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Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO 
Protestantse gemeente Dieren 

 
Intentieverklaring: op weg naar één gemeente 

 
Onze achtergrond 
De Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O en de Protestantse 
gemeente Dieren behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. Onze kerkgemeenschappen 
zijn oecumenisch, pastoraal en diaconaal van karakter.  
In de huidige tijd en cultuur is de vraag: Waarom zijn wij kerk? Wat inspireert ons als 
gelovigen? Wat zijn de diepe bronnen waaruit wij willen leven? Wie is God voor ons? Wat 
heeft Jezus ons te zeggen? Wij willen onszelf zien als een vierende, lerende, dienende en 
getuigende gemeente. Een gemeente die onderdeel wil uitmaken van en een actieve rol wil 
spelen in de samenleving en de betreffende dorpen. 
 
Doel  
De Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O en de Protestantse 
gemeente Dieren, die al verschillende jaren samenwerken, willen de komende jaren werken 
aan een steeds intensievere samenwerking, met als uiteindelijk doel om één Protestantse 
gemeente te vormen, met één kerkenraad, één moderamen, gezamenlijke predikanten en 
kerkelijk werkers, één college van ouderlingen, één college van diakenen, één jeugdraad en 
één college van kerkrentmeesters. Het doel is om met Pinksteren 2023 een gezamenlijke 
organisatie opgezet te hebben in de vorm van een gefuseerde gemeente met een nieuwe 
naam. De drie kerkgebouwen waar nu diensten worden gevierd en andere activiteiten worden 
georganiseerd, willen we als gezamenlijke plekken van viering en ontmoeting in stand 
houden, omdat we vinden dat lokale aanwezigheid in de verschillende dorpen van groot 
belang is.  
 
Stappenplan  
Deze doelstelling is door de kerkenraden in najaar 2021 aan de beide gemeenten voorgelegd 
en heeft de instemming gekregen van beide gemeenten. Om dit doel te realiseren zijn drie 
stappen nodig, waarin we geleidelijk en gefaseerd ontwikkelen van samenwerken naar 
samengaan. Na iedere stap bekijken wij onze intentie opnieuw en beoordelen we gezamenlijk 
of we toe zijn aan de volgende stap.  
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1. In de eerste fase spreken wij de intentie uit, dat we in de toekomst samen als één 
gemeente verder willen. We gaan, onder leiding van de Stuurgroep Samen..Gaan, op 
diverse gebieden, met daarvoor opgerichte werkgroepen, nader kennis maken en 
onderzoeken wat we gezamenlijk kunnen en willen doen in de nieuwe gemeente.  
We gaan onder andere onderzoeken of er een gezamenlijke  communicatie en 
bijvoorbeeld een gezamenlijk kerkblad mogelijk is en of we het pastorale werk meer 
op elkaar kunnen afstemmen.  

2. In de tweede fase werken we de plannen verder uit en stellen we een gezamenlijk 
beleidsplan en plaatselijke regelingen op waarin diverse belangrijke onderwerpen 
worden geregeld. 
In deze fase vieren we regelmatig gezamenlijk de eredienst. De kerkenraden en de 
colleges van diakenen en kerkrentmeesters behouden in deze fase elk hun eigen 
rechtspersoonlijkheid, maar vergaderen regelmatig samen. In deze fase blijven er dus 
twee afzonderlijke kerkenraden, maar wordt, waar mogelijk, de samenwerking al vorm 
gegeven en intensief samengewerkt. 

3. De derde fase is die van de fusie. Met de fusie ontstaat één nieuwe Protestantse 
gemeente met een nieuwe naam. Er is dan één kerkenraad, één college van diakenen 
en één college van kerkrentmeesters. Alle roerende en onroerende goederen van de 
fuserende gemeenten worden eigendom van de nieuwe gemeente. Daarbij wordt 
afgesproken hoe de inrichting van de nieuwe gemeente eruit zal zien.  
Vanaf de fusie bepaalt de nieuwe kerkenraad, samen met de gefuseerde colleges van 
ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters, het beleid van de gemeente in 
samenspraak met de gemeenteleden. Ook daar waar het gaat om het beroepen van 
een predikant en aanstellen van kerkelijk werkers.  

 
Bij al deze stappen vinden we het belangrijk dat alle gemeenteleden waaronder de vele 
vrijwilligers worden meegenomen in het proces en een duidelijke inspraak hebben. De 
nieuwe gemeente is een gemeente van ons allen. Een goede, tijdige en open 
communicatie is hierbij van groot belang. Hoewel we van mening zijn dat het goed is om in 
relatief korte tijd tot een nieuwe gemeente te komen, blijft ons motto ‘kwaliteit gaat voor 
snelheid’. 
 
Bijstand vanuit kerkelijke organen  
Al langere tijd werken wij als twee gemeenten aan een samenwerking. Omdat een fusie 
ingrijpende consequenties heeft voorzien wij dat in deze fase de bijstand van de classis of 
een andere bredere kerkelijke instantie, van groot belang is.  
 
Verhouding met buurgemeenten  
In de afgelopen jaren zijn er goede gesprekken geweest met omliggende gemeenten voor 
wat betreft samenwerking. Hoewel dit niet heeft geleid tot een gezamenlijk fusieproces 
vinden we het erg belangrijk dat er een goede en waar mogelijk intensieve samenwerking 
blijft bestaan die in de komende jaren verder wordt uitgebreid, zodat wij elkaar wederzijds 
kunnen inspireren en bijstaan, waar dat wenselijk is. Deze samenwerking geldt ook voor 
de RK broeders en zusters en leden van andere geloofsgemeenschappen. 
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Wij geloven erin!  
Onze beide gemeenten zijn niet groot maar wel vitaal. Er is veel waar we dankbaar voor 
zijn en waar we ons graag voor inzetten. Juist het ‘dorpseigene’ zet tal van mensen steeds 
weer aan tot allerlei kerkenwerk. Tegelijk delen wij samen zorgen over de toekomst.  
Onze gemeenten vergrijzen en worden kleiner. Het wordt er niet gemakkelijker op om 
voldoende menskracht te vinden voor alle activiteiten.  
Wij geloven erin, dat wij met een fusie kunnen bereiken dat de basis onder onze 
gemeenten wordt vergroot, er ruimte voor vernieuwing ontstaat die kan leiden tot groei 
en dat we tegelijk de motivatie voor onze dorpen en onze kerk levend kunnen houden.  
We geloven in een samengaan, omdat we, in alle veelkleurigheid die ons eigen is, geloven 
in de ene Heer die niet alleen ons in Dieren, Spankeren en Laag-Soeren tot eenheid roept, 
maar die bidt “dat allen één worden”. Wij geloven erin, dat ons groeien naar eenheid op 
kleine schaal een bijdrage zal zijn aan vervulling van dit gebed van de Heer.  
 
 
Spankeren/Dieren 1 april 2022 
 
 
 
 
 
 
Fred Haandrikman 
Voorzitter kerkenraad 
Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O 
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Voorzitter kerkenraad 
Protestantse gemeente Dieren  
 

 


