er in Nijeveen ook andere gespreksgroepen voor
mensen van andere leeftijdsgroepen. Deze komen weer op andere avonden bij elkaar. Kijk hiervoor in het kerkblad of neem
(06-45751180
contact op met ds. Stap als je hier meer over wilt weten.
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Ontmoetingsavonden
In de maanden januari, februari en maart worden er ontmoetingsavonden georganiseerd, zowel in PKiN-verband als voor
onze eigen gemeente. Deze ontmoetingsavonden vinden in
huiskamers plaats, telkens met een groepje van 10 à 14 gemeenteleden, met een predikant en een ouderling. De doelstelling van deze avonden is allereerst ontmoeting, en is daarnaast
ook een oefening in het geloofsgesprek met elkaar. Middels de
winterwerk-enquête kunt u zich voor deze avonden opgeven.
Mocht u dat niet gedaan hebben en toch willen aanhaken,
(06-45751180 neemt u dan contact op met de predikant of uw wijkouderling.
In het Drieluik worden de avonden ook aangekondigd.
Gemeenteavonden
Minimaal eenmaal per jaar wordt een gemeenteavond belegd
door de kerkenraad, die openstaat voor alle gemeenteleden. Tijdens deze avond bespreken wij een thema dat het gemeentezijn aangaat. De avond wordt aangekondigd in het Drieluik en
afgekondigd in de kerk. Opgave is niet nodig.
Bijbelkring in ‘Het Kerspel’
De predikanten van de drie PKiN-gemeenten bieden een Bijbelkring in Het Kerspel aan. Deze kring vindt plaats op iedere
tweede dinsdagmorgen van de maand, negen maal per jaar, en
staat ook open voor mensen die zelf niet in Het Kerspel wonen.
De bijeenkomsten worden in Drieluik aangekondigd. Opgave is
niet nodig.
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DEEL 3: OMZIEN NAAR ELKAAR
Consistorie
Het consistorie bestaat uit de predikant en de ouderlingen.
Samen zijn zij het eerste aanspreekpunt voor het pastoraat in
de gemeente. Zij voeren eenmaal per maand overleg over alle
zaken die het pastoraat en het pastorale beleid van de gemeente aangaan. Ook zijn de predikant en de ouderlingen gezamenlijk eerstverantwoordelijk voor de Vorming en Toerusting in
de gemeente. Het is belangrijk dat u pastorale zaken (o.m. ziekenhuisopname, verblijf elders) zelf meldt aan uw wijkouderling
en/of de predikant. Dan kunnen de ouderlingen en de predikant
namelijk de pastorale zorg bieden die nodig is.
Wijkindeling
Onze gemeente is opgedeeld in vier wijken met elk ca. 80
adressen. Voor elk van de wijken is een wijkouderling verantwoordelijk. De wijkouderling wordt bijgestaan door enkele bezoekdames en –heren. Hieronder vindt u die wijkindeling.
Wijk 1
Wijkouderling: Henk Huisman
Deze wijk omvat het gebied ten noorden van de Dorpsstraat en
ten oosten van de Schuurmansweg.

(491345

Wijk 2
Wijkouderling: Lourens Schipper
Deze wijk omvat Kolderveen, Spijkerserve, Binnenweg, Kolderveense Bovenboer, Bramenweg, Gorthoek, De Klosse, Havelte,
Staphorst en Wapse.

(491657

Wijk 3
Wijkouderling: Cobi de Groot
(491914
Deze wijk omvat Wanneperveen, Roekebos, Matenweg, Zomerdijk, Gasthuisdijk, De Kolk en verpleeghuis De Schiphorst
13

