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Wij laten ons leiden en inspireren 
door de woorden van 1 Joh. 4: 9,10 
waarin gesproken wordt van Gods 
grote liefde. In verbondenheid met 
God, elkaar en de wereld, willen wij 

met hoofd, hart en handen getuigen van deze onvoorwaardelijke liefde.  

   

PROFIELSCHETS VAN DE GEMEENTE  

  

Westerkwartier, burgerlijke gemeente  

  

De gemeente Westerkwartier is één van de gemeenten in de Nederlandse provincie 

Groningen, die ontstaan is uit de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. De 

gemeente, gelegen in de gelijknamige streek Westerkwartier, is ingesteld op 1 januari 2019 

en is wat inwonertal (63.458 per 01-08-2020) betreft de tweede gemeente van de provincie 

Groningen. Op de grens van Leek, Zevenhuizen en de naburige gemeente Noordenveld is 

een groeilocatie, de wijk Oostindie, gebouwd en nog steeds in ontwikkeling.  
  

Het centrum van Leek grenst aan de provincie Drenthe. Leek ligt aan de A7 tussen 

Groningen en Drachten. Het is een gezellig dorp met goede winkelvoorzieningen. Zo zijn er 

meerdere supermarkten en kledingzaken, maar ook restaurants en tevens goede 

sportaccommodaties.  
 

Op en bij het landgoed Nienoord zijn meerdere recreatieve en culturele voorzieningen 

aanwezig zoals: het nationaal rijtuigenmuseum, een uitgebreid wandelgebied, jeugdpark 

Nienoord en een subtropisch zwembad met een buitenbad.  
  

Leek heeft een regionale functie wat betreft ouderenzorg, gehandicaptenzorg en onderwijs.  
  

Dit omvat:  
  

Ouderenzorg  

• Woningen en flats voor ouderen;  

• Verzorgingshuis waar een verpleeghuisafdeling bij is aangebouwd.  
  

Scholen  

• Twee christelijke basisscholen;  

• Een samenlevingsschool van voorheen een christelijke en een openbare school;  

• Drie openbare basisscholen;  

• Een gereformeerde basisschool; 

• Grote scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs van basisberoeps tot 

gymnasium (technasium)..  
  

Gehandicaptenzorg  

• Zorg voor met name mensen met een verstandelijk beperking.  
  

Vanuit de Zorg- en Welzijnsorganisatie De Zijlen vind je bewoners in de wijken (De 

Hooizolder 21 en 23 te Tolbert, Van Panhuys te Leek) en in verschillende tehuizen, o.a. 

Sintmaheerdt, De Lindehoeve en De Vaart.  
  

Daarnaast is er een Crisisopvang Leek Zienn (Den Eikelaar). Voor de situatie dat iemand 

dakloos raakt of een huiselijk geweldsituatie moet ontvluchten.   

 

Voor meer informatie, zie www.westerkwartier.nl  
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Protestantse Gemeente Leek-Oldebert (P.G.L.O.)  

  

Kerkelijke structuur  

  

In juni 2003 is de Gereformeerde Kerk te Leek gefedereerd met de Hervormde Gemeente 

Oldebert en daarna in mei 2007 gefuseerd tot de P.G.L.O. Er is anno 2020 ruimte voor één 

fulltime predikant, een predikant in deeltijd 0,8 fte en een kerkelijk werker in deeltijd 0,8 fte.  

 

Ds Ernst van Gullik is de huidige fulltime predikant en mw Elly de Rover is de huidige 

kerkelijk werker. 

  

De gemeente is in secties verdeeld. In iedere sectie is een ouderling of sectiecoördinator en 

een diaken actief. De secties zijn opgesplitst in bezorgsecties. In een bezorgsectie zijn 

bezoekwerkers, die het pastorale bezoekwerk doen en meerdere contactpersonen actief, die 

o.a. het kerkblad bezorgen en het eerste aanspreekpunt zijn voor de gemeenteleden.  

  

De ouderling zorgt in zijn/haar sectie voor de organisatie van het huiskamergesprek en het 

overleg tussen de contactpersonen. Daarnaast bezoekt de ouderling de 

kerkenraadsvergaderingen en doet dienst als ambtsdrager in de kerkdiensten. Tweemaal per 

jaar wordt er vanuit het pastoraat een toerustingsavond voor de bezoekwerkers 

georganiseerd.  

