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De Hervormde gemeente beschikt op dit moment niet over een actueel beleidsplan.  
Dat wil niet zeggen dat er geen beleid is.  
 
In 2016 is bij het vernieuwen van het toenmalige actuele beleidsplan een projectgroep ingesteld die de 
opdracht kreeg om te onderzoeken hoe in de komende jaren de Hervormde gemeente Spankeren, Laag-
Soeren en Dieren N-O kon functioneren als een gezonde, werkbare gemeente. Na een grondig onderzoek 
is medio 2017 een eindrapport uitgebracht waarin verschillende scenario´s werden gepresenteerd. 
Op basis van de onderzoeksresultaten van de projectgroep en alle reacties van kerkenraadsleden en 
gemeenteleden heeft de kerkenraad op 11 juli 2017 een definitief besluit genomen over de richting die zij 
als beste acht voor haar gemeente. Er is unaniem gekozen voor een toekomstbestendige oplossing die 
het beste tot uiting komt in een scenario waarbij één gemeente wordt gevormd met andere gemeentes, 
bij voorkeur de protestantse gemeentes Dieren en Ellecom-De Steeg, met daarbij grote aanpassingen 
v.w.b. de organisatie van de gemeente en de opzet van de diensten in combinatie met meer accent op 
geloofsbeleving. Op basis van dit besluit zijn verkennende gesprekken gevoerd met de 2 beoogde 
gemeentes waarin de mogelijkheden voor verdergaande samenwerking, uitmondend in een samengaan, 
werden verkend. 
 
Tijdens de gesprekken met deze 2 gemeentes is door één van de gemeentes aangegeven dat zij ook 
graag de Protestantse gemeente Rheden bij dit proces zouden willen betrekken. Door de 4 kerkenraden 
van betrokken gemeentes is vervolgens een Initiatiefgroep ´Samen …. Gaan´ in het leven geroepen die 
de opdracht kreeg om te onderzoeken welke mogelijkheden er waren voor het samengaan of intensiever 
samenwerken tussen deze gemeentes. Het eindrapport van deze Initiatiefgroep is in maart 2020 
aangeboden aan de 4 kerkenraden. Door de corona perikelen was het bespreken van het rapport in de 
kerkenraden en met alle gemeenteleden lastig.  
In het voorjaar van 2021 is besloten dat er twee trajecten gaan lopen: een ‘Samen..Gaan’ traject en een 
‘Samen….Werken’ traject. In het ‘Samen..Gaan’ traject onderzoeken de Hervormde Gemeente 
Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O en de Protestantse Gemeente Dieren samen op welke wijze 
beide gemeentes kunnen integreren tot één nieuwe gemeente binnen enkele jaren.  
In het ‘Samen….Werken’ traject onderzoeken de vier gemeentes HG Spankeren, Laag-Soeren en Dieren 
N-O, PG Dieren, PG Ellecom-De Steeg en PG Rheden welke mogelijkheden er zijn tot een intensieve 
samenwerking. Het vormen van één gezamenlijke gemeente is hierbij geen doel, maar is op termijn ook 
niet uitgesloten. 
 
Voor onze gemeente is het van belang dat we samen met de buurtgemeentes een nieuwe en gezonde 
geloofsgemeenschap gaan opbouwen waar ruimte is voor geloofsbeleving, ontmoeting en vernieuwing. 
Uitgangspunt daarbij is een lokale aanwezigheid in de verschillende dorpen en het behoud van de 
kerkgebouwen. 
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