
  

 

 

 

 

Vastgesteld op 12-02-202 
 
Ons visitekaartje 
Wie zijn wij eigenlijk als kerkelijke gemeente? Hoe willen we overkomen bij anderen? Wie 
willen we zijn? Allemaal vragen die we in één korte zin willen beantwoorden met ons 
visitekaartje: 
Een saamhorige gemeente met hart voor jong en oud! 
 
Onze missie 
Waartoe zijn we geroepen? Wat of wie willen we bereiken als gemeente? Waar willen we 
naar streven? Welk doel hebben we voor ogen? Dat hebben we samengevat in dit mission 
statement: 
Wij willen een levendige en saamhorige gemeente zijn die leeft uit Gods genadig handelen in 
Jezus Christus en zich laat inspireren door Gods Woord; een gemeente waarin we om zien 
naar elkaar en de mensen om ons heen. 
 
Onze speerpunten 
We maken het visitekaartje en het mission statement nog iets concreter. We formuleren 
een handvat die hieruit voortkomt waar we ons in ons beleid naar kunnen richten. We 
willen heel concreet “kerk zijn voor iedereen”. 
 
Een kerk met lange geschiedenis 
De kerk van Kolderveen en Dinxterveen staat aan het einde van een lange beukenlaan, 
midden in het veld. Wie de moeite neemt om die lange laan af te gaan, die zal meteen 
merken dat alles rust en sfeer ademt. Die sfeer wordt niet alleen opgeroepen door de 
prachtige natuur, maar ook door de lange geschiedenis van deze kerk. 
 
De kerk is gesticht als dochterkerk van Sint Clemensparochie (Steenwijk) en werd voltooid in 
1471. De kerk is dus als katholieke kerk gebouwd is. De locatie van het gebouw zo midden in 
het land wordt door een prachtige legende verklaard: er zou meer richting Meppel een 
oudere kerk hebben gestaan. Men besloot die naar Kolderveen te verplaatsen door alle 
stenen op een ossenwagen te laden. Maar op de plek waar nu de kerk staat zou een wiel 
van de wagen zijn gebroken. Men vatte dit op als een teken van God om de kerk hier te 
bouwen. Hoewel het een prachtig verhaal is, wordt de historische betrouwbaarheid ervan 
betwijfeld. 
 
Aan het eind van de negentiende eeuw was er een boerenjongen uit Kolderveen ernstig 
ziek. Toen hij 17 jaar was en ernstig ziek, heeft hij zijn vermogende ouders laten beloven dat 
ze het deel van de erfenis dat aan hem toe zou komen aan de kerk zouden schenken. Na zijn 
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overlijden hebben zijn ouders dat inderdaad gedaan. Van dit vermogen is de kerk 
gerestaureerd, zijn de beuken langs de Thijs van Urklaan (dat eerst nauwelijks meer dan een 
zandpad was) geplant, is de kosterswoning gebouwd en is een fonds opgericht met een 
startkapitaal van fl.3500,= ten behoeve van de armenzorg in de Kolder- en Dinxterveense 
gemeenschap. 
 
De Nederlandse Hervormde gemeente Kolder- en Dinxterveen werd bij de vorming van de 
Protestantse Kerk in Nederland (mei 2004) de Hervormde gemeente Kolder- en Dinxterveen 
(binnen de PKN). 
 
De kerk beschikt sinds 1869 over een orgel, dat oorspronkelijk is gebouwd door Petrus van 
Oeckelen. Het is in de loop der jaren een aantal keren hersteld en aangepast. 
 
Waar zijn wij kerk voor iedereen? 
De Hervormde gemeente Kolderveen-Dinxterveen ligt op het grensgebied van twee 
burgerlijke gemeenten en ook van twee provincies. Kolderveen valt sinds 1998 onder de 
gemeente Meppel (Drenthe., voorheen gem. Nijeveen), en Dinxterveen is het oosteinde van 
het dorp Wanneperveen en valt onder de gemeente Steenwijkerland (Overijssel.). Vanouds 
hoort dit hele gebied bij elkaar in één kerkelijke gemeente. Er is tenminste niet bekend dat 
het ooit anders is geweest. 
 