  

De kerkenraad vergadert eens per twee maanden en tweemaal per jaar is er een overleg 
tussen het moderamen en de voorzitters van de taakgroepen. Verder wordt er tweemaal per 
jaar een Heidag georganiseerd voor alle kerkenraadsleden. De Taakgroep Pastoraat 
vergadert één keer per maand.  
  

Vanuit de Taakgroep Jeugd, waarin ook jeugdouderlingen vertegenwoordigd zijn, worden er 

tal van activiteiten voor het jeugd- en jongerenwerk opgezet. Dit zijn onder andere:  

  

• Kinderkerk, voor alle groepen van de basisschool;  

• Rock’s, voor tieners van 12 – 16 jaar;  

• Jongerenkamp;  

• Meeting 30’ers, voor gemeenteleden rond de 30 jaar.  

  

Ook een aantal andere aspecten van ons kerkzijn wordt via taakgroepen georganiseerd. Dit 

geldt voor Eredienst, Beheer, Diaconie, Kerk en Samenleving en Vorming en Toerusting.  

  

Kerkelijke signatuur  

  

We zijn een grote gemeente, pluriform van samenstelling. Onze gemeente telt ongeveer ca.  

2.300 leden.   

  

We willen de verschillen die er zijn zien als een verrijking. We hebben daarom diverse 

vormen van beleving om zodoende mensen de ruimte te geven hun geloof persoonlijk vorm 

te geven.  
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Fairtrade  

Omdat de P.G.L.O. ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen, zijn wij een 

Fairtrade-gemeente.   

  

    

Missie  

  

“En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld 

gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God 

hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om 

verzoening te brengen voor onze zonden”. 1 Joh. 4: 9,10.  

  

In verbondenheid met Hem, elkaar en de wereld, willen wij met hoofd, hart en handen 

getuigen van deze onvoorwaardelijke liefde.  

  

Visie  

  

Op weg naar Gods Koninkrijk en vanuit het besef dat God de mens en de wereld eerder 

liefhad dan omgekeerd (1 Joh. 4: 19), wil de P.G.L.O. een gastvrije geloofsgemeenschap zijn 

waarin we door veelvoudige ontmoetingen zicht krijgen op de liefde van God voor de wereld.  

  

Ontmoetingen met God: Om Zijn liefde te ontvangen, te beleven en te vieren in o.a. 

erediensten, grote en kleine kringen van mensen en dit door te laten werken in ontmoetingen 

met anderen en de wereld;  

  

Ontmoetingen met elkaar: van hart tot hart (oprecht) omzien naar de ander en zoeken naar 

wat dit kan betekenen voor ontmoetingen met God en de wereld;  

  

Ontmoetingen met de wereld: om naar buiten toe handen en voeten te geven aan wat met 

God en elkaar wordt gedeeld, beleden en gevierd.  

  

Gebouwen  

  

Kerken  

In Leek staat een grote multifunctionele kerk (‘De Hoeksteen’) met ca. 400 zitplaatsen en een 

oude 17e-eeuwse kerk in het centrum van Leek met 150 zitplaatsen (‘Nienoordkapel’).  Bij 

‘De Hoeksteen’ is een eigen multifunctionele ruimte voor de jongeren genaamd de 

WestWing.  

  

Tevens gebruiken we twee kerken in Tolbert en Midwolde die in bezit zijn van de Stichting 

Oude Groninger Kerken.  

  

Pastorie  

Er is desgewenst, in de wijk Oostindie te Leek, een pastorie beschikbaar.   

  

Kerkdiensten  

  

Op zondagochtend zijn er in de regel kerkdiensten op twee verschillende locaties, één in   
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‘De Hoeksteen’ en één viering in één van de historische kerken. Af en toe wordt er één 

avonddienst gehouden, vaak met een bijzonder karakter, deze wordt als regel in de 

Nienoordkapel gehouden (Biddag, Dankdag).  

  

In de ochtenddienst in ‘De Hoeksteen’ zijn ook bewoners van Sintmaheerdt en De 

Lindehoeve aanwezig. Sintmaheerdt en De Lindehoeve zijn onderdeel van Zorg- en 

Welzijnsorganisatie De Zijlen. De bewoners worden mede gehaald door gemeenteleden.  

