
 

 

 

 

Profielschets gemeente 
 

 

De Protestantse gemeente te Beilen-Hijken-Hooghalen is een veelkleurige gemeente die ruimte biedt 

aan “zin-zoekende” en gelovige mensen. Liefde en recht bepalen ons zijn en ons doen in de 

samenleving. Wij laten ons hierbij inspireren door de Bijbel, waarin het verlossend werk van Jezus 

Christus centraal staat. 

 

 

 
 

Pauluskerk, Beilen 

 

 

We willen actief zijn midden in onze wereld. We willen zorg, aandacht en waar nodig hulp bieden aan 

onze medemens en Gods Schepping. Daarbij ademen we de veelkleurigheid van geloofsbeleving 

binnen en buiten onze gemeente en proberen elkaar te verstaan. 

Als gemeente willen wij een open geloofsgemeenschap zijn waar alle leeftijden, de zin van hun leven 

in “Gods scheppen” mogen vinden. We hebben het lef om van onze fouten te leren, elkaar te 

vergeven en te aanvaarden. Dat vraagt dat we onderling helder communiceren en naar elkaar omzien. 

Zo bouwen we samen aan de gemeente. 

 

De samenwerking tussen de wijkgemeentes wordt gestimuleerd. Elk dorp werkt vanuit zijn eigenheid 

aan het verder integreren van het gezamenlijk kerkelijk leven. 
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Burgerlijk 

Beilen is een dorp in de provincie Drenthe. Het was tot 1998 een zelfstandige gemeente en thans deel 

van de gemeente Midden-Drenthe. 

De centrale ligging op het kruispunt van de wegen A28 en 

de Frieslandroute N381 en aan de spoorlijn Groningen-

Zwolle maakt Beilen goed bereikbaar. De aanwezigheid 

van voorzieningen zoals sportverenigingen en onderwijs-

instellingen, maar ook van een treinstation wordt in het 

dorp als positief ervaren. Beilen is daarmee een uitste-

kende locatie om te wonen en te werken en een prima 

uitvalsbasis voor het bezoeken van de omgeving. 

De nabijheid van de nationale parken Dwingelderveld, het 

Drents-Friese Wold en Boswachterij Hooghalen dragen bij 

aan de natuurbeleving, toerisme en identiteit van het dorp. 

Beilen heeft een ruime winkelaanbod voor met name de dagelijkse boodschappen. Rondom het 

winkelgebied zijn ruim voldoende gratis parkeervoorzieningen aanwezig. 

In Beilen is het boerenbedrijf verdrongen door handel en industrie. Er zijn drie bedrijventerreinen Twee 

grote werkgevers zijn de melkpoederfabriek FrieslandCampina en het distributiecentrum van Jumbo. 

Meer beknopte informatie is te vinden op https://trendbureaudrenthe.nl/wordpress/wp-

content/uploads/2018/05/TD_LBHmonitor2018-Middendrenthe.pdf. 

 

Kerkelijk 

De Protestantse gemeente te Beilen-Hijken-Hooghalen kwam op 1 januari 2011 tot stand na een fusie 

tussen de Hervormde Gemeente te Beilen, de Gereformeerde kerk te Beilen en de Gereformeerde 

kerk te Hijken-Hooghalen. Hervormd Hijken-Hooghalen was daarvoor al onderdeel van hervormd 

Beilen, met dien verstande dat er reeds sinds januari 2006 met de Protestantse kerkgemeenschap 

Hijken-Hooghalen in die dorpen een verregaande samenwerking was. 

Met de eerder genoemde fusie werd een periode van 10 jaar Samen op Weg afgesloten. 

 

De wijkgemeenten 

De Protestantse gemeente te Beilen-Hijken-Hooghalen bestaat uit twee wijkgemeenten. 

 

De wijkgemeente Beilen telt 2.055 leden en is, naast het ouderenpastoraat, verdeeld in twee 

geografische wijken. In iedere wijk is vooralsnog één predikant pastoraal werkzaam, ondersteund door 

een pastoraal team. 

