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Protestantse gemeente Dieren  
Herv. Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren Noord-Oost 

 Samen..Gaan 

 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes over het Samen..Gaan proces van beide PKN gemeentes 

 

Uitnodiging gemeenteavond 21 april 2022 
Op donderdag 21 april wordt er een 
gezamenlijke gemeenteavond gehouden voor 
alle gemeenteleden van de gemeenten 
Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O en 
Dieren. Deze bijeenkomst vindt plaats in de 
Ontmoetingskerk Dieren.  
De inloop met koffie en thee is vanaf 19.45 en 
de avond start om 20.00 uur. 
 
Deze avond heeft diverse doelen op het oog:  
• Kennismaken: gemeenteleden van beide 

gemeentes kunnen met elkaar 
kennismaken.  

• U te informeren over de stand van zaken 
m.b.t. het Samen..Gaan proces. 

• Samen onderzoeken wat voor soort 
gemeente we willen worden. 

• Nieuwe predikant: in beeld brengen wat we 
belangrijk vinden voor de nieuwe predikant 
en nagaan wat we deze persoon te bieden 
hebben. 

 
Mocht u geen vervoer hebben dan kunt u een 
beroep doen op de kerktaxi (tel. 06-21595529) 
of Tinus Pater (tel. 06-51836026). 
 
Mocht u niet kunnen komen op die avond, 
maar heeft u wel ideeën over het samen 
gemeente-zijn of over de nieuwe predikant, 
dan mag u die ook altijd schriftelijk of 
telefonisch doorgeven: 
(samengaan.dierenspankeren@gmail.com / 
06-21595529) 

 
Wij hopen velen van u 
donderdagavond te 
mogen begroeten. 
 
 
 
 

Terugblik ondertekening intentie-
verklaring op 1 april j.l.  
Op vrijdag 1 april was het zover: op deze avond 
is door de Protestantse gemeente Dieren en de 
Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren 
en Dieren Noord-Oost de intentieverklaring 
getekend om samen verder te gaan. Het 
samengaan heeft als einddoel een fusie van 
deze twee gemeenten in 2023.  

 
 

 
 
De avond startte in de Petruskerk in Spankeren 
met een korte viering. Wat fijn dat er zoveel 
gemeenteleden waren en wat mooi om zo 
samen te zingen in een volle kerk onder 
begeleiding van Ronald Brons. Waardevol  
ook om vertegenwoordigers van de 
buurgemeenten uit Brummen, Ellecom / De 
Steeg en Rheden te mogen begroeten. 

 
 

 

E-mail: samengaan.dierenspankeren@gmail.com 
 

19 april 2022 
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Te voet gingen we daarna naar de brug over 
het kanaal tussen Spankeren en Dieren. Ook 
daar was het genieten van prachtige muziek, 
verzorgd door de Gelreband uit Dieren en 
Wilhelmina uit Spankeren, die voor de 
gelegenheid samen speelden als een orkest . 

Hoe passend op zo’n avond; het droeg in alle 
opzichten bij aan dat warme gevoel van 
verbinding. Dank aan de leden van beide 
korpsen die de kou trotseerden en de 
daadwerkelijke ondertekening van de 
verklaring door de beide voorzitters, Fred 
Haandrikman en Bert de Lange, (midden op de 
brug) zo muzikaal opluisterden.  

 

 
 
Vervolgens fietsten en wandelden we naar de 
Ontmoetingskerk in Dieren. Daar stond de 
koffie klaar met lekkere petit four’s met 
daarop het logo van de Protestantse Kerk 
Nederland.  

 
 
En ook hier weer prachtige muziek, verzorgd 
door Erna de Goede en Paul van Dijk.  
Er is nog heel wat werk te verzetten richting 
Pinksteren 2023 maar om zo samen een 
belangrijke stap als deze te mogen vieren geeft 
veel vertrouwen en energie. Met dank aan de 
inzet van velen. 
 

Twee nieuwe werkgroepen van start 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen 
dat er al diverse werkgroepen bezig zijn om op 
verschillende terreinen zaken in beeld te gaan 
brengen voor het Samen..Gaan proces.  
Zij brengen in beeld hoe e.e.a. nu is geregeld in 
de twee gemeentes en hoe we het ons 
voorstellen in de nieuwe gezamenlijke 
Protestantse gemeente. 
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Sinds kort zijn er weer twee nieuwe 
werkgroepen gestart: ‘Juridische en 
kerkordelijke aspecten’ en ‘Jeugdwerk’. 
Chris van Gulyk (D) en Harmen Stremler (S) 
vormen samen de werkgroep ‘Juridische en 
kerkordelijke aspecten’. Deze werkgroep moet 
ervoor zorgen dat de formele en juridische 
zaken rond het Samen..Gaan-proces in goede 
banen worden geleid, zodat de fusie van de PG 
Dieren en de HG Spankeren, Laag-Soeren en 
Dieren N-O met Pinksteren 2023 officieel kan 
worden afgerond. 
De werkgroep ‘Jeugdwerk’ bestaat uit:  
Casper Eikelenboom (S), Ronald Brons (S), 
Jantine Groenewold (D) en Ellen Bollen (D). 
Het doel van deze werkgroep is dat de direct 
betrokkenen met elkaar kennis maken, inzicht 
te krijgen in wat er momenteel gebeurt in de 
PG Dieren en de HG Spankeren, Laag-Soeren 
en Dieren N-O op het gebied van het 
jeugdwerk en het in beeld brengen hoe een 
gezamenlijke organisatie op termijn het beste 
vorm kan krijgen. 
 
Binnenkort verwachten we dat de laatste 
(grote) werkgroep ‘Erediensten’ van start kan 
gaan. Binnen de werkgroep ‘Kerkbeheer en 
Financiën’ zullen naar verwachting nog 3 kleine 
werkgroepjes van start gaan op het gebied van 
de ledenadministratie, de financiële 
administratie en kerkbalans. 
 

Terugblik gezamenlijke Goede Vrijdagdienst 

 
 
De prachtige gezamenlijke dienst op Goede 
Vrijdag ligt bij velen nog heel goed in het 
geheugen. Wat was het mooi om weer met zo’n 
volle kerk samen te kunnen vieren en zingen. De 
door ds. Frans Ort gemaakte Kruiswegmonoloog 
‘De vrouw in de morgen’ die hij samen met 
Tineke van Middelkoop voordroeg, maakte diepe 

indruk bij velen. En er werd volop genoten van 
de mooie zang van het Ontmoetingskoor. 
 

 
 

 
 
Heeft u al een abonnement op de 
Zondagsbrief en/of Nieuwsbrief? 
De PG Dieren geeft wekelijks een Zondagsbrief 
uit en in de HG Spankeren verschijnt 
tweewekelijks een nieuwsbrief.  
Misschien vindt u het wel interessant om op de 
hoogte te blijven van alle nieuwtjes in de beide 
gemeentes. U kunt zich dan aanmelden om deze 
publicaties gratis in uw mailbox te ontvangen. 
Stuur daarvoor een mailtje naar: 
kerkbureau@pkndieren.nl resp. 
pkn.spankeren@ziggo.nl 
 

 
Redactie nieuwsbrief Samen..Gaan: Rini van Dijkhuizen,  

Tineke van Middelkoop en Fred Haandrikman 

 

Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van de 

nieuwsbrieven, meldt u dan af via 

samengaan.dierenspankeren@gmail.com 
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