  

Er is een Paascyclus in de Stille Week. Deze wordt in ‘De Hoeksteen’ en in één van de 

historische kerken gehouden.   

We zingen uit het nieuwe liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’. In ‘De Hoeksteen’ 

werken we met een beamer. Daardoor kan hier ook gebruik gemaakt worden van andere 

liedbundels (Zingend geloven, Geroepen om te zingen, Tussentijds). In de historische kerken 

werken we met een aantal verschillende liturgieën. Deze zijn op schrift gesteld en liggen voor 

de kerkganger klaar bij de ingang. Welke orde van dienst die zondag gebruikt wordt, wordt 

bepaald door de voorganger van die dag.  

  

We maken gebruik van lectoren, gemeenteleden die iedere eerste en derde zondag van de 

maand de schriftlezing in de kerkdienst verzorgen.  

  

De begeleiding is voornamelijk middels het orgel of piano. Daarnaast zijn er andere vormen 

van muzikale begeleiding mogelijk zoals een combo en nog veel meer.  

  

Bij bijzondere diensten wordt regelmatig een symbolische bloemschikking gemaakt, door de 

werkgroep Symbolisch bloemschikken.  

De bloemen in de kerken worden na afloop van de dienst bezorgd bij gemeenteleden die een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken.  

  

We blijven elke eerste zondag van de maand goederen inleveren voor de Voedselbank.  

  

Eén keer per jaar wordt er een gemeenteweekend georganiseerd, met activiteiten voor 

zoveel mogelijk doelgroepen, de laatste jaren op het terrein van een kippenboer, en is er op 

de zondagmorgen aldaar een schuurdienst.  

  

De kerkdiensten vanuit ‘De Hoeksteen’ kunnen beluisterd en bekeken worden via:  

www.kerkomroep.nl of www.youtube.com/TVPGLO/live  

De kerkdiensten vanuit de ‘Nienoordkapel’ zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl.  Vanuit 
de kerken in Tolbert en Midwolde kunnen de diensten niet beluisterd worden, voor Tolbert is 
er een opnamemogelijkheid, op compact disc (CD).   
  

Activiteiten  

  

Veel vrijwilligers zijn in onze gemeente op allerlei terreinen actief:  

  

• Drie keer per jaar wordt een ontmoetingsmiddag in ‘De Hoeksteen’ georganiseerd 

voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder en eventuele partner;  

• De diakenen verzorgen jaarlijks, een kerstattentie voor ouderen (volgend jaar wordt 

dit georganiseerd door Taakgroep Pastoraat, met een werkgroep waar ook diakenen 

in zijn vertegenwoordigd) en een bijzonder project in de advents- en veertigdagentijd 

(speciale doelcollecten en anderzijds acties zoals kadopakket/vakantietasjes voor 

kinderen van ouders met weinig inkomen);  

http://www.youtube.com/TVPGLO/live
http://www.youtube.com/TVPGLO/live
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• Al een aantal jaren gaan er via World Servants vooral jonge gemeenteleden naar 

andere gebieden om daar de handen uit de mouwen te steken en ook met de mensen 

over het geloof te praten. De afgelopen jaren heeft onze gemeente zelf ook diverse 

projecten uitgevoerd, zoals onder andere het opzetten van een school voor met name 

weeskinderen in Tanzania. Hieraan werkten zowel ouderen als jongeren mee die in 

vijf jaar tijd middels elf groepsreizen daar naar toe zijn geweest;  

• Tijdens de morgendienst om 10:00 uur is er in ‘De Hoeksteen’ oppas voor kinderen 

t/m vier jaar;  

• Kinderkerk wordt aangeboden voor de kinderen die naar de basisschool gaan. 

Wanneer er Kinderkerk is, staat dit in het kerkblad;  

• Verder is er elke drie weken Rock’s, voor tieners van 12-16 jaar en worden er onder 

de naam van Rock Action diverse activiteiten aangeboden voor de jeugd tussen 1 en 

17 jaar;  

• Huiscatechese voor de groep jongeren van 12-16 jaar, wordt dit jaar weer opgezet;  

• Een groep gemeenteleden vormt de muziekgroep Oldebert, die af en toe in de 

diensten de organist of pianist vervangt. Ook de muziekverenigingen Harmonie en de 

Woldhoorn leveren soms een bijdrage. Daarnaast zijn er verschillende koren die 

medewerking kunnen verlenen;  

