
Profielschets Protestantse Gemeente Steenwijk  

De Protestantse Gemeente te Steenwijk is een veelkleurige en levendige gemeente die in haar 

spreken en handelen de boodschap van Christus uitdraagt. Wij zijn zichtbaar en herkenbaar als kerk 

en bieden mensen een thuis. Eén waar je verbondenheid voelt en waar je met je levensvragen 

terecht kunt.  

Omgeving  

Steenwijk is gelegen in de gemeente Steenwijkerland met een prachtige omgeving zoals het 

Nationaal Park ‘Weerribben-Wieden’ dat heel water- en bosrijk is. Hier kan je heerlijk varen maar ook 

fietsen of wandelen. In de winter wanneer er ijs ligt is het een paradijs voor de schaatsliefhebbers en 

wandelaars. Op ca. 4 km afstand ligt het dorp Havelte met een 18-holes golfbaan en eveneens een 

prachtig natuurgebied het Nationaal Park ‘Drents-Friese Wold’ met bossen en heidevelden. 

Het stadsbeeld van Steenwijk wordt bepaald door de 

Sint Clemenstoren, met zijn hoogte van 87 meter de 

veertiende hoogste kerktoren van Nederland. Deze 

toren hoort bij de Grote kerk en is een 

herkenningspunt. Een symbool voor thuiskomen. Dat 

is waar wij als Protestantse Gemeente Steenwijk ook 

voor staan. 

Steenwijk heeft een regionale functie (winkels, 

scholen, werkgelegenheid) voor een grote regio. 

Daarnaast heeft het een Intercity NS-station en rijd je 

via de nabijgelegen uitvalswegen in korte tijd naar 

steden als Heerenveen en Zwolle. Meer informatie 

over voorzieningen in Steenwijk is te vinden in de https://lokaaltotaal.nl/gidsen/steenwijkerland 

(Ebook gemeentegids Steenwijkerland). 

Kerkelijke situatie  

We zijn een gemeente met 3 vierplekken, geleid door 1 kerkenraad en verschillende werkgroepen. In 

Steenwijk is er de Grote of Sint Clemenskerk. Dit is ons thuis in Steenwijk. Daarnaast zijn er 

kerkgebouwen in de buitenwijken, namelijk Eben Haëzer in Onnaveld en De Ontmoeting in Eesveen. 

Deze beide wijkverenigingen zijn zelfstandig, maar de diensten vinden plaats onder leiding van 

Protestante Gemeente Steenwijk. Met kerkleden in o.a. Giethoorn, Oldemarkt, Steenwijkerwold, 

Willemsoord, Eesveen, Onnaveld en Kallenkote zijn de buitenwijken een belangrijk onderdeel van 

onze kerkgemeenschap. 

Sinds januari 2011 is onze gemeente gefuseerd. 

Onze gemeente heeft ongeveer 1.500 leden, twee 

fulltime predikanten en een predikant voor het 

ouderenpastoraat. Op een gemiddelde zondag 

komen er tussen de 250 en 300 mensen. Met een 

teruglopend aantal leden is de verwachting dat over 

4 jaar het aantal predikantsplaatsen terug zal gaan 

naar één.  

Qua organisatie werken wij met twee pastorale wijken. Daarnaast wordt er gewerkt met een Grote 

Kerkenraad, een Kleine Kerkenraad en werkgroepen. In de Grote kerkenraad hebben alle 

ambtsdragers zitting. Deze vergadert ca. 3 keer per jaar. De Kleine Kerkenraad wordt gevormd door 

de voorzitters (allen ambtsdrager) van de werkgroepen, de predikanten, de voorzitter van de 
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kerkenraad en de beide scriba’s. Ook zijn Eesveen en Onnaveld vertegenwoordigd door een 
ambtsdrager. De kleine kerkenraad vergadert ca. 7 keer per jaar. 

Wij zijn een actieve gemeente met door het gehele jaar 

activiteiten. Een aantal voorbeelden zijn de Paaszang op de 

markt, activiteiten tijdens de Kerstmarkt en de jaarlijkse fancy 

fair, maar er zijn er veel meer.  

Op het moment zijn wij druk met de plannen voor ons nieuwe 

huis. Het idee is om de Grote kerk nog meer het centrum van 

onze kerkelijke gemeente te laten zijn. Graag nemen wij u mee in 

deze plannen. 

Pastoraat 

Het pastoraat is georganiseerd middels wijken en clusters. De wijken hebben een coördinator of 

ouderling en contactpersonen (PCD). Dit geldt ook voor de verzorgingstehuizen.  