De wijkgemeente Hijken-Hooghalen telt 344 leden. 

 

In Beilen staan enkele woon- en verzorgingscentra (Spectrum, Markehuus, Hofstaete, Stroomdal). 

Ook bevinden zich er 7 senioren appartementencomplexen. 

Bijgevolg is er daar een hoog aandeel met een bovengemiddelde leeftijd. 
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Kerkenraad 

De beide wijkgemeenten hebben elk een wijkkerkenraad, die verantwoordelijk is voor zijn eigen 

aangelegenheden. Daarbij wordt er gezocht naar samenwerking, wanneer dat opportuun is. Op het 

vlak van eredienst, pastoraat en diaconaat wordt er zelfstandig geacteerd. 

 

Tweemaal per jaar komt de Algemene Kerkenraad bijeen om o.a. de begrotingen/jaarrekeningen 

samen te voegen en goed te keuren. Gemeenschappelijke zaken worden dan ook besproken, naast 

het periodiek overleg dat veelal informeel plaatsvindt. De Algemene Kerkenraad bestaat uit het 

moderamen van beide wijkgemeenten en het ministerie. 

 

De wijkkerkenraad van Beilen bestaat, naast de voorzitter en de scriba, uit 2 predikanten, 3 

ouderlingen, 3 ouderlingen-kerkrentmeester, 3 diakenen en een jeugdouderling. 

Onlangs is – na een proefperiode – besloten om de wijkkerkenraad tot deze omvang terug te brengen. 

De eerdere veel grotere omvang (25 ambtsdragers, naast de predikanten) bleek lastig om efficiënt te 

vergaderen. Via natuurlijk verloop wordt de kleinere omvang bereikt. 

Veel uitvoering berust bij 6 taakgroepen, wat de beperkte omvang van de kerkenraad haalbaar maakt. 

 

De wijkkerkenraad van Hijken-Hooghalen bestaat, naast de voorzitter en de scriba, uit 1 predikant, 2 

ouderlingen, 1 ouderling-kerkrentmeester en 4 diakenen. 

 

Gebouwen 

In Beilen is de Pauluskerk de hoofdkerk. Deze kerk is in 1957 in gebruik genomen door de toenmalige 

Gereformeerde kerk. In 1980 is hieraan het zalencentrum Valkenhof toegevoegd. Dit 

gebouwencomplex heeft na een forse renovatie in 2017 zijn huidige uitstraling gekregen. 

 

De Stefanuskerk in Beilen was destijds een van de zes moederkerken van 

Drenthe en deed als dingspelkerk ook dienst als zetel voor de 

rechtspraak. De huidige kerk is een eenbeukig gotisch gebouw dat rond 

1400 zijn huidige vorm kreeg. Na de laatste restauratie is deze kerk in 

2021 weer in gebruik genomen voor culturele bijeenkomsten en 

erediensten. 

 

De protestantse gemeente te Beilen-Hijken-Hooghalen is eigenaar van de 

Stefanuskerk. Vanaf 2018 is de Stichting Stefanuskerk Beilen 

verantwoordelijk voor de exploitatie van het monument. 

 

 

Het Kompas in Hooghalen is in 1973 in gebruik genomen door de 

toenmalige hervormde gemeente, ter vervanging van het aldaar in 

1972 afgebroken kerkje. Nadat er per 1 januari 2006 de 

samenwerking met de Gereformeerde kerk Hijken-Hooghalen is 

aangegaan, is deze kerk om de week gebruikt voor de gezamenlijke 

zondagse erediensten. Eind 2021 is deze vierplek gesloten en zijn 

de kerkdiensten geconcentreerd in De Antenne. Momenteel wordt 

Het Kompas aan een andere kerkgenootschap verhuurd. 

 

 

 

De Antenne in Hijken is in 1906 in gebruik genomen door de 

toenmalige Gereformeerde kerk. In 1982/1983 is de kerk uitgebreid 

met een ontmoetings- en vergaderruimte. 

