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In onderstaande geef ik een overzicht van de belangrijkste predikantswerkzaamheden 

in het afgelopen kerkelijk seizoen. Het geeft een beeld van wat ik als predikant, voor 

70% van de werktijd verbonden aan de protestantse gemeente te Vries, zoal doe, maar 

ook van wat er in onze kerkelijke gemeente speelt. Het predikantswerk is een mozaïek 

van allerlei activiteiten en bezigheden. De kerntaken liggen op het vlak van de liturgie en 

het pastoraat. Daarnaast hecht ik zelf aan het leren (vorming en toerusting), waaraan ik 

de nodige tijd besteed. Door zelf te lezen en te studeren en door het houden van 

leerkringen. 

In het profiel van onze gemeente wordt het accent gelegd op Kerk in het dorp-zijn. Ik zet 

mij daar van harte voor in en ook dat is één van de zwaartepunten in mijn 

werkzaamheden. 

Dit verslag is bedoeld als verantwoording aan kerkenraad en gemeente, maar ook om uit 

te nodigen mee te denken en zo het werk van de predikant te verbeteren. Het kan 

daarbij ook dienen om samen het jaargesprek te voeren. In Woord & Weg van juni 2018, 

het informatieblad van de landelijke kerk, schrijft Gerrit van Meijeren, predikant voor 

het beroepingswerk in de Protestantse Kerk daarover:  

"Predikanten zijn soms bezorgd dat het een functioneringsgesprek wordt. Dat de controle 

de boventoon voert en zij als werknemer worden gezien. Bij kerkenraadsleden is er soms 

sprake van verlegenheid. Hoe moet je zo’n jaargesprek aanpakken? Ben ik wel een 

gelijkwaardige gesprekspartner voor de predikant?  

Wat kan helpen is het jaargesprek zien als een onderdeel van een veel bredere terugblik op 

het werk in de gemeente. Een echt gesprek is bovendien wederkerig. Verder hoort reflectie 

op het eigen functioneren bij de professionaliteit van de predikant. De vrijheid van het 

ambt sluit niet uit dat er met de dominee wordt gesproken over hoe het gaat en op welke 

manier hij of zij het ambt invult. 

Vieringen 
 

 

 

 

 

 

 

In cijfers: 

26 zondagse diensten; daarnaast twee keer een Cantatedienst op zondagavond, de 

dienst op Kerstavond, op Oudejaarsavond, de vieringen in het Triduum en op 

Hemelvaart. Eén zondag vond er ruiling plaats binnen de werkgemeenschap. 

3 keer heb ik een Avondmaalsviering in de Kornoeljehof gedaan (op zaterdag). 

8 zondagen was ik in een andere protestantse gemeente (gastbeurten). 

5 zondagen werden ingevuld in Assen (met name project Zin-in-Zondag). 

Vanwege studieverlof had ik dit seizoen enkele extra vrije zondagen. 

 



 

In het afgelopen seizoen zijn er een aantal bijzondere diensten geweest die ik er graag 

uitlicht. 

In juni 2017 was dat de oecumenische viering tijdens het Bonifatiusfestival. 

In de zomer deden we drie zondagen mee met collega's in Assen in de serie Bizarre 

Bijbelverhalen, preken over verhalen die meestal worden overgeslagen. Het ging om het 

verhaal van het offer van Izaak, de gelofte van Jefta en over de Spreuken. 

Bijzonder was ook de samenwerking in deze periode met kunstenaars Bernard van Loon 

en Klaas Bil (thema: heilzame verwarring) en de medewerking van het vrouwenkoor 

Essenza in een dienst. 

De tiende editie van de openluchtdienst Biebels, Bomen, Bloazen werd passend gevierd 

op de Brink met gastspreker burgemeester Marcel Thijssen. 

In de startdienst konden we nieuwe ambtsdragers bevestigen, zodat de kerkenraad 

weer op volle sterkte is. 

Op 29 oktober was er een themadienst met medewerking van de Cantorij waarin 

liederen van Maarten Luther werden gezongen, in verband met het 500 jarig jubileum 

van de Reformatie. 

