
     

  

 

Profielschets Gereformeerde wijkgemeente Centrum Hoogeveen  
  

 
  
Foto: Voorzijde Hoofdstraatkerk  

  
Binnen de Gereformeerde wijkgemeente Centrum van de Protestantse Gemeente Hoogeveen is een 

profielschets opgesteld.   

Deze profielschets probeert een helder beeld te geven van de burgerlijke gemeente Hoogeveen en 

de Gereformeerde wijkgemeente Centrum.   

  



     

  

Deze profielschets is opgesteld aan de hand van informatie van de website van de gemeente 

Hoogeveen, de website van de Gereformeerde wijkgemeente Centrum Hoogeveen en informatie van 

het kerkelijk bureau. Daarnaast is gebruik gemaakt van het beleidsplan 2016-2021.  

  

De Gereformeerde wijkgemeente Centrum is één van de vijf wijkgemeenten van de Protestantse 

Gemeente Hoogeveen.   

  

Kerkelijke gemeente  

De Gereformeerde wijkgemeente Centrum is te vinden in het hart van de burgerlijke gemeente 

Hoogeveen, met het kerkgebouw midden in de winkelstraat.   

Alle leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd, een merendeel van de gemeenteleden valt binnen 

de leeftijdscategorie 60 tot en met 99. Hieruit blijkt dat de groep > 60 jaarduidelijk 

vertegenwoordigd is. Er is weinig aanwas van jonge leden. 

  

 
 De Gereformeerde wijkgemeente Centrum bestaat per 18 april 2016 uit een totaal van 896 leden. 

Van deze leden wonen er 92 in de zorgcentra (Olden Kinholt, de Kemperhof, de Westerkim, de 

Westerheem, de Westerstede, Jannes van der Sleedenhuis, Bilderdijklaan en Hennie van Andelhof ). 

Al deze zorgcentra zijn te vinden op korte afstand van de Hoofdstraatkerk. Binnen de wijkgemeente 

worden deze zorgcentra verzorgd door de Pastoraatgroep.  

  

Van alle leden is 77,3% 

belijdend lid, 21,8% is dooplid 

en 0,9% is blijkgever. Dit is in de 

grafiek hiernaast weergegeven.  

  

De gehele wijkgemeente is 

verdeeld over 16  

“ouderlingenwijken” inclusief  

de pastoraatgroep.  

  

Predikant/ouderling kerkelijk werker 

De te beroepen predikant wordt beroepen voor 0,66 fte. Naast de predikant is er een ouderling 

kerkelijk werker binnen de wijkgemeente voor  13,5 uur (tot medio 2018).  Beide ambten zijn qua 
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omvang onafhankelijk van elkaar. Normaal worden beide fte’s bij elkaar opgeteld, in dit geval niet. 

Na pensionering van de ouderling kerkelijk werker blijft de fte voor de predikant 0,66 fte. 

  

Contact met de Hervormde wijkgemeente Centrum 

In de afgelopen 25 jaren is er regelmatig contact geweest met de Hervormde wijkgemeente 

Centrum. Die gesprekken vonden plaats als goede buren. We gaan ook als goede buren regelmatig 

bij elkaar op bezoek. Een aantal erediensten wordt gezamenlijk georganiseerd. Identiteit wordt over 

en weer gerespecteerd. De verschillen in identiteit, of zo men wil modaliteit, zijn nog steeds 

aanwezig. Eenwording of fusie van de Gereformeerde en Hervormde wijkgemeenten in het centrum 

is nog niet aan de orde.  

 

Visie 

De wijkkerkenraad van de Geformeerde wijkgemeente Centrum heeft voor 2016-2021 de volgende 

visie geformuleerd:  

  

Jezus Christus is het centrum en de bezielende bron van leven voor zijn gemeente. Leven door Hem is 
gefundeerd in verzoening met God en vergeving van zonden. Geloof in Hem geeft ons leven richting 
en toekomst. (op weg naar Gods koninkrijk) en houvast: ‘’niets en niemand kan ons scheiden van de 
liefde van God welke is in Christus Jezus onze Heer’’. Hij is bij ons door Zijn geest die ons aan Hem 
verbindt, om ons mens te doen zijn in Zijn Naam: Christen in deze wereld.  
  

