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1. Inleiding 

 
Voor u ligt de profielschets van de gereformeerde Kruiskerk te Diever. Deze profielschets is 

met zorg samengesteld om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de vele facetten 

die deze levende geloofsgemeenschap rijk is. Deze profielschets dient in samenhang 

gelezen te worden met het document: ‘Visie op Kerkzijn in de 21ste eeuw’ welke is 

vastgesteld in maart 2017 door de kerkenraad van de Kruiskerk te Diever. 

 
 

2. De kerkelijke gemeente 

De kerkelijke gemeente wordt gekarakteriseerd door haar gastvrijheid en betrokkenheid op 

elkaar. Gastvrij voor de vele gasten die eenmalig of jaarlijks de erediensten bezoeken; voor 

de vele asielzoekers die afgelopen jaren onderdeel waren van de gemeente; meelevend bij 

gemeenteleden, jong en oud. 

 

2.1 Algemeen (Leeftijdsopbouw Kruiskerk) 
 

 
 
 

 
Leeftijd 

 
 
 

Niet 

gedoopt 

 
 
 

 
Doopleden 

 
 
 

Belijdende 

leden 

 

Waarvan: 
 
 
 

 
Totaal leden 

 

Gastleden 

Betrokken 

leden 

0-12 20 52 0   72 

13-17 2 34 0   36 

18-30 4 44 33   81 

31-50 1 28 81  1 110 

51-70 2 11 140 3 4 153 

71-100 0 0 101   101 

 

31-12-2015 28 171 336 1 3 535 

31-12-2016 29 169 355 3 5 553 

De afgelopen decennia is kerkelijk Nederland verschoten van kleur. Veel gemeenten 

kampen met terugloop in het aantal gemeenteleden en worstelen in hun voortbestaan. De 

kerkenraad van de gereformeerde gemeente De Kruiskerk heeft het afgelopen decennium, 
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in haar beleidsplannen, duidelijke kaders gegeven over de positie van de gemeente binnen 

de plurale samenleving. Het Woord van God en de belijdenis van Jezus Christus als Heer en 

Heiland staan niet ter discussie. Er is veel geïnvesteerd in persoonlijke geloofsopbouw en 

gemeentegroei, wat heeft geresulteerd in een toenemend begrip en verlangen naar de 

werking van Gods Geest in ons leven hier en nu en heeft de onderlinge betrokkenheid 

binnen de gemeente doen groeien. 

 

De duidelijke positiebepaling trekt gemeenteleden aan, maar stoot ook af. Vanuit een 

pastorale houding wordt hier steeds aandacht aan besteed zonder concessies te doen aan 

de duidelijke positie die we als gemeente kiezen. 

 

2.2 Wat willen we en hoe willen we dat? 

We willen mensen tot toegewijde volgelingen van Jezus maken 

Dit houdt in: 

1. Dat mensen de Here Jezus persoonlijk leren kennen als hun Heer en Heiland. Dit 

omvat: ouderen en jongeren helpen te komen tot een persoonlijke geloofsovergave 

en ook naar buiten toe mensen daarvoor handvatten aanbieden. 

2. Dat mensen groeien in hun relatie met de Heer en zo steeds steviger geworteld 

raken in Zijn liefde en genade zodat steeds meer terreinen van hun leven door Hem 

bepaald worden (levensheiliging). 

3. Dat mensen leren om de gaven die de Heer hun gegeven heeft in te zetten ten 

dienste van anderen. (diaconale levenshouding ontwikkelen) 

4. Dat mensen een levenswijze ontwikkelen waardoor ze aantrekkelijke en 

aanstekelijke christenen worden voor buitenstaanders. Dit heeft te maken met 

mensen helpen met het ontwikkelen van oprechtheid en betrouwbaarheid enz. als 

vruchten van de Geest. En helpen om het evangelie te verwoorden naar anderen toe 

op een manier die bij hen past. Respect voor andere (geloofs)overtuigingen en 

vrijmoedigheid vanuit het evangelie gaan hierbij hand en hand. 

 

Dit willen we bereiken door eigentijds en Bijbels te zijn door middel van: 

1. Bijbels onderricht door middel van de zondagse prediking en de versterking en 

bevestiging daarvan door de bediening van de sacramenten. 

2. Kleine groepen. Kleine groepen helpen mensen zeer om tot levensverandering en 

een sterkere onderlinge band met andere christenen te komen. Hierbij valt te denken 

aan catechese, Bijbelstudiegroepen, gemeentegroeigroepen, cursussen en clubwerk. 

