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1. Hans Hordijk opent de gemeenteavond met een gebed uit het Liedboek “Heer, maak van 

mij een instrument van uw vrede”. 

 

2. In verband met afwezigheid van Meindert Smid geeft Einte Euving een toelichting op de 

begroting van de kerk. De begroting wordt goedgekeurd. 

 

3. De begroting van de diaconie wordt toegelicht door Wim van der Spoel. Deze begroting 

wordt eveneens goedgekeurd.  

 

4. Beroepingscommissie 

Deze bestaat uit de volgende gemeenteleden:   

Foekje Haan (voorzitter), Wina Hordijk, Aaldert Kamman, Jennie Lanting, Janny 

Stevens (scriba), Bert Visser en Sandra Lanting. 

 

De verdeling van de kerntaken (erediensten, pastoraat, vorming & toerusting, organisatie 

& beleid en diaconaat) wordt toegelicht. Als uitgangspunt van deze verdeling is de 

inbreng van de gemeenteavond van mei 2022 genomen. De uiteindelijke versie is op de 

website van onze kerk te vinden via “Beroepingswerk”. 

 

Wanneer er gemeenteleden zijn die nog suggesties hebben: alles is welkom – we doen 

het samen. 

 

Enkele reacties vanuit de gemeente: 

- Samenwerking met omliggende Zanddorpen?  

 - Voor Hemelvaartsdag komt er een gezamenlijke dienst in Gees waar meerdere 

Zanddorpen bij betrokken zijn. 

 - Er wordt een kerstpakkettenactie georganiseerd vanuit de Diaconieën van Zweeloo en 

Aalden 

 

5. Naamswijziging kerk 

De stand van zaken m.b.t. de naamswijziging is toegelicht. 

Onze huidige naam is Gereformeerde kerk Zweeloo gevestigd te Aalden. Het voorstel is  

deze te laten veranderen in Protestantse Gemeente Aalden (PKN). Deze 

naamsverandering gaat ook gelden voor de Diaconie. 

 

Op de gemeenteavond in februari is het voorstel voor naamswijziging kort besproken en 

zijn er geen bezwaren naar voren gekomen. Vervolgens is het voorstel voorgelegd aan 



het moderamen van de Hervormde gemeente in Zweeloo. De kerkenraad van Zweeloo 

heeft geen bezwaar tegen ons voorstel en heeft dit inmiddels schriftelijk bevestigd. Op 

basis hiervan hebben we als kerkenraad het voorstel tot naamswijziging ingediend bij het 

Breed Moderamen van de classis. 

 

Ook nu worden er geen bezwaren naar voren gebracht en stemt de vergadering in met de 

naamswijziging. 

 

6. De invulling van het jaarthema “Aan tafel” wordt toegelicht 

 

7. Rondvraag 

 - Wordt er nog een boekje uitgegeven waarin de activiteiten worden genoemd van de 

Zanddorpen? Reactie: dit plan was er maar is gestrand bij Oosterhesselen.  

  Wordt navraag naar gedaan. 

 

8. Mededeling 

- Alle kerkelijke gemeenten van de gemeente Coevorden hebben een uitnodiging 

ontvangen van burgemeester Renze voor een korte kennismaking begin februari 

2023. 

 

9. Hans sluit de gemeenteavond af met een gebed van Alfred Bronswijk uit Van Harte    

“Wij zijn de drempelmensen”. 

 

 

30 november 2022 

Sandra Lanting 

 

 

 