Wijk 4
(491359 Wijkouderling: Lisette van der Kolk
Deze wijk omvat het gebied ten zuiden van de Dorpsstraat en
het Kerspel, Zonnekamp in Steenwijk en Kaailanden in Meppel.
De wijkouderlingen worden ondersteund door bezoekdames en
-heren.
Pastoraat
In het beleidsplan van de gemeente worden de afspraken m.b.t.
het pastoraat vastgelegd. Momenteel zijn er de volgende afspraken. In 2016 ontvangen gemeenteleden van 77 jaar en
ouder rond hun verjaardag een bloemetje. Deze leeftijd zal de
komende jaren steeds één jaar verhoogd worden tot deze in
2019 op 80 jaar staat. Zij ontvangen minimaal eenmaal per jaar
namens de gemeente bezoek van een bezoekdame of –heer, de
wijkouderling of de predikant. Nieuw ingekomenen worden door
een ouderling bezocht. Bij een huwelijksjubileum biedt de predikant namens de gemeente een bloemetje aan het echtpaar
aan.
De predikant zoekt soms zelf contact met gemeenteleden voor
een nadere kennismaking. Verder mag ieder gemeentelid uiteraard een beroep doen op pastorale zorg vanuit de gemeente.
Dit kan zijn in tijden van ziekte, rouw, crisis of problemen van
allerlei aard. In de meeste gevallen zal de predikant dit pastoraat verzorgen. Zorgt u er dan wel voor, dat bij de predikant (of
bij uw wijkouderling) bekend is dat u behoefte hebt aan pastorale zorg. Als u zelf het initiatief daartoe neemt, wordt dit zeer
op prijs gesteld. Uiteraard proberen de predikant en de ouderlingen ook bij te houden wat er speelt in het leven van gemeenteleden, maar goede pastorale zorg is uiteindelijk een gedeelde
verantwoordelijkheid van de hele gemeente.
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Zendingscommissie ZWO
De zendingscommissie is door de kerkenraad ingesteld, overeenkomstig de bepalingen van de Kerkorde. Het is haar taak om
alle zaken betreffende de zending te behartigen, in opdracht
van en namens de kerkenraad. Een belangrijke doelstelling is
meer kennis en medeverantwoordelijkheid voor de zending te
bewerken bij gemeenteleden. Dit doet de commissie o.a. door
publicaties in het kerkblad. Ook draagt de zendingscommissie
zorg voor geldwerving voor de zending door middel van de zendingszakjes tijdens de Pinksterzendingsweek, de najaarszendingsweek en via de zendingsbussen bij de uitgang van de
kerk.
De commissie bestaat o.a. uit: mevr. F. Nijmeijer-Hester (pen(281813
ningmeester), mevr. A. Doosje-Braad (secretaris) en mevr. A.
Wobben-Schoemaker (diaken, voorzitter). Het bankrekeningnummer van de zendingscommissie is:
NL85INGB0001185188
Vrouwenvereniging
De vrouwenvereniging komt om de 14 dagen bij elkaar op de
donderdagavond in het jeugdgebouw. Samen luisteren wij naar
sprekers over bepaalde onderwerpen. Ook organiseren we doeavonden, en hebben we regelmatig excursies en soms uitstapjes. Onze groep bestaat uit plm. 40 leden, maar we willen graag
instroom van jongere leden. Nieuwe leden zijn van harte welkom,
(491657
kom gerust een avond kijken. Klopt u rustig aan bij de voorzit(491454
sters mevr. L. Schipper-Knol of mevr. R. Brinkman-Meijer.
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DEEL 4: BESTUUR EN BEHEER
Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen, ouderlingkerkrentmeesters en de predikant. De kerkenraad is gezamenlijk verantwoordelijk voor het bestuur, het beleid en het beheer
van de gemeente. Binnen de kerkenraad zijn de ouderlingen en
de predikant in het bijzonder verantwoordelijk voor het pastoraat, voor vorming en toerusting en voor het algehele beleid. De
diakenen zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor het beheer
van het diaconale vermogen en de ouderling-kerkrentmeesters
voor het kerkrentmeesterlijk beheer.
Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad. Het
moderamen wordt gevormd door de voorzitter, de ouderlingscriba, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester.
Momenteel bestaat de kerkenraad uit de volgende personen:

Predikant:
(06-45751180 Ds. Jan Stap
(491345
(491657
(491914
(491359
(06-11181576
(06-57990560

Ouderlingen:
Henk Huisman (voorzitter, wijkouderling Wijk 1)
Lourens Schipper (wijkouderling Wijk 2)
Cobi de Groot (wijkouderling Wijk 3)
Lisette van der Kolk (wijkouderling Wijk 4)
Geerije Knol (jeugdouderling)
Jolanda Brouwer (ouderling-scriba)

