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Ds. W. AltenaAls Willem Altena werd ik geboren op 17 november 1949 te Putten, waar mijn 
vader onderwijzer was. 
 
In mijn jeugd woonde ik o.a. in Rijssen. De vele heel goede predikanten die ik hier 
meemaakte waren van onschatbare waarde voor me. Na belijdeniscatechisatie bij Ds. Gooyer 
in Delft legde ik belijdenis van het Geloof af in Rijssen. Inmiddels was ik ambtenaar 
geworden( afdeling Personeelszaken) op het ministerie van Cultuur Recreatie en 
Maatschappelijk Werk. 
 
In de zestien maanden aldaar kwam de roeping tot het predikantschap sterk op me af en na 
een gesprek met Ds. Gooyer besloot ik theologie te gaan studeren in Utrecht. Voorafgaande 
aan de eigenlijke theologiestudie deed ik de twee jaar durende vooropleiding Latijn en Grieks. 
 
In 1977 kwamen er, na voltooide opleiding, beroepen uit Willige-Langerak en Eethen en 
Drongelen. Het werd Eethen en Drongelen, waar ik als vrijgezel in januari 1978 de pastorie 
inging. Op 7 mei 1980 trouwde ik met Ariejon Blommers. Uit ons huwelijk werden vijf 
kinderen geboren, Twee dochters en drie zonen. 
 
Na Eethen en Drongelen, stond ik in Hoornaar (1983-1990), Bedum en Onderdendam (1990-
1997), Daarle (1997-2008) en nu sinds april 2008 in Meteren en Est, mijn derde dubbel-
gemeente. Naast het werk voor de Hervormde gemeenten Eethen en Drongelen in de jaren 
1978 tot 1983 was ik lange tijd hoofdredacteur van het regionale kerkblad “Voetsius”. In die 
jaren was ik ook een tijd voorzitter van het bestuur van de “Crocus” ( H.G.J.B. -jeugdwerk) te 
Doeveren. 
 
Nog meer tijd vergde het scribaat van de Classis Heusden. In die functie verwierf ik bij de 
gemeenten ook gelden voor bovengenoemd jeugdwerk. En dat alles met behulp slechts van 
een elektrische typemachine. Wat een post moest er verstuurd worden! In de jaren dat ik in 
Hoornaar stond was ik bijna zes jaren lang scriba van de Classis Gorinchem. Verder was ik in 
deze tijd, als docent Nieuwe Testament, verbonden aan de cursus Theologische Vorming voor 
Gemeenteleden 
 
Ditzelfde deed ik later vanuit Daarle op een zelfde cursus in Rijssen voor de regio aldaar. In 
Bedum was ik betrokken bij een wat bescheidener cursus die gegeven werd onder 
verantwoordelijkheid van het regionale I.Z.B. –werk vanuit Sebaldeburen. Zowel in Eethen, 
Hoornaar en Bedum, was ik betrokken bij de restauratie van de desbetreffende kerkgebouwen. 
 
In Daarle werden, in de tijd dat we daar woonden verschillende renovatiewerkzaamheden 
uitgevoerd aan de kerk en de pastorie (daarvoor verhuisden we voor enkele maanden naar de 
bovenverdieping bij de buren). Veel energie heb ik, met anderen, gestoken in het vergaren 
van de benodigde gelden. Opnieuw was ik jarenlang scriba van de Classis (Ommen), maar 
voor het grote werk had ik nu hulp van een notuliste –secretaresse. In ongeveer een tiental 
gemeenten vervulde ik	het consulentschap. 



 
Naast het werk in de gemeente, maakte ik het door dhr. B.D. Marsman geschreven boek (zijn 
levenswerk) “DAARLE” “ Ontdekkingen langs Erf, Esch en Wueste” leesbaar en corrigeerde 
ik dit omvangrijke boek. Verder was ik één van de drie medewerkers en schrijvers aan het 
jubileumboek 150 jaar hervormd Daarle 1855 – 2005. Deze laatste twee activiteiten waren 
een vrijetijdsbesteding waar ik erg van genoot. De geschiedenis van de gemeenten die ik 
mocht en mag dienen en de daarbij horende woonplaatsen, heeft altijd mijn bijzondere 
belangstelling gehad. 
 
Voor we naar Meteren en Est verhuisden, waren vier van onze kinderen uitgevlogen, zodat 
alleen onze jongste dochter meekwam. Op 20 april 2008 werd ik in de morgendienst in Est 
bevestigd door ds A.J. Zoutendijk. 's Middags deed ik intrede in Meteren met de tekst: 
Johannes 17 :3. Dankbaar ben ik voor de goede gezondheid al die jaren. 
 
Per 1 januari 2015 gaat Ds. W. Altena met emeritaat en is verhuisd	naar	Overberg. 


