
Wijkgemeenteavond  

 

Op dinsdag 13 september hebben we een gemeenteavond van wijkgemeente Centrum Zuid 

gehouden in de Schakel.  Iedereen wordt van harte welkom geheten door ds. Noordmans. Na 

de opening vertelt hij  iets over de samenstelling van onze wijkkerkenraad en over de 

opvulling van de vacatures. 

Na enkele andere zaken kan worden meegedeeld dat het nieuwe beleidsplan zo goed als klaar. 

Binnenkort zal het aan de gemeente worden voorgelegd.  

Het komend seizoen worden er zeker ook weer groothuisbezoeken gehouden. Deze worden 

goed bezocht. We gaan hier dan ook zeker mee door. 

De kindernevendiensten en gezinsdiensten verdienen aandacht. We missen in het centrum een 

basisschool. Met de leiding van de kindernevendienst is dan ook besloten om nog maar 2x per 

maand kindernevendienst te houden. Met de gezinsdiensten gaan we ook door. 

Op 11oktober wordt er een vrijwilligersavond gehouden. Deze avond is bedoeld voor iedereen 

die op wat voor manier dan ook maar iets doet voor de kerk. Het thema voor deze avond is: 

taal.  

Hoe staan we er nu eigenlijk financieel voor als PGHH? We hebben een mooie gemeente, 

bestaand uit 8 wijken. Elke wijk ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Maar de inkomsten 

blijven achter! Als er nu bijv. een predikant vertrekt, dan komt hier zeer waarschijnlijk  geen 

nieuwe voor. Dit heeft dus gevolgen voor alle wijken. De AK probeert om de betrokkenheid 

te vergroten. Dit bijvoorbeeld d.m.v. een wijkgerichte kerkbalans te houden.  

De avonddiensten komen ter sprake. Vanaf 1 januari 2017 zal er nog maar  1 avonddienst 

gehouden worden, in de Stephanuskerk. Verder zijn er nog een paar kleine wijzigingen in de 

bijzondere diensten zoals oud-/nieuwjaarsdag, bid/dankdag enz. 

In de juli editie van Kerkklank heeft een duidelijk stuk gestaan over ‘wijkgericht werken in 

Hardenberg’. Wijkgericht werken kan ook betekenen wijkgericht kerken. Elke wijk 

ontwikkelt zijn eigen identiteit met zijn eigen wijkpredikant. De centrumwijken willen ook 

meer samenhang in de wijken en meer mogelijkheden creëren om aan te sluiten bij wat in de 

wijk leeft. Door wijkgericht te werken, en dus ook te kerken, krijg je meer betrokkenheid. Het 

verlangen leeft om in je eigen wijk meer contact te hebben, ook op de zondagen.  In Baalder 

en Baalderveld zijn inmiddels volwaardige wijkgemeenten inclusief zondagse diensten, twee 

keer per maand. De pluriformiteit en eigen identiteit wordt vooral beleefd in de eigen wijken. 

Wel moeten we een band houden met de andere wijken.  Financieel gezien moeten we ook 

zorgen dat we alle wijken in stand kunnen houden. Er zijn natuurlijk ook gemeenteleden die 

graag een variatie in predikanten zien en horen. Kunnen we niet alles laten zoals het is? – 

vragen zij. De opmerkingen worden door de kerkenraad natuurlijk mee genomen.  

Kort bespreken we het houden van 1 ochtenddienst in de zomermaanden juli en augustus.  

We hebben op dit moment goede contacten met de Gereformeerd Kerk Vrijgemaakt 

(Petrakerk). Heel mooi was de tentdienst Vechtdal ZomerZang. Het Noaberschap Centrum 

wordt ook samen opgezet. Wat de vervolgstappen zijn zien we vanzelf. We kijken naar wat 

we samen kunnen bereiken.  

De avond wordt afgesloten met het lied: “Zegen ons Algoede”.  Ds. Noordmans bedankt 

iedereen voor zijn aanwezigheid. 

 