3. Persoonlijk pastoraat. De persoonlijke aandacht voor mensen is van wezenlijk belang 

in de navolging van Christus. 

4. Diaconale bewustwording via bezinning, het ondersteunen van diaconale projecten 

en het zelf meewerken aan vormen van diaconaat 

5. Dienend en toerustend leiderschap. Leiding geven betekent niet dat je alles zelf doet. 

Het is erop gericht om anderen te motiveren en te helpen bij het uitvoeren van de 

taken die hen zijn toevertrouwd. Kadervorming is in deze van wezenlijk belang en het 

betrekken van veel mensen bij een kleine taak in het totaal van de gemeente. 

6. Culturele relevantie. Een kerk moet cultureel relevant zijn zonder daarbij de zuivere 

Bijbelse leer prijs te geven. Dit omvat: gebruik van technische voorzieningen, goed 
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verzorgd materiaal, eigentijdse muziek en andere uitingsvormen, eigentijds 

taalgebruik, aansluiten bij vragen en belevingswereld van deze tijd. 

7. Kwaliteit. Streven naar kwaliteit is tot eer van God en inspireert mensen. Dit omvat 

evaluatie, een kritische blik en opbouwende kritiek. 

(zie voor verdere uitwerking: Visie op kerk zijn in de 21ste eeuw, maart 2017) 

 

3. Erediensten 

In de eredienst gaat het er in de eerste plaats om dat God aanbeden wordt en geëerd. 

Daarnaast mogen wij van Hem kracht, vergeving, troost, heil en de zegen ontvangen. Wij 

zien het als noodzaak dat Gods Woord eerbiedig, actualiserend en appellerend wordt 

uitgelegd. Door het Woord wordt ons de rijkdom van Gods genade in Christus duidelijk 

gemaakt en roept God ons op om met Hem als Zijn kind te leven door in geloof Jezus aan te 

nemen en opnieuw geboren te worden en vervolgens te groeien in toewijding en 

levensheiliging. In de ochtenddiensten wordt een herkenbare structuur geboden, waarin 

Woord en Sacrament centraal staat. Tijdens de avonddiensten wordt met enige regelmaat 

deze structuur losgelaten en is er ruimte voor vele vormen van erediensten. Er wordt 

gebruikt gemaakt van de beamer bij bijna alle diensten en de dienst is via internet te volgen, 

terug te kijken of te downloaden. 

 

3.1 Ochtenddienst 

In de ochtenddienst wordt er voornamelijk uit het Liedboek voor de kerken, Evangelische 

liedbundel en Zingend Gezegend 

gezongen. Er is ook een 

kinderlied.     De 

avondmaalsdiensten, 

doopdiensten, wijkdiensten en 

belijdenisdiensten zijn  ‘s 

morgens. Visie is om heel de 

gemeente aan te spreken als 

gezin dat bij elkaar hoort. De 

laatste jaren is er meer oog en 

plaats voor de kracht van het 

delen van getuigenissen en het 

delen van geloofservaringen. 

 

3.2 Avonddienst 

De avonddiensten zijn meer specifiek en minder vast omlijnd. Zo zijn er zangdiensten 

(aanbidding centraal), jeugddiensten (creatief en wervend) en leerdiensten 

(geloofsverdieping). Door dit maandelijks te herhalen is er een grote verscheidenheid in de 

diensten. Visie hierachter is om de vijf kerndoelen van gemeente zijn: aanbidding, 

gemeenschap, discipelschap, evangelisatie en dienstbaar zijn, terug te laten komen in de 

diensten. Er zijn ook regelmatig bijzondere diensten, zie ook paragraaf 3.4. 
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3.3 Kinderkerk en kindernevendienst 

Om kinderen het Woord op hun niveau en manier te brengen is er één keer in de twee 

weken kindernevendienst voor de kinderen van de groepen 1-5. De kindernevendienst heeft 

een eigen programma waarin een duidelijke structuur is aangebracht. Er is 1x in de 4 weken 

kindernevendienst voor de groepen 6-8 van de basisschool. Verder is er één keer in de twee 

weken kinderkerk voor alle kinderen van de basisschool. Dit betekent dat de kinderen een 

geheel eigen dienst hebben tijdens de kerkdienst voor volwassenen. Ook hier wordt met een 

eigen programma gewerkt. De gedachte achter de kinderkerk is enerzijds om de kinderen 

van de eigen gemeente nog meer op hun niveau en manier aan te spreken en anderzijds om 

ook meer wervend en toegankelijk te zijn voor kinderen van wie de ouders niet naar de kerk 

gaan. Er is bewust gekozen voor een combinatie van kindernevendienst en kinderkerk. Aan 

de ene kant willen we kinderen 

voluit op hun niveau aanspreken, 

aan de andere kant moeten 

kinderen ook leren dat ze 

onderdeel van een groter geheel 

zijn. 