Kerkenraad 

De kerkenraad houdt 10 keer per jaar een vergadering. Daarnaast worden enkele groothuisbezoeken 

gehouden. Op de 1e zondag van de maand is er na de eredienst een gespreksgroep met jonge 

ouders. En er wordt een gezellige avond georganiseerd voor vrijwilligers. 

 

Eredienst 

Naast de erediensten worden ook diensten georganiseerd voor jong en oud, zijn er zangdiensten en 

af en toe een dienst Kerk en School. 

 

Catechese 

Op dit moment wordt vanwege gebrek aan belangstelling geen catechese georganiseerd. Een 

enkeling die wel catechese wil sluit aan bij een andere (wijk)gemeente. 

 

Vorming en toerusting 

Jaarlijks worden een twintigtal avonden georganiseerd, waarbij een gevarieerd aanbod van 

onderwerpen aan bod komt.  Dit wordt Hoogeveen-breed georganiseerd onder de naam  

‘Leeftocht‘. Verder is er een Evangelisatieclub en een gebedsgroep. 

 

Pastoraat 

In onze wijkgemeente zijn contactpersonen werkzaam. Zij bezoeken gemeenteleden bij bijv. ziekte of 

verjaardag van een oudere gemeentelid. Ook wordt elke zondag een boeket bloemen gebracht bij 

een gemeentelid. 

 

Diaconaat 

Met Pasen worden bloemen gebracht naar mensen die het afgelopen jaar hun partner hebben 

verloren. Met Kerst worden kerstpakketten  gebracht bij minder draagkrachtigen. Er is activiteit 



     

  

richting de Voedselbank en er is een inzameling van gelden voor ondersteuning minder 

draagkrachtigen om toch op vakantie te gaan. 

 

Jeugdwerk 

Er zijn geen jeugdclubs actief, maar eventueel wordt ad hoc iets georganiseerd, bijv. een jeugdkamp 

tijdens een weekend. 

 

Maatschappelijke betrokkenheid 

In de wintermaanden wordt maandelijks gezamenlijk gegeten. Er is een project gericht op het 

bouwen van een school in Gambia en een project voor een het bouwen/onderhouden van een 

bakkerij in de Oekraïne (Broodnodig). 

Commercieel: diverse vergaderingen zoals van VvE’s, CDA, Groei & Bloei en Literaire Clubs. 

 

Missionaire activiteiten 

Er worden zangdiensten georganiseerd door de Interkerkelijke Evangelische Commissie, de kerk is 

open tijdens een koopzondag en ook tijdens de Pulledagen (5x een grote braderie). 

 

Ouderenwerk 

Er worden seniorenmiddagen georganiseerd. Contactpersonen bezoeken de ouderen voor hun 

verjaardag of vanwege ziekte. Vervoer naar de kerk wordt geregeld. Er is een Telefoonkaart gemaakt 

met de belangrijkste telefoonnummers en er is een telefooncirkel. Een aantal personen die elkaar 

elke morgen even bellen. 

 

Financieel en beheerszaken 

Er is een wijkkas van de kerk waaruit bepaalde zaken worden betaald, bijv. koffiedrinken na een 

kerkdienst, de activiteiten rondom de Startzondag etc. Er is een wijkkas van de diaconie waaruit 

attenties voor ouderen worden betaald of bij jubilea. Beheerszaken ligt bij Protestantse Gemeente 

Hoogeveen. 

 

Taakverdeling predikanten 

Er is een gezamenlijke Ministerie van Predikanten waarin afspraken worden gemaakt m.b.t. 

vertegenwoordiging in de Algemene Kerkenraad, wie zitting neemt de redactie van de 

Kerkentrommel etc. 

