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

Terugblik op de Gemeenteavonden
Op woensdag 27 oktober is er zowel in de
Ontmoetingskerk als in ‘De Kerkhorst’ een
gemeenteavond gehouden voor
gemeenteleden van resp. de PG Dieren en de
HG Spankeren. De aanwezig gemeenteleden
werden hier bijgepraat over o.a. het
Samen..Gaan proces en ‘Nieuwe wegen in het
pastoraat’. Onderstaand een samenvatting van
de belangrijkste punten.
Omdat de naam ‘Hervormde Gemeente
Spankeren, Laag-Soeren en Dieren Noordoost’
erg lang is om steeds te vermelden en uit te
spreken, hebben we afgesproken dat we
voortaan spreken over (HG) ‘Spankeren’ en
(PG) ‘Dieren’, zonder ook maar iets te kort te
willen doen aan Laag-Soeren of Dieren N-O.

conclusie getrokken dat vernieuwingen
noodzakelijk waren en dat een samengaan met
omliggende gemeentes de beste oplossing zou
zijn om een toekomstbestendige gemeente te
worden. Gesprekken tussen de PG Dieren, PG
Ellecom/De Steeg, PG Rheden en de HG
Spankeren werden gestart in december 2018.
In december 2020 werd de conclusie getrokken
dat een samengaan van de vier gemeentes een
stap te ver was, maar zagen Dieren en
Spankeren wel mogelijkheden om dit traject
samen te gaan verkennen en werd de
Stuurgroep ‘Samen..Gaan’ opgericht.
Daarnaast werden er afspraken gemaakt om de
verdere mogelijkheden tot samenwerking met
de andere twee gemeentes Ellecom/De Steeg
en Rheden te gaan onderzoeken. Dit traject
noemen we ‘Samen….Werken’.

Hoe wordt het aangepakt?

Waar komen we vandaan?
De aanwezigen zijn mee teruggenomen naar
de oorsprong van dit proces in de Hervormde
gemeente Spankeren in 2015 toen daar een
werkgroep werd ingesteld die de toekomstmogelijkheden van de gemeente in beeld
moest brengen.
In nauw overleg met de kerkenraad en de
gemeenteleden van Spankeren werd de

De Stuurgroep Samen..Gaan heeft een plan van
aanpak en een stappenplan opgesteld. In het
plan is aangegeven dat voor alle belangrijke
terreinen in beeld wordt gebracht wat er
momenteel gebeurt in de twee gemeentes en
hoe de nieuwe situatie in de nieuwe gemeente
er het beste uit zou kunnen zien. Dit wordt in
beeld gebracht door diverse werkgroepen
waarin vertegenwoordigers zitten van de twee
gemeentes. De Stuurgroep vindt het belangrijk
dat de werkgroepen zoveel mogelijk
gemeenteleden erbij betrekken die op dit
moment actief zijn op die gebieden. De kennis
en ervaring die we al in huis hebben willen we
graag gebruiken. Bovendien is het belangrijk
om iedereen er zoveel mogelijk bij te
betrekken en ‘mee te nemen’ in dit zo
belangrijke proces.
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De werkgroepen die zijn/worden ingesteld zijn:
- Communicatie
- Pastoraat
- Diaconaat
- Beleidsplan
(wat voor gemeente willen we zijn?)
- Kerkelijk beheer en financiën
(incl. o.a. gebouwen, archief, ledenadm.)
- Erediensten en oecumene
- Jeugdwerk
- Juridische en kerkordelijke aspecten

Om dit te kunnen betalen zou, voor een aantal
jaren, gebruik kunnen worden gemaakt van de
financiële reserves van beide gemeentes.
Daarom gaan de Colleges van
Kerkrentmeesters en de Stuurgroep
binnenkort met de classis-predikant en het
CCBB in gesprek om te kijken of een beperkte
formatie uitbreiding, voor een bepaalde tijd,
toch mogelijk is.
Of dit gaat lukken weten we dus nog niet, maar
we hopen van wel .