Eén keer in de 4 weken is er geen 

kindernevendienst en ook geen 

kinderkerk voor de kinderen van 

groep 6-8. Ze zitten dan in de 

kerk. In deze dienst is er een 

kindermoment waar, op een 

creatieve manier, inhoud aan 

gegeven wordt. 

 
 

Nieuwjaarsontbijt tijdens de kinderkerk 

 
 

3.4 Bijzondere diensten 

Morgendiensten 

- 5 x viering Heilig Avondmaal; 4 x ‘s morgens, 1 x op Goede Vrijdag ‘s avonds 

- Startzondag 3de zondag van de maand september 

- Laatste zondag kerkelijke jaar - herdenken overledenen. 

- Vieringen Kerst, Pasen, Pinksteren, 

- Ochtenddienst op Hemelvaartsdag. 

- Ochtenddienst op nieuwjaarsmorgen met aansluitend een nieuwjaarsbijeenkomst. 

- Regelmatig een doopdienst 

- Kinderdienst in verband met afscheid groep 8 kinderwerk - laatste zondag van juni 

- 7 diensten in het open lucht theater - mede verzorgd door de 

openluchtdienst-commissie. 

- meewerken van Combo om opwekkingsliederen te begeleiden, combo wordt 

gevormd door een aantal muzikale gemeenteleden. 
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- ongeveer 7 diensten waarin met een kindermoment speciaal aandacht is voor de 

kinderen die tijdens de dienst in de kerk blijven. 

 
Avonddiensten 

- 8 x per jaar - is er een andere invulling van de avonddienst - mede onder 

verantwoordelijkheid van de Evangelisatie Commissie; missionair, laagdrempelig, en 

zangdiensten. Ook een speciale kinderdienst wordt door hen georganiseerd. 

- 6 x per jaar zijn er jeugddiensten op de 3de zondag van de maand. Drie van deze 

diensten worden door de jeugdclubs voorbereid. De andere drie diensten worden 

door de jeugddienstcommissie ingevuld. Dit kan ook een avondvullend - 

dienstvullend programma zijn. 

- Op de 2de zondagavond van de maand is er in principe een gastpredikant. 

- Biddag en dankdag 

- Avonddienst op oudejaarsdag 

- Maaltijddienst - samen eten - en tussendoor met elkaar een dienst meemaken. Een 

mooie manier om met elkaar gemeente te zijn en op een ongedwongen en 

laagdrempelige manier in gesprek te zijn over het geloof. 

Maaltijddienst 

 
 

3.5 Na de diensten 

Na de ochtenddienst zijn er regelmatig gebedsteams, waar gemeenteleden voor zich 

kunnen laten bidden naar aanleiding van de dienst of een gebeurtenis van afgelopen week 

of komende week. 

Na iedere dienst is er gelegenheid voor ontmoeting tijdens de koffie. Op de laatste zondag 

van de maand wordt er na de dienst een lunch georganiseerd. Gemeenteleden nemen eten 

mee naar de kerk, meer dan dat ze op kunnen, zodat ook gasten of andere gemeenteleden 

mee kunnen eten. 
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Koffiedrinken achter in de kerkzaal 

 
 
 

4. Pastoraat en diaconaat 
 

4.1 Pastoraat 

In het pastoraat van de gemeente gaat het om het meeleven met iemands situatie en om 

inleving in de belevingswereld van de ander. Om dit handen en voeten te geven zijn er in de 

gemeente zes ouderlingen met contactpersonen. Een ouderling heeft een wijk van 40 à 50 

adressen met vier à vijf contactpersonen. De ouderlingen brengen wel overal een 

kennismakingsbezoek, maar vervolgens houden de contactpersonen contact met de 

mensen. Er is één of twee keer een ontmoeting met de ouderling en de contactpersonen 

tezamen. Bovendien centraal met alle ouderlingen en contactpersonen op een toerusting 

vergadering van de kerkenraad. Een contactpersoon wordt aangesteld voor vier jaar met de 

mogelijkheid om tweemaal te verlengen. Er zijn ook twee jeugdouderlingen die naast hun 

coördinerende functie in het jeugdwerk en catechese werk ook de taak van 

jongerenpastoraat hebben. 

