
Profiel van wijkgemeente Heemse  
 

PKN Hardenberg-Heemse 
 

Onze wijkgemeente Heemse maakt deel uit van de PKN gemeente Hardenberg-Heemse en is het 
resultaat van een aantal fusies.  

 
Allereerst de fusie van de Gereformeerde kerken van Hardenberg en Heemse op 1 april 1999. 
 
Zeven jaar later, op 24 maart 2006, volgde de fusie tussen de Hervormde gemeenten van Hardenberg 
en Heemse met bovengenoemde Gereformeerde kerk. Als gevolg van die fusie werd de nieuwe grote 
PKN gemeente geografisch verdeeld in acht wijkgemeenten: één in Radewijk, één in de wijk 
Marslanden, vier in Hardenberg en twee in Heemse. De twee in Heemse waren de voormalige 
Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente waarbij de laatste uit twee wijken bestond: Wijk 1 
en Wijk 2.   
 
Op 1 april 2007 ontstond door een fusie tussen de voormalige Gereformeerde Kerk te Heemse en 
Wijk 2 van de Hervormde Gemeente Heemse de wijkgemeente Heemser Esch met de Hessenwegkerk 
als wijkkerk. Wijk 1 van de Hervormde kerk ging verder als wijkgemeente Heemse West met de Witte 
of Lambertuskerk als wijkkerk. Op grond van een aantal principiële keuzes had Heemse West 
gedurende een periode van tien jaar in zekere zin een aparte status binnen de PKN Hardenberg-
Heemse. 
 
In juni 2019 besloot de algemene kerkenraad met het oog op de noodzakelijke bezuinigingen het 
aantal kerkdiensten in Heemse tot één ochtenddienst terug te brengen. Dit besluit was de ‘initiator’ 
om concreet over een fusie te gaan praten, hetgeen tot dan toe als ‘nabij toekomstbeeld’ werd 
gezien. In oktober van 2019 zijn wij - wijkgemeente Heemse Esch en wijkgemeente Heemse West - 
begonnen met de fusiebesprekingen. Door de coronacrisis heeft dat proces de nodige vertraging 
opgelopen, maar vanaf 1 januari 2022 gaan beide wijkgemeenten gezamenlijk verder en hopen we 
ook in de loop van 2022 een eigen predikant te kunnen beroepen.  
 
Onze wijkgemeente kan als midden orthodox worden getypeerd en strekt zich globaal uit vanaf het 
Oelenveer tot aan de kerkelijke grenzen met Mariënberg, Ommen, Dedemsvaart, Lutten en de N343. 
 

   
De Hessenwegkerk           De Witte of Lambertus kerk  



Met de fusie zal één van de kerkgebouwen gesloten worden. Het voorgenomen besluit van de 
algemene kerkenraad is om de Witte of Lambertuskerk als wijkkerk te behouden. Dit is een gebouw 
met een rijke geschiedenis. Zo zou de grote zwerfsteen die voor deze kerk ligt, gebruikt zijn als 
offersteen rond het begin van onze jaartelling. De basis van de huidige kerk is in de dertiende eeuw 
gebouwd en ook het aanwezige doopvont dateert nog uit die tijd. Rond 1610 vond in Heemse de 
kerkhervorming plaats en werd Heemse van Rooms-Katholiek, Gereformeerd. De nissen, waarin 
beelden hebben gestaan, in de muren van de Witte of Lambertus kerk verwijzen nog naar die tijd.  
 
De eerst komende periode zullen de erediensten nog worden gehouden in de Hessenwegkerk, een 
kerk die in 1952 is gebouwd. In 1947 is een deel van de leden van de Gereformeerde kerk in Heemse 
overgegaan naar de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk. De vrijgemaakten behielden de beschikking 
over de Weidebuurtkerk (tegenwoordig de Kandelaarkerk). En de Gereformeerde leden bouwden 
een nieuwe kerk tegenover de Es, de Hessenwegkerk.  
 
