
Gemeenteprofiel 
 
Burgerlijke gemeente 
  

Dedemsvaart (Nedersaksisch: De Voart of Dedemsvoart) is een plaats in de 
gemeente Hardenberg (voorheen gemeente Avereest) in het noorden van 
de Nederlandse provincie Overijssel. De plaats is vernoemd naar de Baron van Dedem die een 
gelijknamig 40 kilometer lang kanaal liet graven voor het vervoer van turf. Op 1 januari 2020 
telde de plaats 12.855 inwoners.[1] 

Het dorp Dedemsvaart is ontstaan ten gevolge van de aanleg van het kanaal De Vaart en 
de vervening van de omliggende gronden die erdoor mogelijk werd in de eerste helft van de 
negentiende eeuw. De gemeente Avereest werd vanwege deze ontginningen uitgebreid 
in 1837 met gedeelten van de gemeenten Ambt Ommen en Ambt Hardenberg waardoor zij 
het karakter kreeg van een veenkolonie. De Vaart was een 40 km lang gegraven kanaal dat 
liep van Hasselt tot aan Gramsbergen. In 1848 werd de administratie gevestigd in 
Dedemsvaart dat uitgroeide tot het belangrijkste dorp van de gemeente. Tegenwoordig is het 
kanaal in het dorp deels gedempt.  

 

Balkbrug (Nedersaksisch: De Balk) is een dorp in de gemeente Hardenberg en telde op 1 
januari 2020 ongeveer 3.830 inwoners. Voor de gemeentelijke herindeling van 2001 
behoorde Balkbrug samen met Dedemsvaart en Oud Avereest tot de gemeente Avereest. 

Het dorp is ontstaan aan het kanaal de Dedemsvaart. Het dankt zijn naam aan een balk die 
onder een brug in dit kanaal lag. Deze balk moest voorkomen dat schepen met te grote 
diepgang deze brug konden passeren. Het lag ook op de kruising van deze vaarweg met de 
weg van Ommen naar Meppel, waardoor hier een wat grotere nederzetting kon ontstaan. 
Ook werd de groei van het dorp bespoedigd door het oprichten van een bedelaarskolonie van 
de "Maatschappij van Weldadigheid" rond 1800 op de Ommerschans ten zuiden van het 
dorp. 

 
Korte schets van de kerkelijke gemeente 
  
Het kerkgebouw “De Lichtbron” is gevestigd aan de Meppelerweg 43 te Balkbrug.  
De gemeente telt op dit moment 415 leden. Hiervan zijn 261 personen belijdend lid en 140 
personen dooplid. Daarnaast zijn er 14 gastleden. Het ledenaantal is de laatste jaren stabiel. 
Gemeenteleden wonen grotendeels in Dedemsvaart en Balkbrug. Daarnaast wonen enkelen 
verspreid over diverse buurtschappen en kleine dorpen zoals Vinkenbuurt, Witharen, 
Ommerschans, Linde, Oud-Avereest.  
 
 



 
 
 
Wat wij geloven 

Wij geloven dat de Bijbel het boek van God is. De Bijbel bestaat uit twee delen. 

• Het oude testament beschrijft de periode voor de geboorte van Jezus. 
• Het nieuwe testament beschrijft de periode na Jezus’ geboorte. De Bijbel is voor ons 

christenen het belangrijkste boek en dat is de reden waarom wij de Bijbel lezen. 

Door de Bijbel te lezen kunnen we leren wie God is en hoe we voor hem kunnen leven 
en wat Hij voor ons heeft gedaan! Het boek bestaat al ruim 1700 jaar, maar de inhoud is zo 
actueel dat het ons helpt in ons dagelijks leven: wat zou God willen dat ik doe? Omdat wij met 
de bijbel als basis willen leven erkennen wij de drie Formulieren van Eenheid in onze kerken, 
waarin hetgeen wij geloven over leer en leven is samengevat. 