 

4.2 Gebedspastoraat 

Er is ook een mogelijkheid voor gebedspastoraat. Gebedspastoraat is een vorm van 

pastoraat binnen de gemeente, met als doel het versterken van de relatie met God. Als onze 

relatie met God versterkt wordt, verandert dat ook onze relatie met anderen en met ons zelf. 

Het gebedspastoraat wordt georganiseerd en gegeven door het kernteam gebedspastoraat 

onder verantwoordeljkheid van de kerkenraad. Dit kernteam is gevormd uit mensen die ook 

in de gebedsteams actief zijn tijdens de kerkdiensten (er is een flyer beschikbaar). 
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4.3 Diaconaat 

De diaconie stimuleert de Gemeente door middel van bezinning, om haar daardoor mede 

verantwoordelijk te laten worden om verschillende projecten te ondersteunen en ook zelf 

meewerken aan de verschillende vormen van diaconaat. 

Ook hierin is Jezus Christus ons grote voorbeeld, Het uitgangspunt van de diaconie is om de 

liefde van Christus zichtbaar te maken aan hen die hulp nodig hebben. Binnen of buiten de 

kerk, in eigen land of andere delen van de wereld. 

Er zijn in onze gemeente vijf diakenen die worden bijgestaan door zeven diaconaal 

medewerkers. 

Onderdeel van de diaconie is de werkgroep Armenië, welke activiteiten organiseert voor de 

arme bevolking in Armenië in samenwerking met Stichting Mensenkinderen. 

In de afgelopen jaren heeft in de nabijgelegen kernen Vledder en Geeuwenbrug opvang 

plaatsgevonden van asielzoekers in een asielzoekerscentrum. Vanuit de gemeente heeft 

veel contact met asielzoekers plaatsgevonden; ophalen en thuisbrengen naar kerkdiensten, 

Nederlandse taalles geven, Bijbelstudie door de predikant en gemeenteleden die Farhisch 

praatte. Er hebben vele asielzoekers belijdenis afgelegd van hun geloof en zijn gedoopt. 

 

5. Jeugdwerk 

In de kerk vinden wij het belangrijk dat er voor de jeugd verschillende activiteiten 

georganiseerd worden. 

 

 
5.1 Catechese 

Enerzijds wordt er doordeweeks catechese gegeven op dinsdagen en op vrijdagavonden is 

er eens in de twee weken club. De catecheses worden geleid door verschillende 

gemeenteleden of door de dominee zelf. Het doel van deze catecheses is dat de jeugd door 

middel van catechesemateriaal onderwerpen vanuit de bijbel behandelt in een voor hen 

aansprekende taal. Vanaf 17 jaar kunnen jongeren aansluiten bij de gespreksgroep op de 

zondagmorgen na de kerkdienst. Deze gespreksgroep is bedoeld om jongeren voor te 

bereiden op het doen van belijdenis. Ook na de belijdenis blijven jongeren welkom om in 

deze groep te blijven. Deze groep is afgelopen jaren geleid door de dominee. 

 

 
5.2 Jeugdclubs 

Naast deze catecheses zijn er verschillende jeugdclubs. De insteek van deze clubs is wat 

luchtiger dan de wekelijkse catecheses. Voor deze clubs worden de jongeren ook 

gestimuleerd om niet-gelovige vrienden mee te nemen. 

 
Rock Solid voor jongeren van 12-14 jaar. Rock Solid is een dynamisch clubprogramma met 

thema’s die goed aansluiten bij hun belevingswereld zoals: muziek, vriendschap en 
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kleine gespreksgroepen tussen de jeugd. Beide 

programma’s worden geleid door enthousiaste 

gemeenteleden. 

GJV: voor jongeren vanaf 17 jaar is er de 

Gereformeerde Jeugdvereniging. Op de 

tweewekelijkse avonden is er plaats voor een 

stukje ontmoeting, bezinning en discussie, maar 

ook gewoon gezellig bijpraten. Deze jongeren 

organiseren hun eigen avonden en bedenken ook 

zelf de onderwerpen. De GJV heeft ook goede 

contacten met de GJV van de Brug-Es kerk in 

Dwingeloo. 

identiteit.  Door middel 

van  opdrachten,    een 

preek van de week en 

andere vaste onderdelen 

wordt er geprobeerd om 

op een   actieve    en 

luchtige  manier  deze 

thema’s te behandelen. 

Solid    Friends:   voor 

jongeren van 14-17 jaar. 