Toen het dorp Nijeveen in de jaren ’50 begon uit te breiden, is vastgesteld dat een klein 
gedeelte van die nieuwbouw valt onder de kerkelijke gemeente Kolderveen-Dinxterveen. 
 
Kolderveen heeft, inclusief het buitengebied, ca. 230 inwoners. Dinxterveen heeft ca. 270 
inwoners. Nijeveen heeft er (inclusief Kolderveen en het buitengebied) ca. 37502. Het is een 
landelijk, agrarisch georiënteerd gebied met (sterk ontwikkelde) melkveehouderijbedrijven.  
 
Wat voor kerk zijn wij? 
Het is niet eenvoudig om een korte karakterschets te geven van een gemeente met bijna 
500 leden, die allemaal heel verschillend in het leven staan en ieder een eigen 
(geloofs)beleving hebben. Maar enkele aspecten zijn toch wel zichtbaar. 
 
Ten eerste is de gemeente typisch een ‘volkskerk’-gemeente. Dat wil zeggen: mensen kiezen 
er meestal niet bewust voor om lid te worden van déze gemeente, ze zijn het gewoon. Dat 
brengt een zekere breedte in opvattingen met zich mee. Die ruimte is er. 
 
Ten tweede zijn we kerk op het dorp (de dorpen). Dat wil zeggen dat de kerk nog een 
belangrijke, bijna vanzelfsprekende plaats inneemt in de beleving van de dorpsbewoners die 
hier geboren en getogen zijn, onafhankelijk van de vraag hoe betrokken zij zijn bij de 
gemeente. Maar bij de mensen die hier van buiten zijn komen wonen, is die 
vanzelfsprekendheid er vaak niet. 
 
Ten derde is tijdens de gemeenteavond van april 2019 door de gemeente (althans, een deel 
van de actieve kern) uitgesproken dat een ruimte meerderheid hecht aan de typering 
‘confessioneel’. We zijn een confessionele gemeente, en zien dat vooral terug in de 
verwachtingen die er bij kerkgangers leven ten aanzien van de eredienst. 



Ten vierde vindt er, mede doordat de gemeente en de dorpsgemeenschap vrij klein zijn, 
samenwerking plaats met de Gereformeerde Kerk te Nijeveen e.o. en de Hervormde 
gemeente Nijeveen. Door de meeste gemeenteleden van de drie gemeenten wordt deze 
samenwerking positief gewaardeerd. 
 
Kerkenraad van onze gemeente 
Kerk zijn is voor iedereen. De kerkenraad staat open voor goede initiatieven vanuit de 
gemeente. Ook kan de kerkenraad hierin zelf het voortouw nemen. De kerkenraad houdt 
formeel en informeel contact met allen die betrokken zijn bij het jeugdwerk, zoals de leiding 
van de zondagsschool. De jeugdclubs en de jeugdkerk, de catechese (Sjops!) en Youth-Alpha 
vinden plaats in PKiN verband. 
 
De kerntaak van de kerkenraad is: leiding geven aan de gehele gemeente. Daarbij stelt de 
kerkenraad zich dienend op, dat wil zeggen: de kerkenraad ziet en hoort wat er in de 
gemeente speelt en gaat daar invoelende manier mee om. Bij belangrijke besluiten vraagt 
de kerkenraad de mening van de gemeente bijv. tijdens een gemeenteavond. Omdat het 
ons speerpunt is om kerk te zijn voor iedereen, heeft de kerkenraad in de besluitvorming 
niet alleen de eigen kerkelijke gemeente op het oog, maar ook het welzijn van de 
dorpsgemeenschap(pen). 
 
Over het algemeen wordt er 10 keer per jaar vergaderd met de kerkenraad, daarnaast is er 
nog het moderamen. Afzonderlijk worden er door de verschillende colleges ook vergaderd. 
Op dit moment wordt de kerkenraad bemenst door 13 gemeenteleden. Over het algemeen 
worden wij gezien als een relatief jonge kerkenraad, waarbij een behoorlijk aantal 
kerkenraadleden onder de 40 jaar is. 