(491909
(281773
(06-50868289
(491361
(491894
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Diakenen:
Wolly Brand-Soeten (voorzitter)
Jannie Hoorn-Brinkman
Annemarije Hoorn (jeugddiaken)
Frens Westenbrink (secretaris)
Anita Wobben

Ouderling-kerkrentmeesters:
Gerard Roze, voorzitter
Gerdie Westenbrink, secretaresse, cvk@hgkd.nl
Arie Voerman, 1e penningmeester, penningmeestercvk@hgkd.nl
Rob Polinder, 2e penningmeester,
1 Vacature
Diaconie
De diakenen staan in het ambt en hebben een aantal taken binnen onze gemeente. Ze zijn lid van de kerkenraad en besturen
met de andere ambtsdragers mede de kerkelijke gemeente. Ze
observeren met andere diakenen waar hulp nodig is en helpen
mensen binnen en buiten de gemeente. Daartoe beheren zij
een eigen vermogen en onroerend goed.
In de kerkdiensten hebben de diakenen een zichtbare taak bij
de collecten en bij de bediening van het avondmaal. De kerkwebradio en de ophaaldienst (zie onder ‘Vieren’, hoofdstuk 1)
vallen onder de verantwoordelijkheid van de diakenen. Ook verzorgt de diaconie de paasgroet en de kerstgroet (in samenwerking met de vrouwenvereniging).
De diaconie is vertegenwoordigd in het moderamen, in de zendingscommissie, in het PKiN-moderamen en in de jeugdraad.
Taakverdeling binnen de diaconie:
Wolly Brand:

- voorzitter
- afgevaardigde moderamen
- afgevaardigde classis
- gezamenlijke diaconieën
- onroerend goed

Jannie Hoorn-Brinkman:

- financiële administratie
- ingekomen stukken
- kaarsen bestellen
- onroerend goed
- gezamenlijke diaconieën

(492280
(06-23139310
(492014
(06-20432699

(491909

(281773
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(06-50868289 Annemarije Hoorn:

(491361 Frens Westenbrink:

(491894 Anita Wobben:
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- jeugddiaken
- bloemengroet Pasen
- verzorging Heilig Avondmaal
- gezamenlijke diaconieën
- secretaris
- mededelingen kerkblad over collectes
- kerkwebradio
- cd wegbrengen
- dienstrooster
- gezamenlijke diaconieën
- extra collecten
- zendingscommissie
- PKiN-moderamen
- gezamenlijk zendingsproject
- gezamenlijke diaconieën

Kerkrentmeesters en notabelen
De financiële belangen van de gemeente worden behartigd door
het college van ouderling-kerkrentmeesters. Dit college bestaat
uit 5 personen, die tevens zitting hebben in de kerkenraad.
De ouderling kerkrentmeesters worden bijgestaan door 5 notabelen, die aanwezig zijn bij de kerkrentmeester vergaderingen.
Zij hebben geen zitting in de kerkenraad. De notabelen zijn de
heren Klaas Roskam, Menno Brouwer, Gerrit Hoorn, Evert Jan
Hulst en Gerard Huisman.
De taken van het college van kerkrentmeesters en notabelen
bestaan uit financiële aangelegenheden van onze kerk en het
zorg dragen voor het onderhoud van het kerkgebouw en de
overige gebouwen en terreinen, zoals kosterswoning, pastorie,
jeugdgebouw, crècheruimte en de Thijs van Urklaan. Ook het
beheer van de begraafplaats rond de kerk valt onder verant-

woordelijkheid van de kerkrentmeesters. Bankrekeningnummers met betrekking tot het werk van de kerkrentmeesters kunt
u terug vinden voor in het kerkblad, op de 2e bladzijde. Bij vragen kunt u contact opnemen met één van de kerkrentmeesters.
Taakverdeling ouderling-kerkrentmeesters:
Gerard Roze:

- voorzitter
- afgevaardigde moderamen
- contactpersoon predikant,
notabelen, pachter

Arie Voerman:

- financiële administratie
- salarissen, traktementen,
- vergoedingen, facturen
- contactpersoon koster

Rob Polinder:

- actie Kerkbalans
- administratie fondswerving

Gerdie Westenbrink:

- agenda en verslag kerkrentmeestersvergaderingen
- communicatie in het kerkblad en
de website
- publicatiebord voeden vanuit de CvK

Vacature:

- catering, o.a. koffiedrinken,
iedere 3e zondag van de maand

(492405

(492014

(06-20432699
(06-23139310

Ledenadministratie
De ledenadministratie van onze gemeente wordt verzorgd door
Marieke Bakker-Keijzer, ledenadministatie@hgkd.nl
(492533
Wanneer u uw verhuizing hebt doorgegeven aan de Gemeentelijke Basis Administratie van de burgerlijke gemeente, wordt uw
adreswijziging automatisch aan de kerkelijke gemeente doorge-
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geven en in onze administratie verwerkt. U hoeft hiervoor niets
te doen, al waarderen wij een verhuisbericht wel.
Bij Marieke Bakker-Keijzer kunt u formulieren opvragen, of per
mail alle gegevens doorgeven:
- om u over te laten schrijven naar de Herv. Gem. Kolderen Dinxterveen, wanneer u niet (meer) op het grondgebied van onze gemeente woont, maar wel met ons wilt
blijven of gaan meeleven;
- om u over te laten schrijven naar een andere kerkelijke
gemeente, wanneer u op het grondgebied van onze gemeente woont of bent komen wonen, maar liever met een
andere gemeente verbonden bent;
- om uw pasgeboren kind bij ons in te laten schrijven (let
op: dit gebeurt niet meer automatisch zoals in het verleden);
- om u bij onze gemeente en daarmee bij de kerk als geheel te laten uitschrijven.
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PKiN: Protestantse Kerken in Nijeveen
Onze gemeente gaat al lang Samen-op-Weg met de Gereformeerde Kerk Nijeveen e.o. en de Hervormde Gemeente Nijeveen. Dit heeft ons gebracht bij wat we nu zijn: Protestantse
Kerken in Nijeveen, afgekort tot PKiN. Binnen het PKiN verband
wordt een aantal activiteiten gezamenlijk ondernomen, zoals:
een zestal kerkdiensten per jaar, de clubs, de catechese, de
ontmoetingsavonden, de Bijbelkring in Het Kerspel, het gezamenlijke kerkblad ‘Drieluik’.
Er is een PKiN-moderamen dat bestaat uit drie afgevaardigden
uit elke gemeente, met een boventallige penningmeester. Dit
moderamen vergadert ca. viermaal per jaar.
De predikanten van de drie gemeenten hebben regelmatig overleg met elkaar (‘ministerie’).
Ook wordt ernaar gestreefd om eenmaal per jaar een gezamenlijke kerkenraadsvergadering te beleggen.

Koster
Kostersechtpaar is de familie Oppewal. Zij wonen aan het begin (06-83352206
van de Thijs van Urklaan (Kolderveen 45) en beheren de kerk en
het jeugdgebouw. Bij een rouw- of trouwdienst helpen zij u
graag op weg, en is het ook noodzakelijk om hen te raadplegen
i.v.m. de beschikbaarheid van kerk- en/of jeugdgebouw.
Tevens kan in overleg met de koster het jeugdgebouw gehuurd
worden voor diverse evenementen, zoals verjaardagen of andere feesten en bijvoorbeeld de nieuwjaarsvisite van de buurt.
Ook kan de kerk gehuurd worden voor het voltrekken van een
burgerlijk huwelijk.
Jeugdgebouw
Het jeugdgebouw staat achter de pastorie en heeft als adres
Kolderveen 60. Zie voor verdere informatie hierboven bij ‘Koster’.
Pastorie
De pastorie heeft als adres Kolderveen 58. Het gebouw is momenteel niet in gebruik als pastorie, maar wordt verhuurd zolang er geen predikant woont.