Begin 2010 is kerkelijk centrum de Boei (Hervormde kerk in Hijken) 

gesloten en is men gaan kerken in De Antenne. De huidige 

preekstoel en doopvont in De Antenne zijn oorspronkelijk van de 

Hervormde Gemeente. 
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Modaliteit 

De protestantse gemeente te Beilen-Hijken-Hooghalen is een veelkleurige gemeente. Grote delen zijn 

midden-orthodox, vrijzinnig of evangelisch. 

 

Erediensten 

De hoofdkerk in Beilen is de Pauluskerk. Daar worden de meeste zondagse diensten gehouden. In de 

Stefanuskerk is er met enige regelmaat ook een zondagse eredienst, waaronder in de zomervakantie 

gedurende zes weken achtereen. 

Elke zondag is er om 10.00 uur een eredienst. Daarnaast worden er in de Stefanuskerk op zondag om 

19.00 uur jaarlijks zes zangdiensten gehouden, alsmede één keer per jaar een Drents talige dienst. 

Voorts zijn er diensten op biddag en dankdag, Hemelvaartsdag, oudejaarsdag en nieuwjaarsdag. In 

de stille week is de paascyclus op donderdag, vrijdag en zaterdag. Met kerst, Pasen en Pinksteren is 

er alleen een dienst op de eerste hoogtijdag. 

 

De erediensten van de wijkgemeente Hijken-Hooghalen worden gehouden in De Antenne. 

 

De predikant vervult het aantal preekbeurten per jaar overeenkomstig de Generale regeling voor 

predikanten, dus gerelateerd aan de werkomvang. Vakanties en vrije zondagen zijn eveneens volgens 

de landelijke regeling. 

Voor de resterende diensten faciliteert de kerkenraad het voorgaan van gastpredikanten. 

 

Beilen is een veelkleurige gemeente. Samen met de taakgroep Eredienst wordt er naar gestreefd om 

de eredienst een plaats te laten zijn van samen vieren, belijden, beleven en leren. Dit krijgt gestalte 

door het bieden van mogelijkheden voor verschillende soorten erediensten met verschillende 

werkvormen en liturgieën, zodat ruimte wordt gegeven aan diverse vormen van geloofsbeleving en 

geloofsuiting voor jong en oud. Voor de kinderen is er een nevendienst. 

In beginsel wordt NBV21 gebruikt als Bijbelvertaling. De predikant mag hiervan afwijken, als dit voor 

de verkondiging passender is. 

 

Sacramenten 

Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen 

beantwoorden. Dit geldt ook bij de zegening van kinderen. 

Naast belijdende leden worden ook doopleden aan het avondmaal toegelaten. Twee keer per jaar is 

het avondmaal kindvriendelijk ingericht. 

Er is ruimte voor het zegenen van levensverbintenissen anders dan een huwelijk tussen man en 

vrouw. 

 

Diaconie 

De taakgroep Diaconaat & Missionaat zorgt voor een veelheid van activiteiten op het diaconale vlak. 

Bij de actie kerkbalans wordt er van de gemeenteleden jaarlijks ook om een bijdrage gevraagd voor 

zending en werelddiaconaat. Deze bijdragen worden integraal doorgestuurd naar Kerk in Actie en 

zorgen er voor dat Beilen daar hoog eindigt in het landelijk overzicht van afdrachten. 

Er is financiële ondersteuning voor enkele vaste projecten. Verzoeken om individuele financiële 

ondersteuning en/of om praktische hulp gaan doorgaans via de sociaal diaken. Bij verzoeken om 

praktische hulp wordt gestreefd naar de inschakeling van gemeenteleden. 

Aan onze ouderen wordt de gelegenheid geboden om elkaar te ontmoeten bij maaltijden in het voor- 

en najaar. Ook zijn er voor hen attenties rond de kerst. 

