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DIT ZIJN WIJ 
 
 

Wij zijn een kleine plattelandsgemeente. Onze kerk staat in het Drentse dorp Aalden en onze 
gemeenteleden wonen in de vijf dorpen die behoren tot de voormalige burgerlijke gemeente 
Zweeloo: Meppen, Aalden, Benneveld, Wezup en Zweeloo. 
Naast ons (pas heringerichte) kerkgebouw staat een ruime pastorie; ook is er in Aalden kinder- 
en buitenschoolse opvang naast de Protestants-Christelijke basisschool, en zijn er middelbare 
scholen op fietsafstand of goed bereikbaar per openbaar vervoer. 
 
Onze van oorsprong Gereformeerde geloofsgemeenschap maakt sinds 2004 deel uit van de 
Protestantse Kerk in Nederland en heeft ca. 270 leden. Net als overal stijgt onze gemiddelde 
leeftijd, en valt het niet mee om nieuwe medewerkers te werven.  
Oorspronkelijk had onze gemeente een klassiek-gereformeerd profiel. Dit profiel beantwoordt 
niet meer helemaal aan de huidige identiteit. Wij zijn een pluriforme kerk waarin diverse 
geloofsstandpunten samenkomen; van klassiek gereformeerd tot modern, van Liedboek tot b.v. 
Huub Oosterhuis en Sytze de Vries. Ook vinden we het diaconale aspect van gemeente-zijn 
belangrijk. We zijn samen kerk, in eenheid en verscheidenheid. Deze veelkleurigheid willen we 
niet als een bedreiging zien, maar als rijkdom en uitdaging.  
We streven ernaar om uitnodigend, laagdrempelig en elkaar ondersteunend te zijn zodat 
iedereen zich bij ons thuis voelt. Een kerk dus die herkenbaar aanwezig is in de samenleving.  
 
De sfeer in en rond de kerkdiensten is gemoedelijk en informeel. We vinden het belangrijk om 
taal te gebruiken die iedereen begrijpt. In de vieringen sluiten we aan bij het leven van alle dag. 
We beschouwen ons zelf als pelgrims onderweg, als ”mensen van de Weg”, volgelingen van 
Jezus Christus, die samen een gemeente vormen. We drinken dan ook elke zondag na de 
viering koffie met elkaar. 
We zijn gezegend met een gospelgroep ‘Marturia’, en met een cantorij, naast gemeenteleden 
die muzikaal meewerken of zelfstandig vieringen voorbereiden.  
Het Leerhuis n.a.v. de boeken ‘Het verhaal gaat’ van Nico ter Linden telt 25 deelnemers, van 
binnen en buiten de kerk. 
 
Voor de jeugd zoeken we naar een levendige invulling van het jeugdwerk, waarin jongeren 
bepalen hoe de ontmoeting met elkaar georganiseerd wordt en hoe aan geloofsgesprekken 
vorm wordt gegeven. Wel zien wij met zorg dat het aantal jongeren terugloopt.  
 
Als kerk staan we midden in de (dorpse) samenleving en zien we om naar onze dorpsgenoten. 
Ook zijn we pastoraal en diaconaal betrokken bij de bewoners van het AZC binnen onze 
gemeente. Zo’n 10 keer per jaar is er ‘Samen eten’: mooie momenten van ontmoeting.  
We zoeken de samenwerking met omliggende kerken (de Zanddorpen) waar het gaat om 
bijzondere vieringen en afstemming van diaconale activiteiten. Stapsgewijs gaan we steeds 
meer over de dorpsgrenzen heen gezamenlijk aan de slag. Na de relatieve stilstand vanwege 
de corona-beperkingen pakken we de opzet van gezamenlijke activiteiten en de ontmoeting met 
gemeenteleden uit de verschillende Zanddorpen voor de komende jaren weer op. 
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Onze geschiedenis 
 
De Drentse dorpen Meppen, Aalden, Benneveld, Wezup en Zweeloo hebben een lange en rijke 
historie. De esdorpen ontstonden ca. 1500 voor Christus, maar al in de prehistorie was er op dit 
grondgebied sprake van bewoning door de zgn. Hunebedbouwers. 
Het christendom deed waarschijnlijk rond 800 na Chr. zijn intrede in onze regio. Waar men 
eerst de heidense goden vereerde, bekeerden de mensen zich tot het christendom. Op de plek 
waar nu het ‘kerkje van Sweel’ staat, kwam een houten kerkje. In de 13e eeuw werd er een 
stenen kerkje gebouwd, dat nu nog steeds in gebruik is bij de Ned. Hervormde gemeente van 
Zweeloo. In de zestiende eeuw kreeg de Reformatie ook in Drenthe voet aan de grond. Wie 
voorheen katholiek was, werd nu hervormd.  
De contacten met de Ned. Hervormde kerk zijn goed. Er zijn per jaar 4 gezamenlijke vieringen 
en 2 moderamenvergadering met onze Hervormde dorpsgenoten.  
In 1838 werd onze gemeente geïnstitueerd onder de naam Christelijke Afgescheiden 
Gemeente te Meppen. Ze ging behoren bij het kerkverband van Gereformeerde Kerken in 
Nederland.  
Het Drentse land is oud land, al heel lang is hier sprake van menselijke bewoning. Veel 
gemeenteleden wonen al generaties lang in de voormalige gemeente Zweeloo. Er is 
verbondenheid met de traditie. 
Dat oude land met zijn essen, hunebedden, mooie natuur en fietspaden zorgt er ook voor dat er 
veel toeristen in deze omgeving komen. Vaak zijn er gasten in onze vieringen, die op het 
vakantiepark van Landal of op één van de campings verblijven. Ook zijn er gemeenteleden die 
na hun pensioen in het mooie Drentse land zijn komen wonen. 
 
Onze geschiedenis bepaalt wie we zijn: ‘oude’ en ‘nieuwe’ Drenten, mensen die affiniteit met 
het geloofsgoed van de Afscheiding hebben of juist gericht zijn op het feit dat we nu deel 
uitmaken van de Protestantse Kerk in Nederland. Een pluriforme gemeente waarin mensen 
erop uit zijn betrokken te zijn op elkaar. 
 
 