Deze club heeft echter 

wat meer verdieping en 

geeft   ook   ruimte   voor 
 

 
Bowlen met de GJV 

 

 

5.3 Andere activiteiten jeugd 

Naast de vaste clubavonden worden er vanuit de club ook 

speciale avonden georganiseerd zoals bowlen, BBQ’s en 

speurtochten en gaat elke club jaarlijks een weekend met elkaar 

weg. Verder organiseert iedere club een eigen jeugddienst. Voor 

deze jeugddiensten bedenkt de  organiserende club het 

onderwerp, bereidt sketches en filmpjes voor en helpt tijdens de 

dienst met taken zoals de collecte ophalen, koffie schenken en de 

schriftlezing. World Servants speelt daarnaast ook nog een 

belangrijke rol in het jeugdwerk van de kerk. Jaarlijks wordt er 

vanuit onze gemeente en de Brug-Es kerk in Dwingeloo een 

actiegroep gestart om geld in te zamelen, zodat er een aantal 

jongeren van beide kerken mee kunnen naar verschillende 

projecten van World Servants. 
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                        Actie:sponsoring nieuwjaarsduik 

6. Toerusting en verdieping 
 
 

Naast de erediensten en het persoonlijk pastoraat zijn er tal van andere activiteiten waarin er 

toerusting en verdieping van geloof plaatsvindt. 

 

6.1 Kleine groepen 

Er zijn tal van kleine groepen in de gemeente actief, waar mensen met elkaar in gesprek 

gaan over de Here God, de Bijbel en de praktijk ervan. er waren afgelopen jaar 12 

gespreksgroepen actief (waaronder 2 studiegroepen – studie Openbaring en Christelijke 

Dogmatiek); 10 gespreksgroepen met GGG materiaal vanuit het Evangelisch Werkverband, 

maar ook met ander materiaal. In totaal zijn er ruim 80 gemeenteleden betrokken in een 

kleine groep. Toerusting van de gespreksleiders voor de GGG wordt gegeven door de 

predikant. 

 

6.2 Cursussen vanuit het Evangelisch Werkverband 

De mogelijkheid voor het volgen van verschillende cursussen wordt geboden voor 

gemeenteleden en voor mensen van buitenaf. Zo zijn de cursussen: Kom Heilige Geest, 

Luisteren naar Gods stem de afgelopen jaren gegeven. ‘Levend in Christus’ werd in mei-juni 

2017 gegeven. Ook veel mensen vanuit naburige gemeenten volgen deze cursussen. 

 

6.3 Avonden van lofprijzing, bemoediging en voorbede. 

Naar aanleiding van de ministry cursus van New Wine - die meerdere malen is 

georganiseerd in de Kruiskerk - zijn er gebedsteams ontstaan. Ze zijn naast het meewerken 

aan de diensten op zondag ook actief op de avonden van lofprijzing, bemoediging en 
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voorbede die van september t/m mei op de laatste woensdagavond van de maand (in plaats 

van de wekelijkse gebedsbijeenkomst) worden georganiseerd. 

Hiervoor worden ook mensen van buiten de Gemeente uitgenodigd. Er is naast lofprijzing en 

aanbidding meer ruimte voor bemoediging. In overleg wordt vaak gebruik gemaakt van het 

GGG materiaal van hetzelfde seizoen en er is meer tijd voor gebed. 

 

6.4 Gebedsbijeenkomsten 

Er zijn verschillende gebedsgroepen actief. Het zijn kleine groepen die (twee)wekelijks 

bijeenkomen in huiselijke kring om met elkaar te bidden voor elkaar, de gemeente, de 

school, het dorp en ons land. Iedere woensdagavond vindt er een open gebedsbijeenkomst 

plaats in de Kruiskerk. 

 

6.5 Alphacursus 

Jaarlijks wordt er een alphacursus gegeven in onze gemeente, waar gemeenteleden en 

mensen buiten de gemeente kunnen kennismaken met de basisprincipes van het christelijk 

geloof. De alphacursus wordt gezamenlijk met de gemeente Brug-Es Kerk uit Dwingeloo 

georganiseerd. 

 

 

7. Muziek 

In 2011 is er een volledig nieuw orgel gebouwd door de 

orgelbouwer Nijssen. Het orgel is geschonken door een 

gemeentelid. 

