
Een samenwerking van 7 kerken 
langs de Hoogeveense Vaart 

Nieuw-Amsterdam
* Vrijzinnig Hervormde Gemeente
* Zuiderkerk
* Noorderkerk 

Erica
* Het Kruispunt 

Klazienaveen 
* Eben-Haëzer
* Kruiskerk 

Zwartemeer
* Protestantse Gemeente

Suggesties? Vragen? Wensen?  

Heeft u ook goede ideeën voor  
samen werking? Laat het ons horen! 
 
Ds. Elly van der Meulen 
Ds. Harry Klaassens 
Rolinka Groenhof 
 
scriba.prot.gem.erica@gmail.com 
 
Website (in wording) 
www. kerkenmetvaart.nl

Het logo is gebaseerd op het logo van  
het jaarthema 2020 van de PKN: Het Goede 
Leven, gemaakt door illustrator Gerdien van 
Delft. Je kunt er VLAMMEN in zien, een  
KANDELAAR en twee HANDEN die elkaar 
gedeeltelijk overlappen en de DUIF die de 
handen samenbindt. De paarse vlam vormt  
met het rode gedeelte een KAARS en is symbool 
dat uit dit ’samen’ iets nieuws voortkomt. 

Grafisch vormgever Harmen Klaassens  
ontwierp op basis van deze afbeelding het logo 
van Kerken met Vaart door er gebogen lijnen 
onder te plaatsen. Deze staan voor VAART  
en BEWEGING.

Kerken met Vaart
is gestart met Pinksteren 2020 

Met KERKEN bedoelen we letterlijk de  
gebouwen die aan de Vaart staan,  

maar ook het werkwoord kerken in  
de ruime betekenis van kerkelijk leven.  

Het woord VAART staat niet alleen  
voor de Hoogeveense Vaart,  

maar ook voor beweging.



Doelstellingen
-> nieuwe initiatieven 

-> opbouwend bezig zijn

->  initiatieven die we gezamenlijk 
wel kunnen doen, maar niet iedere 
gemeente voor zich

->  missionaire activiteiten waar we 
leven uit en met het evangelie

-> bestuurlijke processen vermijden

->  nieuwe dingen organiseren,  
niet investeren in behouden  
wat je hebt

->  investeren in wat energie oplevert, 
niet investeren in wat energie kost

Activiteiten  
tot nu toe

->  Startzondag 13 september 2020 
met een (fiets)tocht langs de kerk-
en met in elke kerk een onderdeel 
van de eredienst: gebed, muziek, 
schriftlezing en overdenking

->  Pelgrimswandeling in Weiteveen 
en Odoorn

-> Vespers in de adventstijd
-> Vespers in de 40-dagentijd
-> Vespers Op weg naar Pinksteren

Ideeën  
voor de toekomst

->  Kerstevent: wandeltocht met 
‘staties’ waar het kerstverhaal 
wordt uitgebeeld

->  De Passion aan de Vaart: activitei-
ten en processie rondom het witte 
kruis bij verschillende kerken 

-> Pelgrimswandelingen 
-> Top 2000-dienst
->  Verschillende vormen van  

eredienst in twee kerken tegelijk
-> Inloopochtenden
->  Maandelijkse ‘Kliederkerk’ of 

‘DOE-viering’
->   Themabijeenkomsten rondom 

gesprek - muziek - maaltijd

Met VAART nieuwe  
initiatieven ontwikkelen  

waar mensen BLIJ van worden

VerSTERKen en  
verRIJKen

SamenWERKEN en  
samen VIEREN

Samen de KERNtaken  
van de CHRISTELIJKE  
gemeente behartigen