Samen met andere plaatselijke organisaties participeert de diaconie in overleggen én in gezamenlijke 

activiteiten om op die manier onze aanwezigheid in het dorp tot uitdrukking te brengen. De plaatselijke 

voedselbank is hierbij een belangrijke begunstigde. 

De ZWO-werkgroep zorgt er voor de gemeente te bepalen bij een specifiek project in het buitenland. 

Thans is dat het Kerk in Actie-project Onderwijs voor werkende kinderen in Bogotá, de hoofdstad van 

Colombia. 

 

Wijkwerk 

De organisatie van het wijkwerk berust bij de taakgroep Pastoraat. Elk wijkteam is samengesteld uit 

een wijkcoördinator, wijkouderling(en) en wijkbezoekers en contactpersonen. 
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Het voornaamste werk van deze taakgroep is pastoraal bezoek. De taakgroep bevordert het omzien 

naar elkaar (onderling pastoraat), de onderlinge verbinding en acceptatie, de bewustwording van 

verschillende meningen. 

In het pastoraal beraad wordt actualiteit omgezet naar geloofstoerusting. In samenwerking met 

Vorming en toerusting zijn er thema-avonden voor wijkbezoekers en belangstellende gemeenteleden 

rondom voorkomende pastorale situaties, bijvoorbeeld dementie, psychiatrie, hospice. 

Maandelijks is er een pastorale maaltijd, waar iedereen welkom is. Dit betreft een drie gangen diner. 

 

Vorming en toerusting 

De taakgroep Vorming en Toerusting zorgt elk seizoen voor een gevarieerd en veelkleurig programma 

aan activiteiten om gemeenteleden en andere belangstellenden te inspireren in geloof, bij levens- of 

zingevingsvragen. Daarbij wordt er gestreefd naar een breed aanbod dat aansluit bij de actualiteit in 

kerk en samenleving c.q. het jaarthema van de PKN. Indien mogelijk wordt er gezocht naar de 

verbinding tussen de verschillende groepen in de gemeente qua geloofsbeleving en leeftijdsopbouw. 

Het initiëren van het startweekend gebeurt in samenwerking met andere groepen binnen de 

plaatselijke gemeente. De nadruk hierbij ligt op de onderlinge ontmoeting. 

 

Jeugdwerk en catechese 

In het jeugdwerk zorgen vrijwilligers er voor dat het jeugdwerk (i) een veilige plek biedt waar de jeugd 

zichzelf kan zijn, (ii) voor de jeugd een gids is met de Bijbel in de hand en (iii) ontspanning en 

activiteiten organiseert met leeftijdsgenoten en gemeenteleden. Daarmee hoopt het jeugdwerk dat de 

jeugd een positieve associatie krijgt/ houdt met de kerk en zij gestimuleerd wordt om de kerk te blijven 

bezoeken. Er wordt samengewerkt met de werkgroep catechese, die de catechese voor de jeugd van 

12-17 jaar en de belijdeniscatechese organiseert. Een predikant verzorgt de toerusting van de 

catechese en het jeugdwerk. 

 

Communicatie 

Het kerkblad “Op Weg” van de Protestantse Gemeente Beilen–Hijken-Hooghalen verschijnt 

doorgaans eens per veertien dagen. In de zomermaanden en rond de jaarwisseling verschijnt het 

eens per drie à vier weken. De redactie werkt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 

 

In Beilen wordt de wekelijkse contactbrief digitaal rondgestuurd. Ook liggen er elke zondag enkele 

exemplaren hiervan klaar achter in de kerk, en wordt die thuisbezorgd bij enkele aan huis gebonden 

gemeenteleden. Daarnaast wordt de inhoud hiervan elke zondag, voorafgaand aan de eredienst in de 

kerk geprojecteerd. 

In de contactbrief zijn de belangrijkste mededelingen vermeld rond eredienst en activiteiten in de 

volgende week. 

In de wijkgemeente Hijken-Hooghalen heeft de zondagsbrief een gelijkaardige functie. 

 

 

 

Beilen, december 2022 