 
Naast begeleiding van de samenzang door het orgel, worden 

liederen ook begeleid door andere muziekinstrumenten of 

meegezongen via Youtube. Er zijn vele andere gaven en 

mogelijkheden in de gemeente, welke regelmatig ingezet 

kunnen worden door het bespelen van andere instrumenten 

als trompet, viool of piano samen met het orgel. Een keer in 

de twee maanden wordt er een combo van gemeenteleden 

samengesteld en worden er meerdere opwekkingsliederen 

gezongen. 

 
Een praisekoor verleent twee maal per jaar haar medewerking aan een avonddienst. Hier 

gaan drie oefenavonden aan vooraf. Per optreden is er de mogelijkheid om mee te doen. 
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Combo tijdens de dienst Kinderkoor Joy 

 
De kerk heeft ook een eigen kinderkoor. Dit kinderkoor, Joy, probeert door middel van het 

zingen van bijvoorbeeld Kinder Opwekking en nummers van Elly en Rikkert blijdschap uit te 

stralen. Het kinderkoor treedt op tijdens de jaarlijkse kinderdienst en een aantal keer in 

andere speciale diensten. 

 
De kerk opent regelmatig haar deuren voor muziekevenementen. Zo worden er 

orgelconcerten gegeven en treden artiesten uit binnen- en buitenland op zoals Adrian Snell 

en Young Messiah in 2017. 

 

8. Missionair zijn en culturele relevantie 

Wij vinden het belangrijk dat de kerk cultureel relevant is zonder daarbij de zuivere Bijbelse 

leer prijs te geven. We willen missionair zijn met een relevante boodschap en opstelling voor 

de mens vandaag en onze samenleving. Zo worden ook wij als Kruiskerk opgeroepen om 

cultureel relevant te zijn. Dat betekent dat wij ons verdiepen in de samenleving waarin wij 

leven, inspelen op de vragen die er zijn en ook gebruik maken van middelen die helpen om 

in onze cultuur aansprekend te zijn. In die zin moet het Evangelie ook weer in onze tijd 

concreet handen en voeten krijgen. Tegelijkertijd moet er voor opgepast worden dat wij 

opgaan in de gedachten en gebruiken van onze cultuur. Wanneer de zuivere Bijbelse leer 

wordt losgelaten ter wille van het aansprekend zijn, is er geen sprake meer van culturele 

relevantie maar van wereldgelijkvormigheid. Op dat moment werkt het evangelie niet meer 

als een zoutend zout, maar wordt het zout juist ontkracht en machteloos. 

 
Hoe? 

Allereerst zijn wij in de eredienst en prediking eigentijds en verstaanbaar voor de 

hedendaagse mensen. Wij vinden het daarom ook belangrijk kennis te hebben van en aan 

te sluiten op de belevingswereld van deze mens. Zo gebruiken wij materialen op 

catechisaties en andere groepen die ingaan op vragen die leven bij jongeren en oudere 

gemeenteleden. De afgelopen jaren hebben er vele (40 dagen)projecten plaatsgevonden, 

zoals ‘ Doelgericht leven’, ‘Terug naar de essentie’, ‘Leven uit de Bron’ en ‘50 dagen Samen 

Bidden’. Er wordt elke twee jaar een project georganiseerd. 
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Daarnaast is het streven als kerk relevant te zijn voor het dorp, de regio en de samenleving. 

We zijn een gastvrije gemeente die open staat voor iedereen en zich uitstrekt naar de wereld 

om ons heen: 

 
 
 

 
Vele vakantiegangers vullen de 

kerkbanken in de zomer tijdens de 

jaarlijkse openluchtdiensten. 

 
 
 

 
Op de jaarlijkse zomermarkten wordt met de evangelisatiecommissie en de plaatselijke 

boekhandel ‘ Geloven & Zo’ contact gemaakt met vakantiegangers en inwoners van Diever 

om de boodschap van het Evangelie uit te dragen. 

 

 
Jaarlijks werken jongeren uit de gemeente via World 

Servants in andere continenten. Het gehele jaar 

worden acties gehouden om de nodige kosten te 

dekken. 

 
 
 

 
Vanuit de werkgroep Armenië worden er samen met 

Stichting Mensenkinderen verschillende projecten 

georganiseerd om de arme lijdende bevolking te 

ondersteunen. Renovatieprojecten in een psychiatrisch 

ziekenhuis, naast een landbouwproject met een 

plaatselijke diaconale organisatie. Ook in 2017 zal er 

weer een afvaardiging van de gemeente afreizen voor 

renovatiewerkzaamheden. 

 

 
Gemeenteleden Jelle en Jody 

Maneschijn zijn werkzaam bij Jeugd 

met een Opdracht en worden 

ondersteund in hun werk door de 

gemeente 
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In 2012 is er gestart met 

ontmoetingsochtenden in een 

van de zalen van de Kruiskerk. 