 

Interkerkelijke samenwerking 

Als hierover gesproken wordt dan is dit bij de Protestantse Gemeente Hoogeveen centraal. 

 

Verhouding van wijkkerkenraad tot algemene organen 

Wij zijn vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad, in het College van Diakenen en in het College 

van Kerkrentmeesters. Daarnaast hebben wij een vertegenwoordiger in de Classis Hoogeveen. 

 

Kerkgebouw 

In het jaar 1904 is de Hoofdstraatkerk 

gebouwd. In dat jaar kreeg de kerk de 

naam Oosterkerk, simpelweg omdat ze 

aan de oostzijde van de Hoofdstraat 

stond. De kerk is gebouwd in opdracht 



     

  

van de Afgescheidenen en de Dolerenden. Deze twee kerken gingen samen verder als 

Gereformeerde Kerk. De jaartallen in de voorgevel van de Kerk verwijzen nog naar de Afscheiding ( 

1834) en Doleantie (1886).  In het jaar 2007 is de Hoofd-straatkerk van binnen grondig verbouwd.   

  

Burgerlijke gemeente   

De gemeente Hoogeveen heeft ruim 55.000 inwoners en bestaat uit de plaatsen Elim, Fluitenberg, 

Hollandscheveld, Hoogeveen, Nieuweroord, Nieuwlande, Noordscheschut, Pesse, Stuifzand en 

Tiendeveen en het buurtschap Nieuw Moscou.  

 

Dynamiek, ambitie en kwaliteit. Dat is Hoogeveen. Het hele jaar door zijn er veel verschillende 

evenementen georganiseerd door verschillende partijen in Hoogeveen. Hierbij is te denken aan 

koopzaterdagen met muziek, de cascaderun, de pulledagen en de open bedrijvendag.   

  

Binnen en buiten de gemeente Hoogeveen zijn tal van mogelijkheden voor kinderopvang, 

peuterspeelzalen, basis- en voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen. Deze voorzieningen worden 

aangeboden in zowel christelijke als niet-christelijke locaties.  

 

Hoogeveen ligt bij het gelijknamige Knooppunt Hoogeveen van de autosnelwegen A28 (naar het 

westen en noorden) en A37 (naar het oosten) en de autoweg N48 (naar het zuiden). Door haar 

directe verbinding naar het zuiden naar Overijssel (Ommen, Dedemsvaart, Zwolle), en in noordelijke-

oostelijke richting Assen, Groningen, Emmen, Leeuwarden, is de stad een knooppunt van regionale 

voorzieningen.  

Daarnaast ligt Hoogeveen aan de spoorlijn Zwolle-Groningen waardoor er een goede mogelijkheid is 

ook met het openbaar vervoer te reizen. Ook rijden er vele buslijnen naar verschillende omliggende 

dorpen en steden. Binnen Hoogeveen is er de mogelijkheid te reizen met stadsbus “de Bij”.  

  

Er is een gevarieerd cultureel aanbod en er zijn volop sportmogelijkheden/- voorzieningen. Hierbij is 

te denken aan verschillende voetbal- en volleybalclubs, een hockeyclub, badminton, tennis enz. Ook 

zijn er meerdere muziekverenigingen gevestigd in Hoogeveen die zich regelmatig laten zien.  

  

Rondom Hoogeveen zijn veel mogelijkheden om te recreëren door middel van een recreatieplas, het 

natuurgebied Dwingelderveld en meerdere campings en vakantieparken.  De landbouw is in Drenthe 

en Hoogeveen nog altijd een belangrijke bedrijfssector. Veel werkgelegenheid vindt men 

bijvoorbeeld in de industrie, bouwnijverheid, de groot- en detailhandel, maar ook het onderwijs 

vormt een belangrijke bron van werkgelegenheid in Hoogeveen. De zorg creëert binnen de 

gemeente de meeste banen.  

  

  