(491707

(491727

Kerkgebouw
Het kerkgebouw heeft de status van een monument en staat aan
het einde van de Thijs van Urklaan. Het adres van de kerk is Kolderveen 47. Zie voor verdere informatie hierboven bij ‘Koster’.
Kerkblad
Het kerkblad ‘Drieluik’ is een gezamenlijke uitgave van de Gereformeerde Kerk Nijeveen e.o., de Hervormde Gemeente Nijeveen en de Hervormde Gemeente Kolderveen-Dinxterveen.
Iedereen mag kopij aanleveren bij de redactie. Het Drieluik verschijnt 12 keer per jaar. Eindredacteur is de heer Jan van der
Woerdt. Het vermenigvuldigen wordt namens onze gemeente
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(491657 gedaan door Lourens Schipper.
Hebt u vragen over de redactie, neemt u dan contact op met
(491361 mevr. J. Westenbrink-Rijkeboer. Wilt u helpen bij het rapen en
nieten van het kerkblad, neemt u dan contact op met de heer
(491429 G. Huisman.
Hebt u vragen over de bezorging van het kerkblad of wilt u
daaraan meewerken, neemt u dan contact op met mevrouw
(491454 R. Brinkman-Meijer.
Website
De Hervormde gemeente Kolderveen-Dinxterveen heeft al
meerdere jaren een website. De kerkenraad heeft deze in 2014
laten aanpassen. Het webadres is www.hgkd.nl
(06-20432699 Webmaster is de heer R. Polinder.
(491205 Mevr. A. Bouwknegt-Appelo is verantwoordelijk voor de inhoud,
info@hgkd.nl.
Restauratiefonds (orgelfonds)
Het restauratiefonds is ontstaan in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen de kerk een totale restauratie
heeft ondergaan. Iedereen kon er toen een bijdrage in storten.
Wat overbleef heeft men laten staan voor eventuele nieuwe restauraties van kerk of orgel. Het fonds wordt nog steeds gevoed
door giften, de opbrengst van het verjaardagsfonds en de inhoud van het melkbusje, dat achter in de kerk staat. Het rekeningnummer is NL04RABO3418292496 t.n.v. Restauratiefonds.
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Verjaardagsfonds
De leden van de vrouwenvereniging bezoeken alle gemeenteleden van twintig jaar en ouder ter gelegenheid van hun verjaardag met een envelop waarin een mooie kaart zit en tevens een
zakje voor een gift. De opbrengst, die jaarlijks rond de achttienhonderd euro ligt, wordt gebruikt voor onderhoudswerkzaamheden aan kerk, gebouw en orgel.

Rommelmarkt
De rommelmarktcommissie bestaat uit een aantal leden van
onze gemeente. De commissie verzorgde jarenlang de bazaar
die gehouden werd ten bate van het jeugdgebouw onder het
motto van: “Allen in touw voor het gebouw”.
De laatste jaren houdt zij zich bezig met het organiseren van de
jaarlijkse rommelmarkt op de laatste zaterdag in september.
De opbrengst is nog steeds bestemd voor het jeugdwerk en het
jeugdgebouw. U kunt het gehele jaar door spullen voor de rom(492014
melmarkt inleveren bij de heer A. Voerman.
Kerkhof
Het kerkhof wordt, in opdracht van de kerkrentmeesters, onderhouden door de heer M. Brouwer. Eenmaal per jaar, meestal in
december, worden door vele vrijwilligers van jong tot oud de
kerkelijke terreinen en gebouwen ontdaan van blad en andere
ongerechtigheden. De Historische Vereniging van Nijeveen zet
zich in voor het onderhoud van de oudste graven. Voor de plaatselijke regelingen m.b.t. het kerkhof en het begraven, alsmede
voor de actuele tarieven en verdere informatie kunt u contact
(491305
opnemen met de heer K.J. Bakker.
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Tarieven
Hervormde gemeente Kolderveen-Dinxterveen, per 01-01-2016
Begraafplaats te Kolderveen
Dubbel graf (30 jaar)
-voor gemeenteleden
-voor personen zoals vermeld in artikel 2 lid b *

€ 850,00
€ 1.300,00

Enkel graf (30 jaar)
-voor gemeenteleden
-voor personen zoals vermeld in artikel 2 lid b *

€ 425,00
€ 675,00

Kindergraf (30 jaar)
-voor gemeenteleden
-voor personen zoals vermeld in artikel 2 lid b *

€ 425,00
€ 675,00

Urnen graf (30 jaar)
-voor gemeenteleden (1 of 2 urnen)
€ 575,00
-voor personen zoals vermeld in artikel 2 lid b * (1 of 2
urnen)
€ 725,00
Columbarium
1 nis (1 of 2 urnen, 30 jaar)
-voor gemeenteleden
-voor personen zoals vermeld in artikel 2 lid b *