God staat aan het begin van alles. Hij heeft alles met liefde gemaakt, de hemel en de aarde en 
ook alle mensen die er op wonen. Hij zorgt voor deze wereld. Wij geloven dat het de bedoeling 
is, dat mensen in relatie met God leven. Als wij niet in relatie met God leven, missen wij ons 
doel. Na de schepping ging het mis, de mens verbrak deze relatie met alle gevolgen van 
dien. Dat noemen we zonde. 

God heeft gezorgd dat deze relatie tussen Hem en de mens weer goed kwam! 

God maakt zich in zijn Woord op allerlei manier bekend. Hij openbaart zich als de Almachtige, 
de Ontzagwekkende en Heilige en Liefdevolle God. Hij openbaart zich als de Drie-enige God, 
waarbij drie Personen onderscheiden worden, maar samen ook Eén zijn. (NGB art.8; HC zondag 
8): 

• God als vader. Hij heeft alles gemaakt en is betrouwbaar en machtig. 



• God als zoon, Jezus Christus. Hij kwam naar de aarde om de mensen Gods liefde te laten 
zien en om de relatie tussen God en mensen weer goed te maken 

• God als Heilige Geest. Door hem komt God heel dichtbij en woont hij in ons mensen. Hij 
leidt en kleurt ons leven. 

God is veelzijdig en gericht op mensen: liefdevoller en intiemer kan niet! Vanaf het begin van 
de schepping wilde God een relatie met mensen. Zelfs toen het mis ging, bleef hij mensen 
opzoeken. Wonderlijk dat wij mensen toch allemaal belangrijk zijn voor hem. Jezus kwam 
tijdens zijn leven op voor de zwakke en zieke mensen. Iedereen is waardevol voor God, ook jij! 

Als wij zo waardevol zijn voor God, heeft dat als het goed is ook effect op onze kijk op andere 
mensen. Jezus vraagt aan ons om onze medemens lief te hebben: wie dit in de praktijk brengt 
ontdekt dat er meer glans komt in het leven. In erediensten, in gemeenteleven en in ons gezicht 
naar buiten willen we dit uitstralen. 

Onze missie, visie en speerpunten 
 
GKv de Lichtbron wil een dynamische en aantrekkelijke gemeente van Jezus Christus zijn. De 
liefde voor Christus verbindt ons en we verlangen ernaar die liefde zichtbaar te maken naar 
elkaar en naar onze omgeving. We zijn de laatste jaren steeds meer op zoek naar manieren 
van kerk zijn die passen in deze tijd. Dit krijgt onder andere vorm in de erediensten en het 
gemeenteleven. Ook het kerk zijn midden in de samenleving krijgt steeds meer aandacht en 
gestalte.  
 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Wij vinden het belangrijk dat de jongeren van onze 
gemeente al vroeg in hun leven betrokken raken bij het geloof en het kerkelijk leven. Niet 
alleen door de geloofsopvoeding door ouders, maar ook door de evangelieverkondiging 
begrijpelijk te maken en toegesneden op hun persoonlijke levensfase. Kindmomenten in de 
erediensten, Kind&Kerkdiensten en Jongerendiensten zijn hiervan een voorbeeld.  
Catecheses worden per leeftijdsgroep gegeven, dit begint al in groep  7 en 8 van de 
basisschool. De gemeente heeft relatief veel jongeren die doordeweeks elders studeren én 
wonen, maar in de weekenden ‘thuis’ zijn. Hiervoor is specifieke aandacht nodig, om ervoor 
te zorgen dat zij betrokken blijven bij geloof en gemeente.  
 
Wij werken met wijkteams. Een wijkteam bestaat uit een oudste, een diaken, 
bezoekbroeders/-zusters en wijkhulpen voor praktische ondersteuning. Hierdoor wordt het 
eerstelijns pastoraat steeds meer teruggebracht naar de wijken zelf en kunnen 
gemeenteleden onderling beter met elkaar meeleven.  
 