Een bijzondere herinnering bewaar ik ook aan het bezoek van de Indonesische 

theologiestudente Vania Setyono in november. Zij deed mee in de Maaltijdviering, o.a. 

door het Onze Vader in haar taal te bidden. Aansluitend was er een ontmoeting met 

gemeenteleden waarin zij vertelde over de situatie van de kerk in haar land. 

In maart was er een dienst die samen met de diaconie is voorbereid. 

In de periode van de 40dagen hebben schilderijen, door gemeenteleden gemaakt bij de 

zondagslezingen, een rol gespeeld in de vieringen. Ze waren ook afgebeeld op de 

Paasgroet. 

Met Pinksteren is er aandacht besteed aan het 50 jarig jubileum van de Raad van Kerken 

en werd er, samen met de cantorij, gezongen uit de speciaal daarvoor samengestelde 

bundel met Pinksterliederen uit de diverse lidkerken. 

Ook dit jaar zijn er in de veertigdagentijd vespers op de woensdagavond gehouden. 

Inmiddels is daar een min of meer vast format voor gegroeid. Het is fijn om te merken 

dat gemeenteleden mee willen doen in de voorbereiding en uitvoering, en dat er telkens 

een aardige belangstelling is voor deze vorm van ingetogen vieren. 

In de Ambtsgroep Vieren houden we ons vooral bezig met allerlei regelzaken rond de 

diensten.  

Dit seizoen is er ook een avond georganiseerd voor de lectoren, om met elkaar en van 

elkaar te leren (15 november). 

Verder hebben we in januari bijzondere aandacht besteed aan de achtergronden van de 

liturgie naar aanleiding van een notitie van de landelijke kerk. Een gespreksvraag was 

bijvoorbeeld: 

 

Welk woord spreekt je het meeste aan voor wat we op zondag doen: 

- eredienst 

- godsdienstoefening 

- samenkomst van de gemeente 

- viering, of  

- kerkdienst 

 



Pastoraat 

 

 

 

 

 

 

In het Centraal Overleg Pastoraat (COP) komen we samen als ouderlingen, predikant en 

kerkelijk werker en met overige vertegenwoordigers van de wijkteams om allerlei zaken 

met betrekking tot het bezoekwerk te bespreken. 

Ik zit deze vergaderingen voor en verzorg de verzending van agenda en stukken. 

Bijzondere aandacht is dit seizoen uitgegaan naar het aanpassen van de informatie voor 

contactpersonen en naar de afspraken over het bezoeken van nieuw-ingekomenen. 

Ook dit jaar hebben we het Engelenproject georganiseerd, al ging dat helaas wat 

moeizamer dan de eerste keer. Uiteindelijk is het gelukt om 'engelen' te koppelen aan 

een aantal adressen om daar een attentie te bezorgen in de vier weken van Advent. 

Naar aanleiding van het thema van de Startzondag, een Open Huis, hadden collega 

kerkelijk werker Esther en ik bedacht om gemeenteleden via een blind date aan elkaar 

te koppelen. Iedereen die dat wilde werd uitgenodigd zijn/haar telefoonnummer op een 

papieren sleutel te schrijven. De sleutels werden ingezameld en later kon iedereen 

daaruit een sleutel pakken om een afspraak te maken voor een ontmoeting. Van diverse 

kanten kregen we een fotootje als bewijs van een geslaagde match en soms leuke 

reacties terug. Met Kerst hebben we dat terug laten komen in de dienst. 

 

Leren 
In juni gaf collega en publicist Sam Janse op mijn uitnodiging een inleiding over Religie 

en Geweld, in het kader van de preekserie over Bizarre Bijbelverhalen. 

Diezelfde maand was ik bij de boekpresentatie van Frits de Lange's  Heilige onrust in 

Amsterdam. Vanzelfsprekend hebben we hem ook gevraagd om een lezing daarover te 

verzorgen in eigen gemeente. Die vond op 20 september plaats. 

Voor beide lezingen was er een grote belangstelling. 

Op 28 oktober heb ik een excursie naar Utrecht georganiseerd. We bezochten daar de 

Domkerk onder leiding van een gids. Aansluitend was er een bezoek aan de expositie De 

kracht van Luther, in het Catharijneconvent, met inleiding vooraf. 