€ 1.100,00
€ 1.430,00

Verlenging
Dubbel graf voor een periode van 10 jaar bij verlenging
-voor gemeenteleden
€ 350,00
-voor personen zoals vermeld in artikel 2 lid b *
€ 480,00
Enkel graf voor een periode van 10 jaar bij verlenging
-voor gemeenteleden
-voor personen zoals vermeld in artikel 2 lid b *

€ 175,00
€ 240,00

Kindergraf voor een periode van 10 jaar bij verlenging
-voor gemeenteleden
* zie p. 26 -voor personen zoals vermeld in artikel 2 lid b *

€ 130,00
€ 175,00
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Urnen graf voor een periode van 10 jaar bij verlenging
-voor gemeenteleden
-voor personen zoals vermeld in artikel 2 lid b *

€ 175,00
€ 240,00

Columbarium voor een periode van 10 jaar bij verlening
-voor gemeenteleden
€ 330,00
€ 420,00
-voor personen zoals vermeld in artikel 2 lid b *
Grafonderhoud
Onderhoud per jaar (maximaal 30 jaar)

€ 85,00

Overige tarieven
Verhuur kerkgebouw
Huur kerkgebouw per dagdeel
€ 112,50
Huur kerkgebouw voor trouwdienst (voor gemeente leden) € 122,50
Huur kerkgebouw voor trouwdienst incl. burgerlijk huwelijk (voor gemeente leden)
€ 250,00
Huur kerkgebouw voor trouwdienst (voor niet gemeente leden)€ 250,00
Huur kerkgebouw voor trouwdienst incl. burgerlijk huwelijk (voor niet
gemeente leden)
€ 495,00
Begrafenis (voor gemeenteleden)
€ 97,50
Begrafenis (voor personen zoals vermeld in artikel 2 lid b *) € 122,50
Aanwezigheid bij rouw- en trouwdiensten van:
Koster
-voor gemeenteleden
-voor personen zoals vermeld ‘in artikel 2 lid b *

€ 61,50
€ 97,50

Organist en orgelkosten (=€ 9,25) -voor gemeenteleden
€ 61,50
Organist en orgelkosten (=€ 14,75) -voor personen zoals vermeld in
€ 97,50
artikel 2 lid b *
Verhuur jeugdgebouw
Huur grote zaal per dagdeel
Huur kleine zaal per dagdeel
Condoleren na begrafenis
-voor gemeenteleden
-voor personen zoals vermeld in artikel 2 lid b *

€ 55,00
€ 27,50
€ 85,00
€ 110,00

* zie p. 26
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Overige tarieven
Kerkblad
-voor gemeenteleden
gratis
-voor niet gemeente leden, per jaar in looproute of digitaal € 10,50
-voor niet gemeente leden per post, per jaar
€ 27,50
Collecte munten
Geel
Rood
Groen

€ 1,00
€ 1,50
€ 2,50

* Artikel 2 (zoals genoemd in de tarievenlijst)

Uitsluitend recht:
1.
a

b.

2.
a.
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In dit reglement worden onder leden van de Hervormde
gemeente te Kolderveen-Dinxterveen verstaan:
- diegenen die als zodanig staan ingeschreven in het register
van de gemeenteleden
- Zoals omschreven in de kerkorde van de Protestantse Kerk
in Nederland Ordinantie 2.7.1 en 2.8.1
Onder leden van de Protestantse Kerk in Nederland worden
verstaan:
- diegenen die als zodanig staan ingeschreven bij de
gemeente waartoe zij behoren, op de wijze zoals
beschreven in de kerkorde van de Protestantse Kerk
Ordinantie 2.7.1 en 2.8.1

Leden van de Hervormde gemeente te Kolderveen-Dinxter
veen kunnen na hun overlijden op de begraafplaats bij de
Hervormde kerk te Kolderveen worden begraven.

b.

Leden van de Protestantse Kerk in Nederland kunnen na hun
overlijden op de begraafplaats bij de Hervormde kerk te
Kolderveen worden begraven, indien zij:
- familieleden tot in de eerste graad hebben doen begraven op
de begraafplaats te Kolderveen.
- gedurende tenminste 10 jaar in de Hervormde gemeente te
Kolderveen-Dinxterveen gewoond hebben.

3.