Dit is inmiddels uitgegroeid tot 

een vaste waarde in de 

verbinding binnen de 

gemeente. Iedere eerste 

woensdagochtend van de 

maand komen gemeenteleden, 

maar ook gasten, bij elkaar. Het 

doel is elkaar ontmoeten en 

ook iets betekenen voor onze 

naaste ver weg. De ochtenden 

zijn van 10.00 uur tot 12.00 uur 

en staan in het teken van 

breien, haken en onderlinge gemeenschap. 

 

Projecten waarvoor gehandwerkt wordt, zijn: 

● Warme spullen maken voor mensen in de Oostbloklanden en vluchtelingenkampen. 

● Babyspullen maken voor een opvanghuis in Jeruzalem 

● Kadootjes maken en verzamelen voor schoenendoosactie van Edukans 

● Mutsjes en sokjes breien voor prematuren in een ziekenhuis in Zuid Afrika. 

 

9. Israël 

In de erediensten wordt er met zekere regelmaat aandacht gegeven aan het volk Israël in de 

erediensten. Zo is er ieder jaar aandacht voor Joodse feesten, zoals het Loofhuttenfeest. 

Ook wordt ieder jaar met elkaar de Sedermaaltijd gehouden, zoals deze in Israël plaatsvindt. 

Er worden vele activiteiten georganiseerd door de Israël werkgroep met als doel de 

gemeente en Israël dichter bij elkaar te brengen. Activiteiten die zij organiseren zijn: het 

geven van studie avonden met sprekers, het aanbieden van de Kesjercursus, het 

organiseren van bezoeken aan synagogen en bijzondere wandelingen langs belangrijke 

Joodse plaatsen en het organiseren van filmavonden. Wij voelen ons onopgeefbaar 

verbonden met Gods verbondsvolk Israël. 
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10. Organisatie 
 

10.1 Kerkenraad 

De kerkenraad bestaat naast de predikant, preses en scriba uit twee kerkrentmeesters, zes 

ouderlingen, twee jeugdouderlingen, een evangelisatieouderling en vijf diakenen. 

De kerkenraad heeft in 2014 besloten de structuur van het bestuur te veranderen en aan te 

passen aan de huidige tijd. De opbouw is van onderuit verzorgd. Er zijn vele 

contactpersonen actief die elk met tien adressen zijn verbonden. De contactpersoon is 

verantwoordelijk voor het directe contact namens de kerk met de gemeenteleden. In iedere 

wijk zijn ongeveer vier tot vijf contactpersonen actief. Iedere wijk wordt aangestuurd door 

een ouderling, die bij bijzondere gebeurtenissen een huisbezoek aflegt of op aangeven van 

de contactpersoon. De diaconie werkt met diaconaal medewerkers, die de diakenen helpen 

met haar diaconale taken. 

De kerkenraad vergadert 12x per jaar. Om beurt betreft dit een beleidsvergadering en een 

toerusting vergadering. Vacatures worden door middel van stemming ingevuld. 

Het moderamen bestaat uit de preses, scriba, predikant, afvaardiging diaconie en 

afvaardiging Kerkrentmeesters. Zij zijn het dagelijks bestuur van de gemeente, bereiden 

vergaderingen en besluiten voor. De kerkenraad stelt de kaders vast, waarop zij en de vele 

commissie hun beleid op baseren. Dit gebeurt middels de visienota, welke iedere vier jaar 

wordt geëvalueerd en herijkt. Dit heeft recent in 2017 weer plaatsgevonden. Verschillende 

commissies (zoals de jeugdraad en de zending- en evangelisatiecommissie) beleidsplannen 

hierop geënt. Jaarlijks vernieuwt de kerkenraad zich, doordat ambtstermijnen aflopen. De 

vervulling van de vacatures verloopt tot op heden goed. 

Er is eenmalig een gezamenlijke vergadering met de Hervormde Kerk. In april is de jaarlijkse 

Gemeenteavond. Naast organisatorische en financiële zaken, staat ook altijd een inhoudelijk 

thema centraal. 

 

 

10.2 Samenspraak 

Iedere maand verschijnt het kerkblad Samenspraak. Dit is een gezamenlijk blad samen met 

de Hervormde Gemeente. Er is een gezamenlijke redactie, waarbij ieder zijn eigen taak 

heeft. 