In cijfers: 

Er zijn ruim 120 pastorale bezoeken afgelegd; iets minder dan de voorgaande jaren. De 

reden is waarschijnlijk dat ik in deze periode meer vakantie- en verlofweken heb 

opgenomen. 

Ongeveer 10 keer is een bezoek gebracht aan mensen buiten de gemeente, om diverse 

redenen. 

Ik ben 8 keer betrokken geweest bij een kerkelijke uitvaart van gemeenteleden (en 2 x 

buiten Vries) 

1 x ben ik voorgegaan in een dienst ter gelegenheid van een huwelijk (en 1 x buiten 

Vries). 

 



Er deden ruim 30 mensen mee, uit Vries, Assen en de rest van het land (waaronder twee 

familieleden uit Utrecht..). 

Naar aanleiding van de lezingen die ik eerder in Vries heb gegeven over 500 jaar 

Protestantisme ben ik in najaar en winter op diverse plaatsen in de regio gevraagd om 

daarover te spreken. Ik doe dat altijd graag, niet zozeer voor de boekenbon en het flesje 

wijn, maar omdat het altijd dankbaar is om voor een aandachtig publiek te spreken, 

omdat je de geïnvesteerde tijd in het maken van de lezingen op die manier nog eens kunt 

benutten én omdat je als predikant niet alleen dienstbaar bent aan de eigen gemeente 

maar ook aan het geheel van de kerk. Dat laatste vind ik belangrijk. Het is ook een van de 

redenen waarom ik - al jarenlang - betrokken ben bij de cursus Theologische Vorming 

(Verdieping) voor Gemeenteleden, zowel in Assen als in Groningen als docent en in 

Groningen sinds dit seizoen ook als bestuurslid. 

In het voorjaar heb ik opnieuw een leerkring gehouden naar aanleiding van een boek 

van Tomas Halik. In vier avonden lazen en bespraken we enkele hoofdstukken uit zijn 

boek over de liefde, Ik wil dat jij bent. Het is voor sommige deelnemers best pittige stof 

maar het samen spreken daarover loont de moeite, is de reactie die ik terugkrijg. Het 

doet mij goed om te merken dat er altijd een mooie belangstelling is voor deze kringen 

(18 deelnemers, de helft uit Vries, de andere helft uit Assen). 

Voor de periode tussen Pasen en Pinksteren had ik mij voorgenomen een aantal 

catechesebijeenkomsten aan te bieden voor jongvolwassenen. Tegelijk echter bleek er 

een initiatief genomen te zijn om een Alphacursus op te starten, waarop ik mijn plan 

voorlopig heb ingetrokken. 

In mei heb ik de Alphagroep bezocht en mocht ik daar iets vertellen over mijn visie op 

het thema kerk. Ik heb dat gedaan aan de hand van het lied 993 over kerk en wereld, die 

in mijn beleving onlosmakelijk samen horen.  

Wat eigen studie betreft, vermeld ik mijn deelname aan de excursie/studiedag naar 

Essen (Dld.) in kader van het Lutherjaar (georganiseerd door het Nederlands Dagblad). 

Daarnaast twee bijeenkomsten van het Werkgezelschap Homiletiek, waar we met 

vakgenoten samenkomen om promotiestudies te bespreken en de ontwikkelingen in het 

vakgebied. 

In oktober was ik bij een studiedag van Oikos in Utrecht (thema: populisme), in januari 

bij een lezing van André Droogers (over zijn boekje Kieswijzer levensbeschouwing) bij 

de Verdieping in Assen en in maart bij een lezing over Petrus van het Nederlands 

Klassiek Verbond in Assen. 

Verder doe ik mee in een leeskring van collega's uit Groningen rond het thema 

Postmoderne Theologie. We lazen en bespraken daar het boek Hopeloos Hoopvol van 

John Caputo. 

In april was ik betrokken bij de organisatie van een studieochtend voor collega's in de 

werkgemeenschap en de regio waar collega Bernhard Reitsma was uitgenodigd om te 

spreken over zijn boek Kwetsbare liefde (over kerk en Islam). 



