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De voorganger werd geboren in
Musselkanaal, maar na twee jaar
verhuisde het gezin al naar Drach-
ten. „Mijn vader werkte daar bij
Philips, waarna hij overstapte
naar Vliegbasis Leeuwarden. Daar
werkte hij in de mess. In Drachten
bezocht ik de kleuterschool en in
Leeuwarden de lagere school. Hoo-
geveen werd het Jeruzalem van
het Noorden genoemd, maar dat
gold eigenlijk ook voor Drachten
vanwege een grote gereformeerde
gemeenschap. We woonden in
een nieuwbouwwijk, in de vijvers
zat nog geen water. Wij als kinde-
ren stonden erbij toen de vijvers
gevuld werden.” De lagere school-
tijd bracht Van der Vaart in de Frie-
se hoofdstad door. „We woonden
aan de rand van Leeuwarden. Ik
speelde op boerderijen, in de wei-
landen en in hooibergen. Ik deed
aan polstokhoogspringen over slo-
ten. Daar heb ik mooie herinnerin-
gen aan.”
De basis voor zijn latere leven als
predikant werd in Leeuwarden ge-
legd. „Het hele sociale leven speel-
de zich af in de Fenixkerk. Voor
boeken ging je naar de kerk, er wa-
ren jeugdclubs, uitwisselingen
tussen jeugdclubs, alles draaide
om de kerk. Er vonden ook sport-
competities plaats voor gerefor-
meerde jeugdverenigingen.”
Daarna verhuisde het gezin naar
Amersfoort, waar hij de middelba-
re school bezocht. „Mijn opa’s wa-
ren arbeiders. Ik ging naar de ma-
vo, dat hoorde destijds bij ons mi-
lieu. Daarna heb ik de havo en het
atheneum bezocht. In die tijd ging
men nauwelijks doorstuderen.
Mijn generatie heeft die kloof
overbrugd. Mijn dochters hebben
de universiteit bezocht, zij hadden
wel ingenieurs en professoren in
hun omgeving. Dat had ik niet, in
mijn jeugd was een predikant het
enige rolmodel.”

Roeping 
Van der Vaart zag predikant wor-
den als een roeping en studeerde
theologie in Kampen. „God werkt
van binnenuit in het hart van de
mens. Ik wilde oprecht predikant
worden. Ik voelde mij gedragen
door Hem. Het was voor mij een
openbaring de Bijbel op een an-
dere manier te lezen dan ik ge-
wend was. De Bijbel is geen krant.
Er staan rijke verhalen in waar-
mee iets gezegd wordt. Een predi-
kant legt de betekenis van de ver-
halen op een verantwoorde ma-
nier uit.” Hij beleefde een fijne
tijd als student in Kampen. „De
studie theologie vond ik interes-
sant. Er waren ook academies
journalistiek en kunst. Wij vielen
als een blok voor de meisjes van
de expressieve academies. Zo heb
ik mijn vrouw ook leren kennen.
Wij wisten niets van kunst en we

werden ook op afstand gehou-
den, omdat het werelds zou zijn.
Die kloof is destijds ook over-
brugd, waarna er meer acade-
mies kunst en journalistiek kwa-
men.” 
De eerste gemeente waar Van der
Vaart als predikant werkte was
Anna Paulowna. „Daar woonden
veel mariniers en die waren ge-
wend jonge mensen op te leiden.
Ik heb veel steun van de inwoners
gehad. In het voorjaar bloeiden
de bloemen rond het dorp schit-
terend. Het was een paradijs. Ik
woonde vlak bij zee, daar heb ik
strand en zee leren liefhebben.”
Na zeven jaar werd hij predikant
in het Brabantse Uden. „Daar
woonden veel mensen die bij de

luchtmacht werkten. We hebben
daar zeventien jaar gewoond. We
wilden niet verhuizen zolang on-
ze twee dochters nog naar school
gingen. We hebben er een mooie
tijd gehad, het waren gelukkige
jaren.”