1 keer per jaar worden huiskamergesprekken gehouden, die zeer goed bezocht worden. Naast 

ontmoeting wordt tijdens die gesprekken een thema aan de orde gesteld.  

De werkgroep pastoraat komt een aantal keren per jaar bijeen en bestaat uit de predikanten, de 

pastorale ouderlingen en pastorale medewerkers.  

Het afgelopen jaar is er veel energie gezet om als gemeente naar elkaar om te zien. Dit middels 

groepen/kringen, het koffiedrinken na de diensten en een maatjesproject.  Ook is er een rouwgroep 

gestart. 

Het crisispastoraat is toevertrouwd aan de predikanten.  

Vorming en toerusting  

Jaarlijks wordt een gids uitgegeven met het programma voor vorming en toerusting van de 

gemeente, waarin alle activiteiten zijn opgenomen. Dit programma omvat allerlei kringavonden, 

filmavonden en andere bijeenkomsten.  

In onze gemeente zijn wij dit jaar met het Focustraject gestart. In dit project gaat het om een 

hernieuwde en verdiepte ontmoeting met Jezus Christus. Naast het luisteren naar elkaar willen we 

bovenal luisteren naar wat God ons wil zeggen door zijn Woord en Geest. Dit alles met het doel om 

gemeente breed een missionaire gemeente te worden.  

Jeugdwerk 

Iedere zondag is er oppasdienst en kindernevendienst 

tijdens de diensten in de Grote kerk.  

Jaarlijks worden er in samenwerking met de scholen een 

schoolprojectviering gehouden. Voor deze 

laagdrempelige viering is veel animo.   

Voor de jongeren van de middelbare school is er op elke 

eerste en derde zondag van de maand een aparte 

tienerdienst (brug- en tienerdienst). De jongeren praten tijdens de dienst samen en met elkaar door 

over het geloof rondom een actueel thema. De tienerdienst eindigt in de kerk voor de zegen. Ook is 

er 1x in de maand een XL dienst waarbij de dominee en ook de ouders aansluiten. 

Voor de jonge gezinnen loopt het project ‘’verlangen naar meer’’. Aan de hand van het boek van ds. 
Veen worden onderwerpen over opvoeding en geloof besproken. Een groep van meer dan 10 

doopouders doen hier aan mee. 



Maatschappelijke betrokkenheid 

Helpen wie geen helper heeft, dat is een belangrijk doel als het er over gaat hoe we als Kerken in de 

samenleving van Steenwijkerland willen staan. Het doel is om mensen te helpen die echt hulp nodig 

hebben, die geen eigen middelen tot hun beschikking hebben en ook geen of onvoldoende netwerk 

om zich heen hebben. Dit kunnen mensen in financiële problemen zijn, maar ook ouderen die 

eenzaam zijn of mensen met een beperking. Via het Diaconaal Platform willen we er zijn voor 

iedereen, zeker niet alleen voor leden van de kerken. Ieder binnen de samenleving van 

Steenwijkerland kan in geval van nood een beroep op ons doen. De toegang kan via de eigen 

Diaconie/Caritas lopen. Als het gaat om mensen van buiten de kerk loopt de toegang meestal via het 

Diaconaal Platform, een samenwerkingsverband tussen verschillende kerken. Waarbij we ook nauw 

contact hebben met andere instellingen, zoals de Sociale Dienst, het Maatschappelijk Werk, de 

Voedselbank en Stichting Present.  

Communicatie 

Eén keer per maand verschijnt het kerkblad De Brug, waarin actuele pastorale informatie te vinden is 

evenals de activiteiten die voor die maand gepland staan, zoals kerkdiensten en bijeenkomsten, 

informatie van werkgroepen en kerkenraad. Eén van de predikanten schrijft een overweging. Het 

kerkblad wordt aan de gehele gemeente verspreid.  

Op onze website (www.pkn-steenwijk.nl) is veel informatie is te vinden. Ook actualiteiten worden 

daar vermeld.   

Tenslotte is er wekelijks een kerkbrief met actualiteiten en pastorale mededelingen. 

Kerkdiensten te beluisteren 

De kerkdiensten, die worden gehouden in de Grote kerk, zijn zowel via beeld te bekijken als via 

geluid (kerkdienstemist) te volgen.  

Ontmoeting na de kerkdienst  

Na de kerkdiensten in de Grote kerk en 1x in de maand in de buitenwijken is er gelegenheid voor een 

gezellige ontmoeting. Voor de kinderen is er limonade, voor de volwassenen is er koffie en thee. Van 

deze gelegenheid wordt iedere zondag door velen gebruik gemaakt. 
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