In mei was ik gevraagd om een lezing te verzorgen bij de opening van Feest van de Geest 

in Winsum. 

In juni en juli heb ik zes weken (beperkt) studieverlof waarin ik mij verdiep in de manier 

waarop Paulus door diverse eigentijdse filosofen wordt gelezen. Een verslag daarover 

verschijnt elders. 

 

Organisatie 
Een belangrijk deel van het werk zit in organisatorische taken, al proberen we dat te 

beperken tot het hoognodige.  

Ik maak deel uit van het moderamen en van de kerkenraad. Dit jaar hebben we 

bijzondere aandacht besteed aan de beleidsdiscussie. Er moet een nieuw beleidsplan 

geschreven worden. Het proces daarnaar toe is eigenlijk belangrijker dan het resultaat, 

want dat verdwijnt vaak in het archief. Met elkaar nadenken over wat de uitdagingen 

zijn voor de komende periode is vruchtbaarder. Met hulp van een externe begeleider 

zijn we dat proces gestart en momenteel is het nog volop bezig. 

In november was ik bij de feestelijke opheffing van de Classis Assen (een avond met 

theater, in Roden). In januari bezocht ik met de scriba een voorlichtingsavond over de 

veranderingen in de kerkorde. Inmiddels is er een classispredikant benoemd (ik heb niet 

gesolliciteerd, maar zou prima in het profiel van witte man van midden 50 passen...). Het 

wordt spannend hoe alle veranderingen in de landelijke kerk door gaan werken op het 

grondvlak.  

Met de kanselruil Roden - Vries hebben we een begin gemaakt met wat misschien uit 

kan groeien tot meer en gerichte samenwerking in de regio?  

In de (kleine) werkgemeenschap Roden komen we een aantal malen per jaar samen als 

collega's. Het is goed om elkaar te ontmoeten en soms te inspireren.  

Dat gebeurt voor mij ook bij de bijeenkomsten van het Gronings Theologisch 

Werkgezelschap (enkele malen per seizoen). 

 

In december kreeg ik het verzoek om als begeleider te fungeren voor een stagiaire van 

de Protestantse Theologische Universiteit. Inmiddels is Bregje Faasse, student aan de 

predikantsopleiding, volop bezig met haar stageopdrachten. Het is leuk om haar te 

begeleiden, om iets te laten zien van de binnenkant van het predikantschap. Het is 

vooral leuk om van nabij te zien hoe een jong en enthousiast iemand ontdekt hoe 

boeiend en verrijkend het predikantsvak kan zijn. 

In de begeleiding gaat uiteraard de nodige tijd zitten voor overleg en bespreking, ook op 

de universiteit. 

 



Kerk in het dorp 
We vinden het belangrijk om Kerk in het dorp te zijn. Dat krijgt op diverse manieren 

gestalte. 

Het Bonifatiusfestival in juni 2017, in het kader van Tynaarlo culturele gemeente van 

Drenthe, is daar een mooie invulling van geweest. Een geslaagde zaterdag met een goed 

bezocht symposium, en diverse andere activiteiten, waaronder het theaterstuk voor het 

festival geschreven. Op zondag een druk bezochte feestelijke en oecumenisch gekleurde 

viering en de uitslag van de kunstwedstrijd. 

Mooi vond ik het om uitgenodigd te worden door de Historische Vereniging Vries een 

artikel over Bonifatius in hun maandblad te schrijven. 

In de zomer werd er naar aanleiding van een expositie van de lokale 

kunstenaarsvereniging samengewerkt in een speciale themadienst (zie boven). 

De openstelling van de kerk gedurende de zomer is de laatste jaren een vast gegeven 

geworden. Het blijkt dat de passanten en recreanten dat bijzonder op prijs stellen gezien 

de reacties in het gastenboek. 

De Kerstmiddag voor ouderen, in samenwerking met Café Onder de Linden, werd voor 

de derde keer gehouden. Het aantal deelnemers was iets kleiner dan de vorige jaren 

(teveel aanbod rond Kerst?), maar de waardering voor dit initiatief was er niet minder 

om. 