Kerk in de buurt
Op 29 maart 2019 begon hij als
dominee in de wijk Oost in Hoo-
geveen. „Ik wist niets van Hooge-
veen. Een verhaal op internet van
de wijk Oost sprak me erg aan. Op
kerstavond werd de buurt name-
lijk uitgenodigd om een ‘levende
kerststal’ te bezoeken. Kerk in de
buurt vind ik een belangrijk on-
derwerp. We leven in een multi-
culturele en in een multireligieu-
ze samenleving en de buurt is
daar een afspiegeling van. Dit be-
tekent dat niet alleen de kerk de
buurt iets te geven heeft, maar
omgekeerd de buurt de kerk ook
veel te geven heeft: inspiratie en

wellicht daadwerkelijke hulp. In
relatie tot de buurt gaat het niet
om éénrichtingsverkeer van kerk
naar buurt, maar om wederkerig-
heid, om werkelijke communica-
tie.” In het kader van Kerk in de
buurt hoopt wijk Oost initiatie-
ven te ontwikkelen. „Ja, zoals het
uitnodigen van de buurt op de za-
terdag voor Eeuwigheidszondag
om hun overleden dierbaren te
gedenken in of rond de kerk. Het
uitnodigen van de buurt om de
paaswake mee te vieren en zo de
overgang mee te maken van don-
ker naar licht. We denken ook
aan het organiseren van bijeen-
komsten in samenwerking met
het Bewonerscollectief Wolfsbos
rond verhalen in de Olde Bieb in
De Wielewaal. Hopelijk volgen er
nog vele creatieve en inspireren-
de initiatieven.” 
Dick van der Vaart heeft het zeer
naar zijn zin in Hoogeveen. „Wijk
Oost is een hele hechte gemeen-
schap. De mensen kijken naar el-
kaar om, ze staan open voor nieu-
we ideeën. Het is een zilveren ge-
meente, waarbij de gemiddelde
leeftijd hoog is. Daardoor is het
soms een probleem genoeg
ambtsdragers te krijgen.” Door
corona vinden de kerkdiensten
alleen nog online plaats. „Het is
lastig voor een lege kerk te spre-
ken. Je praat tegen camera’s, je
moet je verbeelden dat er men-
sen naar je luisteren. Het is daar-
door een hele opgave er een le-

vendige dienst van te maken.
Sommige mensen hebben straks
1,5 jaar niet naar de kerk gekund.
De vraag is dan wie er na de coro-
nacrisis terugkomen. Daar maak
ik me best zorgen over.”

Zitmediatie 
Een doorsneedag begint voor Van
der Vaart met zitmeditatie. „Ik ga
zitten met rechte rug en zeg:
„God, ik zet mij neer voor Uw
aangezicht.” In de stilte hoop ik
God’s nabijheid te mogen erva-
ren. Daarna ontbijt ik en lees de
krant. Je kunt niet preken zonder
de actuele situatie te kennen
waarin de preek zal klinken.
Daarna beantwoord ik mails, be-
reid ik vergaderingen of diensten
voor of schrijf ik artikelen. ’s Mid-
dags bezoek ik mensen thuis of in
het ziekenhuis en ’s avonds ver-
gaderen.” 
Veel hobby’s heeft de dominee
niet. ,,Om de dag loop ik een half
uur hard. Mijn favoriete tv-pro-
gramma’s zijn De Verwondering,
Buitenhof, Op1, Jinek en detecti-
ves. Bijna dagelijks fiets ik van De
Weide naar Oost. Dan zie ik het
water van de Hoogeveensche
Vaart steeds in ander licht. Op die
route passeer ik op de Zuiderweg
bomen die wanneer ze in bloei
staan, zo mooi zijn dat ik van
mijn fiets afstap om de schoon-
heid ervan te bewonderen.” ■�
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Dick van der Vaart is predikant van de Protestante gemeente Hoogeveen Oost en is voorstander van een open communicatie met de
buurt. Andre Weima

‘Een wederzijdse relatie met de buurt is belangrijk’

HOOGEVEEN De 59-jarige Dick van der Vaart is bijna twee jaar predikant
van de Protestantse gemeente Hoogeveen Oost. Een groot deel daar-
van staat in het teken van de coronacrisis. De predikant heeft daardoor
veel kerkdiensten online geleid zonder mensen in de kerk. „Waar een
deur sluit, wordt elders weer een venster geopend”, stelt hij. Hij maakt
zich wel zorgen over het feit hoe de diensten bezocht zullen worden als
de samenleving weer open is.

‘Wijk Oost is 
een hechte
gemeenschap’
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