Het thema ‘Eigenaarschap’ past hier mooi bij. Eigenaarschap houdt in dat je je ergens 
verantwoordelijk voor voelt en deze verantwoordelijkheid ook neemt. Dus zelf in actie 
komen, en je verantwoordelijk voelen voor de uitkomst. Alleen aan de zijlijn staan en roepen 
dat het anders moet, past hier niet bij. Met dit thema willen wij aan de slag als jaarthema 
binnen de gemeente. Door corona is dit nog niet van de grond gekomen.  
 



Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wie op zondag als gast onze eredienst bezoekt, 
wordt welkom geheten door de welkomscommissie en er wordt eventueel een Dorpsbijbel 
beschikbaar gesteld. We hanteren daarnaast een gastvrij uitnodigingsbeleid t.a.v. het 
meevieren van het Avondmaal.  
 
Wij willen ‘kerk-zijn’ te midden van het dorp en de samenleving. Onze blik naar buiten richten 
en verbinding zoeken met anderen, zowel christenen als niet-christenen. Wij geven hieraan 
gestalte door bijv. aanwezig te zijn op de Kerstmarkt, samen te zingen in het dorp met Kerst, 
en met onze contacten met Veldzicht en de WIC. Ook nemen wij deel aan (interkerkelijke) 
activiteiten (CGK, Ev.Gemeente, PG/PKN, RK)  zoals Week van het Gebed, Alpha Cursus, 40 
dagen tijd, Advent etc. om een “open” gemeente te zijn en maatschappelijk een toegevoegde 
waarde te hebben.    
Wij zien in deze coronatijd nieuwe mogelijkheden ontstaan van samen kerk-zijn en willen 
onderzoeken hoe wij dit in de toekomst kunnen vasthouden en doorontwikkelen. Wij denken 
na over en voelen ons betrokken bij ‘Kerk 2030’. 
 
Gemeenteleven 
  
Op zondag ontmoeten gemeenteleden elkaar rond de erediensten. ‘s Ochtends is er een 
dienst om 9.30. ’s Middags is er een leerdienst om 14.30. Met regelmaat zijn er erediensten 
met een bijzonder karakter, zoals Kind&Kerkdiensten, Jeugddiensten, diensten voor 
gemeenteleden met verstandelijke beperkingen en een Zendingszondag. Ook in de reguliere 
diensten is er regelmatig specifieke aandacht voor de kinderen (en de jongeren) in de vorm 
van een kindmoment. Bij het voorbereiden en uitvoeren van de Kind&Kerkdiensten en 
Jeugddiensten vindt intensieve afstemming plaats tussen predikant en gemeenteleden. ‘s 
Zomers houden wij waar mogelijk één of meerdere openluchtdiensten in het 
Openluchttheater of op het erf bij gemeenteleden thuis.  
 
Bij de vormgeving van de erediensten wordt regelmatig gebruik gemaakt van 
preekvoorbereidingsgroepen. Ook tijdens de eredienst kunnen gemeenteleden een taak 
hebben, zoals het verzorgen van de Schriftlezing, van tijd tot tijd het uitspreken van gebeden 
en natuurlijk bij het verzorgen van beeld, geluid, zang  en muziek. 
 
Het gemeenteleven vindt daarnaast plaats in de diverse wijken. Eerder werd al het werken in 
wijkteams genoemd. Door het wijkteam wordt praktische en geestelijke steun geleverd en 
wordt er omgekeken naar elkaar in de breedste zin van het woord.  Zorgen, meeleven, 
ontmoeten, delen, helpen, vasthouden en getuigen hebben daarin een grote plek. De 
wijkteams stemmen regelmatig af met de predikant en informeren hem waar nodig.  
Verder zijn er diverse bijbelstudiegroepen, jeugdverenigingen en mannen- en 
vrouwenverenigingen actief.  
 
Bij het begin van een nieuw kerkelijk jaar, vindt er een startochtend van de kerkenraad plaats 
en een startzondag georganiseerd door en voor de gemeente.  
 



 Onze gemeente heeft een goede verstandhouding met de CGK in Dedemsvaart waarmee, 
met name in de zomerperiode, gezamenlijke diensten worden georganiseerd. Er is ook sprake 
van regelmatige kanselruil. Er is geen intentie om tot verdere eenheid te komen.  
 