De tweejaarlijkse Kerstwandeling is al jarenlang een mooie activiteit in en met het dorp. 

Als Jozef en Maria stonden mijn vrouw en ik ons warm te houden bij een vuurkorf 

ergens op de route, samen met een bordkartonnen ezel, maar die zei niet zoveel... 

Op de zaterdag voor Palmpasen was ik in de kerk om daar de kinderen en hun 

(groot)ouders welkom te heten en iets te vertellen over de achtergrond van deze mooie 

traditie. 

Dit jaar was ik weer in de gelegenheid om mee te werken aan de 4 mei-herdenking. 

Voorafgaande mocht ik een korte toespraak houden in de kerk. Samen met de scriba 

werd bij het monument een krans gelegd namens de kerk. 

Tussen Hemelvaart en Pinksteren hebben we meegedaan aan Feest van de Geest, dat 

iedere twee jaar in het land wordt georganiseerd. Een mooie samenwerking tussen kerk 

en kunstenaars. We hadden het dit jaar met Karin Elema uit Anloo getroffen, die een 

prachtig kunstwerk in het koor heeft gemaakt. In de dienst van Hemelvaart was ze 

aanwezig om te vertellen wat haar had geïnspireerd, bij het thema Levensadem en het 

motto Een ruimte van zorgeloosheid. Na de dienst hebben we met een aantal 

gemeenteleden meegebouwd aan een kleine bidkapel voor de kerk (van wol en draad).  

Dit keer zijn er beduidend meer bezoekers geweest en dat is fijn om te constateren. 

Gelukkig waren er diverse vrijwilligers om als gastheer/gastvrouw op te treden. 



Veel van deze activiteiten zijn in de afgelopen jaren opgestart.  

Kerk in het dorp krijgt zo steeds meer gestalte. Via de maandelijkse pagina's in de 

Vriezerpost (waarvan ik de tekst aanlever) proberen we dat ook uit te dragen, dat de 

kerk er is voor iedereen en dat er in de kerk dingen worden georganiseerd die voor niet-

leden interessant kunnen zijn. 

Bij de uitvoering van bv. het Engelenproject, maar ook bij het  

zoeken van de bestemming voor de zondagse bloemengroet,  

proberen we aandacht te hebben voor niet-leden van de  

kerkelijke gemeenschap. 

Of dat allemaal effect heeft? 

Dat is moeilijk met harde cijfers te staven, maar het gevoel  

zegt - mede gebaseerd op reacties van mensen uit het dorp  

- dat de kerk steeds meer beleefd wordt als iets wat bij het  

dorp en bij de gemeenschap hoort en minder als een op zich- 

zelf staand eilandje. 

In ieder geval heeft het effect op ons zelf. 

Het voedt het besef dat de kerk er niet is om zichzelf in stand  

te houden, maar dat we midden tussen de mensen zijn, met  

een boodschap van hoop en verbinding, en vooral... dat wij  

zelf ook die mensen zijn.  

 

Ten slotte, 
Het is zoals ieder jaar weer een hele opsomming geworden,  

waarbij best ook iets vergeten zal zijn. Predikantswerk is nu  

eenmaal versnipperd, maar het belangrijkste lijkt hiermee  

wel genoemd. 

Dank voor de ondersteuning en positieve reacties die ik dik- 

wijls mag ontvangen. Het is fijn om te merken dat je werk  

gewaardeerd wordt. Dat laat onverlet dat ik graag leer van  

kritische opmerkingen. 

Ik schrijf dit op een voor mij persoonlijk bijzondere dag. Het  

is namelijk precies 30 jaar geleden dat ik in het ambt werd  

bevestigd. In die tijd was het gewoonte om in de ochtend- 

dienst bevestigd te worden en in de middagdienst intrede te  

doen. Voor die tweede dienst had ik een tekst gekozen, waar- 

mee ik dit verslag graag afsluit, omdat het nog steeds mijn  

diepste wens is bij alles wat ik als predikant doe en laat: 

Heer, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondige  

(Psalm 51: 17) 

ds. Bert Altena / 12 juni 2018 

 

 

 

 

 

 

 

     

Lied 993,  

tekst Willem Barnard 