Er staan tegenwoordig maar liefst vier kerkgebouwen rondom de Es in Heemse. Naast de drie 
bovengenoemde kerken vind je hier sinds 2009 ook een Christelijk Gereformeerde Kerk.  
 

 
Actuele ledenstand- en leeftijdssamenstelling wijkgemeente Heemse  
 
Volgens de meest recente telling van oktober 2021 heeft de wijkgemeente Heemse 1550 leden 
verdeeld over ongeveer 800 adressen. Een derde deel van deze leden komt voort uit de voormalige 
wijk Heemse West en twee derde deel komt voort uit de voormalige wijk Heemser Esch. Hieronder is 
een overzicht te zien van de leeftijdssamenstelling van de wijk Heemse: 
 

Categorie Aantal leden Percentage  
Leeftijd 0-9 72 4,6% 
Leeftijd 10-19 168 10,8% 
Leeftijd 20-39 200 12,9% 
Leeftijd 40-64 534 34,5% 
Leeftijd 65-79 391 25,2% 
Leeftijd 80-100 185 11,9% 
Totaal 1550 100% 

 
De gehele Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse heeft momenteel een totaal van 7200 
gemeenteleden. De afgelopen jaren is er sprake van een krimp in het ledenaantal. Er wordt visie en 
beleid gemaakt omtrent het omgaan met deze daling in ledenaantal en het blijven van een 
vruchtbare kerk.  
 
Wijkkerkenraad Heemse  
 
In het fusieproces van de twee wijkgemeenten is grondig nagedacht over hoe de nieuwe 
wijkkerkenraad vorm te geven. Hierin is gekozen voor het zogeheten werkgroepenmodel. Dit 
kerkenraadsmodel bestaat uit een grote kerkenraad, kleine kerkenraad, moderamen en 
werkgroepen. Een groot voordeel hierbij is dat een groot deel van de ambtsdragers zich kunnen 
focussen op hun eigen taakgebied. Doordat alle ambtsdragers slechts enkele keren in zijn totaliteit bij 
elkaar komen in een grote kerkenraad, zal het aantal vergaderingen afnemen. De grote kerkenraad 
delegeert veel taken en verantwoordelijkheden naar de kleine kerkenraad die frequenter vergaderd. 
De grote kerkenraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid en richt zich op grotere 
thema’s/besluiten en wil de ambtsdragers inspireren en toerusten. Hieronder is een organogram van 
de nieuwe structuur te zien met een toelichting op de werkgroepen: 



 

 
 
 
Werkgroep Pastoraat  
 
De werkgroep pastoraat organiseert de pastorale zorg binnen de wijkgemeente. De werkgroep komt 
samen voor overleg, waarbij de predikant en/of kerkelijk werker indien nodig aanschuift. Elke wijk 
binnen de wijkgemeente heeft zijn eigen wijkouderling die samenwerkt met een wijkteam. Dit 
wijkteam bestaat uit een coördinator en contactpersonen in de wijk. Ieder contactpersoon heeft een 
eigen sectie binnen de wijk en zijn bekend met de gemeenteleden in hun sectie. Er wordt gezorgd 
voor regelmatig bezoek en situaties die aandacht behoeven vanuit de kerk worden doorgegeven aan 
bijvoorbeeld de wijkouderling, de diaconie of de predikant.  
 
 
Werkgroep Jeugd 
 
De werkgroep Jeugd is verantwoordelijk voor het jeugdwerk binnen de wijkgemeente. Twee 
ouderlingen sturen dit taakveld aan, één ouderling richt zich op het kinderwerk tot 12 jaar en één 
ouderling op het jeugdwerk vanaf 12 jaar. Er zijn vrijwilligers die zich inzetten voor de verschillende 
activiteiten binnen het jeugdwerk. Voorbeelden van deze activiteiten zijn de kinderdienst (elke 
zondag tijdens de eredienst), de tienerdienst (één zondag per maand) en Teenz (leeftijd 12-16 jaar) 
die elke twee/drie weken op vrijdagavond bij elkaar komt. Andere activiteiten zijn Sirkelslag (kids en 
young), kinderkerstfeest en gezinsdiensten. De werkgroep werkt samen met de Centrale Jeugdraad 
die als overkoepelend overleg het jeugdwerk uit de verschillende wijken samenbrengt en 
samenwerkt waar dat kan. 
 