Een ieder die niet valt onder de termen zoals bedoeld in het
eerste en tweede lid van dit artikel, zijn uitgesloten van het
recht tot het doen begraven, of begraven worden, tenzij men
familieleden tot in de eerste graad heeft die leden zijn van de
Hervormde gemeente te Kolderveen-Dinxterveen.
In uitzonderlijke gevallen beslist het College van Kerkmeesters.

Iedereen heeft ouders; dit is de eerstegraads familie.
De andere kinderen van die ouders zijn broers en zussen. Dit zijn
tweedegraads verwanten.
De ouders van die ouders zijn grootouders, of opa’s en oma’s.
Ook grootouders worden als tweedegraads familie beschouwd.
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Geschiedenis kerk van Kolderveen-Dinxterveen
Rond 1200 is met de ontginning van het moerasgebied vanuit
Vollenhove via Wanneperveen-Dinxterveeen begonnen. In 1298
moest Dinxterveen al 2 vaten honing als pacht aan de St. Pietersproosdij te Utrecht voldoen.
De eerste bewoners van Kolderveen-Dinxterveen behoorden
kerkelijk tot de St. Clemensparochie van Steenwijk.
In de 15e eeuw is de eerste kerk te Kolderveen gebouwd op de
plaats waar de kerk nu staat. Het gebouw was klaar in 1471. Bij
de laatste grote onderhoudsbeurt van de kerk in verband met
scheuren in de binnenmuren onder de ramen heeft er tot in
grote diepten bodemonderzoek plaats gevonden. Toen bleek dat
er na de ijstijd onder de kerk geen wijziging in de zandlaag had
plaats gevonden. Het was in de Middeleeuwen dus al een veilige plaats voor bouwen en begraven. De toren (nu eigendom
van de burgerlijke gemeente) stamt uit de 14e eeuw.
Het gebied rond Meppel behoorde oorspronkelijk tot de parochie Kolderveen.
In 1422 werd Meppel afgescheiden van Kolderveen. De hieruit
ontstane verplichtingen zijn nog terug te vinden in de 10 zilveren penningen in het gemeentewapen van Meppel.
Het orgel is in de 1e helft van de 19e eeuw gebouwd door de
firma Van Oeckelen.
De kerk is meerdere malen veranderd. De grootste verandering
vond plaats in 1843. Het gebouw werd toen aangepast voor de
protestantse eredienst, waarbij Het Woord centraal behoort te
staan, en praktisch kon het aantal zitplaatsen worden uitgebreid. De preekstoel werd verplaatst van de zuidkant van de
kerk naar het koor. Daarvoor moest aan de oostkant een raam
worden dichtgemetseld. De restauratiekosten bedroegen fl.
999,-.
Van 1972 tot 1974 vond er weer een grote restauratie plaats.
Toren en kerk werden voorzien van geglazuurde pannen, alle
ramen werden vervangen en niet originele dichtgemetseld, de

galmgaten in de toren werden in oude stijl teruggebracht, de
banken werden uit het koor verwijderd evenals de lambrisering
en er werd een nieuwe plavuizenvloer aangebracht. De banken
werden uit het schip verwijderd en vervangen door stoelen. Ook
werd de ingang (klompenhok) op de oorspronkelijke plaats gemaakt.
Dankzij belangrijke subsidies van het Rijk, de provincie en de
gemeente konden de restauratiekosten door de eigen kerkelijke
gemeente worden opgebracht. De totale restauratiekosten bedroegen ongeveer fl. 900.000,-.
Na voltooiing van de restauratie werd de toren voor fl. 1,- door
de toenmalige gemeente Nijeveen overgenomen. Een paar jaar
voor de restauratie werd de oude consistoriekamer vernieuwd.
De laatste inwendige restauratie van de kerk vond plaats in
1992 en de kosten bedroegen zo rond de fl.
100.000,-. Waarbij ook
weer de overheid een
niet onaanzienlijke bijdrage leverde.
In 2013 is begonnen
aan een grootscheepse
restauratie van het
orgel, nadat enige
jaren eerder een aanzienlijk legaat werd
ontvangen, dat moest
worden besteed aan
het kerkinterieur of het
orgel.
De restauratie werd in
2014 afgerond. Over de het hele proces is een boekje verschenen met de titel ‘Het Van Oeckelen-orgel in de Hervormde kerk
van Kolderveen-Dinxterveen gerestaureerd’.
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