• Voor alle gemeenteleden zijn er gesprekskringen, Gemeente-Groei-Groepen, 

basiscursus geloven, en huiskamergesprekken;  

• Er wordt jaarlijks een gemeenteweekend georganiseerd bestaande uit activiteiten 

zoals fietstocht, survivaltocht, motortocht en een barbecue. Hierbij hoort ook de 

eerder genoemde schuurdienst;  

• De werkgroep Vervolgde Kerk stimuleert verbinding tussen dat deel van de kerk wat 

vervolgd wordt en het deel dat vrij is, ook de P.G.L.O.;  

• Er is een hechte band met de Zorg- en Welzijnsorganisatie De Zijlen. Er zijn 

kerkgroepjes gevormd onder leiding van gemeenteleden. In samenwerking met de 

geestelijke verzorging van De Zijlen zijn de predikanten verantwoordelijk voor de 

integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de gemeente;  

• In Vredewold wordt op de maandag, eens in de veertien dagen, een bijbeluurtje 

gehouden en in De Lindehoeve wordt dit op elke eerste donderdag van de maand 

gedaan;  

• Ieder jaar wordt door een groep gemeenteleden samen met de predikant de 

startzondag georganiseerd;  

• Er is een werkgroep, de Oost-Europacommissie, die contacten onderhoudt met een 

organisatie in Roemenië ter ondersteuning van de Roma-gemeenschap aldaar. Er is 

ook een werkgroep die contacten onderhoudt met de Evangelische gemeente in 

Rathenow, voormalig Oost-Duitsland;  

• Er is een werkgroep symbolisch bloemschikken;  

• We organiseren jaarlijks in september een grote rommelmarkt waar meer dan 200 

vrijwilligers bij meehelpen. In 2019 werd dit al voor de 45e keer gedaan! I.v.m. de 

coronacrisis was er dit jaar geen rommelmarkt, maar worden er acties gehouden;  
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• Tijdens de jaarlijkse rommelmarkt proberen gemeenteleden met bezoekers in 

gesprek te komen over het geloof, d.m.v. De Kijkdoos. Doel: laten zien dat we een 

gemeente zijn die het geloof belangrijk vindt en dat wil uitdragen naar de bezoekers 

van de markt;  

• Er wordt elke twee jaar een kerstwandeling georganiseerd op het landgoed Nienoord 

waarbij tijdens de wandeling het kerstverhaal tot leven komt. Ook dit wordt mogelijk 

gemaakt door ongeveer 200 vrijwilligers en hieraan wordt door ruim 2000 mensen 

deelgenomen. Het andere jaar wordt er rond kerst een grote sing-in georganiseerd;  

• Eens in de drie jaar wordt door gemeenteleden een Bijbelse musical opgevoerd;  

• Af en toe organiseren een paar mensen een kerkcafé waarbij gemeenteleden elkaar 

op informele wijze kunnen ontmoeten;  

• Iedere laatste maandag van de maand komt de Gebedsgroep samen in de 

Stilteruimte van ‘De Hoeksteen’, om samen te bidden voor elkaar en voor de ander;  

• Eind 2018 is het Inloophuis in ‘De Hoeksteen’ van start gegaan en dat voorziet in een 

behoefte, gezien het aantal gasten. Iedere woensdagochtend staan gastvrouwen en 

heren klaar om bezoekers (jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk) te ontvangen en 

hun een kop koffie of thee aan te bieden;  

• De ‘Nienoordkapel’ opent in de zomermaanden op donderdagmiddag de deuren voor 

bezoekers.  

  

Taakgroep Vorming en Toerusting is verantwoordelijk voor activiteiten die bestemd zijn voor 

iedereen binnen onze P.G.L.O., die zich verder wil verdiepen in geloven, theologie en 

zingeving. Elk jaar wordt een activiteitenboekje (het zgn. gele boekje) aangeboden, met 

daarin allerlei (vormings)activiteiten waaraan men in de loop van het seizoen kan deelnemen.  

  

Tenslotte is het goed om te noemen dat op verschillende vlakken samenwerking is met de 

Gereformeerde kerk vrijgemaakt (o.a. de kerstwandeling, Samen aan Tafel, Grunniger 

Dainst).  

  

  

  

Website: www.pglo.nl  

http://www.pglo.nl/
http://www.pglo.nl/