Met de basisscholen in de omgeving (CBS De vlinder en CBS Rheezerveen) is altijd nauw 
samengewerkt. Na de pandemie willen wij hier een doorstart aangeven en kijken hoe wij het geloof 
kunnen meegeven aan de kinderen op deze scholen en kunnen samenwerken rondom 
gezinsdiensten en leren van liederen. 
 



 
 
Werkgroep Eredienst 
 
Deze werkgroep houdt zich bezig met het vertalen van de beleidsvoornemens op dit gebied naar de 
erediensten. Dit betekent een reflectie op de huidige vorm van dienst en liturgie, om aansprekende 
en inspirerende erediensten te houden in Heemse. Ook bereiden zij diensten voor rondom Kerst, 
Pasen, Eeuwigheidszondag en (in samenspraak met de daarbij horende werkgroepen) diensten 
gericht op gezin, jongeren en buiten/randkerkelijken.  
 
Voor de vorm van eredienst en liturgie is meer te lezen in het beleidsplan van wijkgemeente Heemse. 
Hierin zijn de vormen en keuzes van de wijken Heemse West en Heemser Esch samengebracht.  
 



 

Werkgroep Missionair 
 
Ook de wijkgemeente Heemse voelt zich geroepen om vanuit liefde in beweging te komen naar 
buiten. Als christenen zijn wij immers de wereld in gezonden. De werkgroep missionair zet zich in om 
de beleidsvoornemens op dit gebied vorm te geven. Aandacht aan dit taakveld is door 
omstandigheden op de achtergrond gekomen, maar door het opzetten van deze werkgroep wil de 
kerkenraad onderstrepen dat zij hier graag verandering in ziet. 
 
 
Werkgroep Diaconie 
 
De diaconale werkgroep biedt hulp aan mensen binnen en buiten de gemeente, met de focus op de 
wijk Heemse. De wijkdiaconie werkt onder het College van Diakenen dat verschillende werkgroepen 
samenbrengt. De werkgroep diaconie zet zich in om iedereen mee te laten doen in de samenleving, 
door bijvoorbeeld praktische en financiële hulp waar nodig. De diaconie zoekt samenwerking met 
‘Noaberschap’ verengingen in de buurt die omkijken naar elkaar en hulp bieden aan elkaar. Er is een 
levendige OPA commissie die met inzameling van oud-papier geld inzamelt om goed doelen te 
ondersteunen.   
 
In het verlengde van de diaconie (en de missionaire werkgroep) bestaat de commissie ‘Zending 
Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking’ die als aparte commissie fungeert maar sterk 
betrokken is op de diaconie. 
 
 
Werkgroep Communicatie en media  
 
Omdat wij leven in een wereld die sterk te maken heeft met informatiestromen op verschillende 
platformen, bestaat er een aparte werkgroep voor communicatie en media. Er wordt gezocht naar 
efficiënte manieren om informatie te sturen naar de gemeenteleden en soms daarbuiten. Dit omvat 
het bijhouden van de website, de wekelijkse kerkcontact nieuwsbrieven, maandelijks Kerkklank 
magazine en berichten op sociale media. De werkgroep zoekt naar manieren om effectief gebruik te 
maken van de tools (beamer in erediensten, sociale media, andere PR kanalen) en verbetert dit waar 
dit mogelijk is.  
 