Kerkelijke organisatie 
 
Het moderamen (waarin afgevaardigden van de Raad van Oudsten, Diaconie en Commissie 
van Beheer zitting hebben) vergadert eenmaal per maand. Zij handelt de “dagelijkse”zaken af 
en bereidt de vergaderingen van de Raad van Oudsten (bestuurlijk) voor. Door de 
verslaglegging worden de oudsten en diakenen geïnformeerd. Verder worden de werkzame 
commissies, zoals Commissie Jongerenwerk, Kind&Kerk en Zending & Hulpverlening, jaarlijks 
uitgenodigd in het moderamen om bij te praten over de uitvoering van hun taak in de 
gemeente en de voortgang. De diverse commissies geven voor een groot deel zelfstandig 
uitvoering aan hun taken en stemmen waar nodig af met het moderamen.  
De predikant ontvangt bij het uitvoeren van zijn functie steun van een begeleidingscommissie. 
Dit voorkomt dat hij op een eilandje terecht komt of eenzaamheid in zijn beroep ervaart.  
 
De Raad van Oudsten vergadert ook maandelijks, om en om bestuurlijk en pastoraal. Zo ook 
de diaconie. Twee keer per jaar, of zo nodig vaker, vinden er gezamenlijke vergaderingen 
plaats waarin gezamenlijke agendapunten aan de orde komen.  
 
Jaarlijks vinden er twee gemeentevergaderingen plaats. In maart de vaststelling van de 
jaarstukken en in oktober de begroting en een themabespreking   
Ook vindt er jaarlijks een overleg plaats tussen de moderamina van CGK Dedemsvaart en GKv 
Balkbrug.  
 
De GKv Balkbrug maakt actief deel uit van de classis Ommen en de PS Oost. 
 
Belangrijke besluitvorming en/of afspraken van de Raad van Oudsten in de afgelopen periode 
 
Homoseksualiteit en homoseksuele relaties 
De RvO realiseert zich dat er binnen de gemeente verschillend wordt aangekeken tegen het 
onderwerp homoseksualiteit en homoseksuele relaties.  Zij wil, daar waar mogelijk, rekening 
houden met eventuele verschillen en gevoeligheden die er kunnen zijn en vanuit de Bijbel de 
gemeente voorleven hoe we elkaar als broeders en zusters hierin vasthouden en aanvaarden. 
De nood van de homoseksueel die niet alleen kan blijven, beschouwen wij als de nood van de 
hele gemeente. We willen hen ook een veilige en liefdevolle plaats in de gemeente blijven 
bieden, ook als zij andere keuzes maken in hun leven dan wij vanuit Gods Woord belijden.  
Als één lid lijdt, lijden alle gemeenteleden mee. De verlegenheid die wij als gemeente met het 
alleen gaan van homo’s ervaren, mag ook tot uitdrukking komen in het pastoraat.  
Dit betekent dat als vanuit diepgaande gesprekken met een homoseksuele broeder of zuster 
een oprecht verlangen om dichtbij God te leven wordt ervaren, binnen onze gemeente ruimte 
kan worden gegeven aan deze broeder of zuster die er voor kiest om een homoseksuele 
relatie aan te gaan. Dit kan dan ook betekenen dat deze broeder of zuster kan aangaan aan 
het Heilig Avondmaal. Bovenstaande is niet als besluit van de kerkenraad vastgesteld, maar 
een afspraak over hoe in het pastoraat hiermee wordt omgegaan. 
 



Man/Vrouw en Ambt 
In het afgelopen jaar heeft de RvO besloten om in het diakenambt ook vrouwen toe te laten. 
Wat betreft het toelaten van vrouwen tot de andere twee ambten hebben wij gewacht op de 
beantwoording van de revisieverzoeken en de nadere onderbouwing van de synode. Nu dit er 
is, zal de RvO hierover in de komende tijd een besluit nemen. 
 
Pastoraat terug naar de gemeente 
Dit wordt elders in het document beschreven. 
 
 
 
 