 

10.3 Financiën 

De financiële administratie wordt verzorgd door de administrateur. Hij werkt nauw samen 

met het College van Kerkrentmeesters. Op het gebied van de financiën kunnen we spreken 

van een gezonde Gemeente. 
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10.4 Beheerszaken 

Alle zaken rondom het beheer van de Kruiskerk en de pastorie 

vallen onder onder toezicht van het College van Kerkrentmeesters. 

Het college bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, 

twee ouderling kerkrentmeesters en twee kerkrentmeesters. 

De gemeente kent vele gaven en talenten, welke dankbaar worden 

ingezet in één van de vele vrijwilligerstaken, zoals kosterdiensten, 

koffieteam, beamerteam, schoonmaakteam, rondbrengen van het 

kerkblaadje etc. 

 

 

10.5 Het kerkgebouw 

De gereformeerde kerk van Diever is gesticht op 31 oktober 1836. 

De Gereformeerde "Kruiskerk" aan de Kruisstraat vervangt sinds 1980 het oude gebouw, dat 

op dezelfde plek stond en dateert uit 1841. Het pittoreske torenspitsje is afkomstig van de 

oude kerk en  werd op een    creatieve   wijze 

architectonisch ingepast in het nieuwe 

gebouw.   In   de  kerk kunnen  ongeveer 450 

mensen    een   dienst bijwonen. Verder heeft 

de    kerk   een   eigen modern        ingerichte 

kelder   voor de  jeugd en    andere  groepen. 

Ook    zijn  er   andere zalen     die    gebruikt 

kunnen  worden  voor zaken zoals 

vergaderingen, kindernevendiensten 

en kinderoppas. . 

 

 
10.6 Pastorie 

De pastorie ligt een kilometer vanaf de Kruiskerk en het centrum van het Dorp in een 

woonwijk. Het is een ruim vrijstaand huis en rondom het huis is een mooie tuin gesitueerd. 

De woning heeft een kantoor, 4 slaapkamers en een speelkamer. 



19  

 

11. Diever 
 

11.1. Het dorp Diever 

Diever is een Esdorp in de Zuid-Westelijke Drentse gemeente Westerveld. Elke zomer trekt 

het dorp vele toeristen aan door de natuur en andere trekpleisters. Een bekende trekpleister 

zijn de openluchtuitvoeringen van toneelstukken van Shakespeare. Sinds 1946 wordt 

jaarlijks in het openluchttheater een toneelstuk van Shakespeare opgevoerd. In dit 

openluchttheater vinden ‘s zomers de ochtenddiensten van Kruiskerk Diever plaats. Verder 

ligt het dorp gelegen aan het Drents-Friese Wold, een nationaal park wat bestaat uit bos en 

heide. De kern Diever maakt onderdeel uit van de gemeente Westerveld. De grootste 

kernen zijn Havelte, Diever, Dwingeloo en Vledder. Dat waren voor 1998 de hoofdplaatsen 

van de vier toenmalige gemeenten. Het gemeentehuis van Westerveld staat in Diever. In 

Diever zelf wonen ongeveer 2100 mensen. In Diever zijn er verschillende voorzieningen, zo 

heeft het dorp een bibliotheek, een openbare en een christelijke basisschool, een openbare 

middelbare school, diverse winkels en horecagelegenheden. Daarnaast zijn er ook 

verschillende sport - en muziekverenigingen. Dichtbij de pastorie staat het gemeentehuis 

van de gemeente Westerveld. Naast het gemeentehuis bevindt zich ook de huisartsenpost 

van het dorp. In de zomervakantie zijn er vaak verschillende activiteiten in het dorp. Zo is er 

bijvoorbeeld altijd op maandagavond markt en op dinsdagavond een brinkloop door het 

dorp. Verder is de jaarlijkse fietsvierdaagse een steeds terugkerend succes. 
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11.2 Kerkelijke kern Diever 

In het dorp Diever zijn twee kerkelijke gemeenschappen actief, beiden onderdeel van de 

Protestantse Kerk Nederland.. Naast de Gereformeerde gemeente die in de Kruiskerk huist, 

is er een Hervormde gemeente. De Hervormde Sint-Pancratiuskerk staat in het centrum van 

het dorp, midden op de Brink. De samenwerking tussen beide kerkgemeenschappen 

verloopt in goede harmonie, maar door de uiteenlopende modaliteit waarop aan het 

geloofsleven vorm wordt gegeven, is deze samenwerking beperkt tot twee jaarlijkse 

samenkomsten. De kerkenraden van beide gemeenten vergaderen eenmaal per jaar 

gezamenlijk. 