 
 



Vorming en toerusting  
 
Voor vorming en toerusting is momenteel geen aparte werkgroep binnen de wijk Heemse. Er is een 
overkoepelende commissie binnen Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse die zich richt op 
vorming en toerusting, namelijk de ZinIn commissie. Deze commissie verzorgd jaarlijks een groot 
gevarieerd programma aan vormende en zingevende activiteiten voor binnen en buiten de 
Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse. Voor meer informatie is het programma van ZinIn te 
bekijken via: http://www.pknhardenbergheemse.nl/programma_2021-2022/ 
 
In het beleidsvoornemen staat dat men zich in wil zetten om groepen/kringen te vormen, zoals de 
25+ groep die met regelmaat bij elkaar komt en verschillende onderwerpen met elkaar bespreekt. 
Deze groepen kunnen prachtige plaatsen zijn om elkaar persoonlijk te ontmoeten, naar elkaar om te 
zien en het geloof te verdiepen. 

 
 
 
De burgerlijke gemeente Hardenberg  
 
De gemeente Hardenberg ligt in het noordoosten van Overijssel. Sinds de gemeentelijke herindeling 
van 2001 heeft de gemeente Hardenberg een zeer uitgestrekte oppervlakte en telt ze bijna 62.000 
inwoners. De kern wordt gevormd door de plaatsen Hardenberg en Heemse, die in de loop der jaren 
aan elkaar zijn vastgegroeid en samen ruim 19.000 inwoners tellen. De Protestantse Gemeente 
‘Hardenberg-Heemse’ valt grotendeels samen met het grondgebied van deze twee plaatsen. Enkele 
kernen in het buitengebied, zoals Radewijk, Rheeze, Diffelen, Rheezerveen, Heemserveen en 
Collendoorn horen ook bij de Protestantse Gemeente ‘Hardenberg-Heemse’.  
 
De wijkgemeente Heemse wordt gevormd door inwoners van de plaatsen Heemse, Collendoorn, 
Rheeze, Diffelen, Rheezerveen en Heemserveen. Heemse heeft een dorpse structuur waaromheen 
platteland ligt. De verhouding stad/platteland binnen wijkgemeente Heemse is ongeveer half/half. 
 
Wie vandaag de gemeente Hardenberg doorkruist kan zich maar moeilijk voorstellen dat het leven in 
Hardenberg in de jaren vijftig niet bepaald goed was. De gemeente Hardenberg kende in de 
vooroorlogse jaren al wel enige industrie maar die hield hoofdzakelijk verband met de landbouw of 
de vervening. Door mechanisatie of sluiting werden in deze bedrijfstakken veel werkkrachten 
overbodig en ontstond er een hoge werkloosheid. De rijksoverheid verklaarde Hardenberg daarom 
tot ontwikkelingskern met de bijbehorende steunmaatregelen. Er ontstond een middelgrote 



regionale industriekern met veel bedrijven, waaronder enkele zeer grote, zoals ‘WAVIN’ (producent 
van kunststofleidingen). Naast deze industrialisatie heeft de opkomst van het toerisme voor veel 
werkgelegenheid gezorgd. Die laatste sector groeit nog steeds met goed geoutilleerde campings en 
recreatiebedrijven. Door deze ontwikkeling is Hardenberg in enkele decennia veranderd in een plaats 
met veel voorzieningen. Er zijn goede treinverbindingen met Zwolle en Emmen; er is een 
streekziekenhuis met nagenoeg alle specialismen; alle soorten van voortgezet onderwijs zijn 
aanwezig, alsmede vormen van speciaal (voortgezet) onderwijs. Er is ook veel zorg aanwezig voor 
mensen met een verstandelijke beperking, te weten de Baalderborg groep en Sprank. Het 
winkelbestand is zo toegerust, 
dat men voor alles in Hardenberg 
terecht kan. Er is een theater: 
‘De Voorveghter’, een bioscoop 
en op het gebied van 
sportfaciliteiten is vrijwel alles 
voorhanden. Dat Hardenberg in 
een schitterende omgeving ligt, 
met het dal van de Overijsselse 
Vecht als bepalend element, is 
mede de oorzaak van de bloei 
van het toerisme. Waarbij 
gezegd moet worden, dat het 
met name de rust en de 
prachtige natuur is, die veel 
mensen aantrekt. De fiets- en 
wandelmogelijkheden zijn zeer 
uitgebreid.  
 