Voorlopig besluit tot samengaan
Waar zijn we op dit moment mee bezig?
De eerste drie werkgroepen zijn nu gestart en
zijn bezig met hun onderzoek. De andere
werkgroepen zullen begin volgend jaar gaan
starten.
Voor het komende jaar hebben we roosters
voor de kerkdiensten opgesteld waarin ook
diverse gezamenlijke diensten zijn gepland.
Het is niet alleen belangrijk dat kerkenraadsleden elkaar ontmoeten, maar ook gemeenteleden, vandaar deze gemeenschappelijke
diensten.
Daarnaast is de Stuurgroep Samen..Gaan aan
het onderzoeken of de totale predikantsformatie in beide gemeentes nog wat kan
worden uitgebreid. Eigenlijk is daar geen
financiële ruimte voor op dit moment. Dat
komt omdat de kosten voor predikanten,
kerkelijk werkers e.d. betaald moeten worden
uit de inkomsten die beide gemeentes jaarlijks
hebben (kerkbalans, giften, opbrengsten van
reserves, verhuur etc.). De toezichthoudende
instantie binnen onze classis (CCBB) staat in
principe niet toe dat er elk jaar een financieel
tekort is. Daarom hebben zowel Dieren als
Spankeren al eerder moeten besluiten om hun
formatie van predikant en koster te verlagen.
In Spankeren moet begin volgend jaar een
nieuwe predikant worden gezocht. De
stuurgroep is echter tot de conclusie gekomen
dat het voor de nieuwe gemeente veel beter
zou zijn als we de komende jaren een
gezamenlijke predikant zouden hebben en dat
we toestemming zouden krijgen voor een wat
ruimere formatie voor de predikantsplaats.

De kerkenraden van beide gemeentes hebben
er vertrouwen in dat we op de goede weg zijn
met dit Samen..Gaan proces. Dat willen we ook
formeel bevestigen aan elkaar en kenbaar
maken in de gemeentes en aan de
buitenwereld, door een gezamenlijke
Intentieverklaring te gaan ondertekenen. Dat
willen we doen op vrijdagavond 17 december.
Hierbij wordt u alvast uitgenodigd om dit
moment in uw agenda te reserveren. Het is de
bedoeling dat zoveel mogelijk gemeenteleden
van beide gemeentes zich dan om 19.00 uur
verzamelen in de Petruskerk in Spankeren
waar dan een korte bijeenkomst wordt
gehouden. Daarna vertrekken we allen lopend
(met fakkels) naar de Spankerense brug waar
de Intentieverklaring wordt ondertekend en
lopen we door naar de Ontmoetingskerk voor
een afsluitend samenzijn. Op een later
moment zullen we u verder informeren over
alle details.

Hoe ziet het langere termijnplan er uit?
Volgend jaar worden alle verdere onderdelen
uitgewerkt en wordt duidelijk hoe de nieuwe
gemeente er (in grote lijnen) uit gaat zien.
In het najaar van 2022 willen we een
‘Principebesluit tot samengaan’ nemen. Dat
betekent dat we dan aan alle officiële
instanties aangeven dat we overgaan naar één
gemeente. Als alle instanties formeel akkoord
zijn, kunnen alle formele zaken (bijv. juridische
aktes, plaatselijke regelingen, beleidsplan,
naam nieuwe gemeente) worden geregeld.
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De start van de nieuwe gemeente is gedacht in
de zomer van 2023. Om boekhoudkundige
redenen zal de ‘officiële’ fusie op 1 januari
2024 plaatsvinden.

dat moeilijk vinden. Hiervoor wordt een
steunpunt in het leven geroepen.

Nieuwe wegen in het pastoraat
In Dieren is in september vorig jaar de
werkgroep ‘Nieuwe wegen in het pastoraat’
gestart. Deze heeft onderzocht hoe het
pastoraat in de komende jaren het beste kan
worden georganiseerd. De aanleiding om de
organisatie van het pastoraat te veranderen
was dat het steeds lastiger wordt om voor
langere tijd vrijwilligers te werven. Dat heeft
enerzijds met de leeftijdsopbouw van de
gemeente te maken en anderzijds met de
maatschappelijke tendens dat mensen zich
liever niet voor langere tijd binden, maar wel
projectmatige dingen willen oppakken.
Door middel van vragenlijsten en gesprekken
heeft de werkgroep o.a. geïnventariseerd waar
behoefte aan was. Omdat de uitkomst ook de
basis zou gaan worden voor de nieuwe
gezamenlijke gemeente, hebben ook vertegenwoordigers uit Spankeren meegedacht in dit
traject. Gebleken is dat de nieuwe opzet ook in
Spankeren goed kan functioneren.
Uitgangspunt voor de toekomst is nog steeds
dat pastoraat belangrijk is en blijft in onze
gemeentes.
De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe opzet
zijn dat de indeling in wijken komt te vervallen
en dat er een omschakeling komt van aanbodnaar vraaggericht pastoraat. Dat betekent dat
er meer gekeken gaat worden naar wat
mensen zelf graag willen en op welke
momenten. Pastoraat is niet iets alleen van de
pastores en de ouderlingen, maar moet meer
een zaak worden van alle gemeenteleden.
In principe krijgt iedereen bezoek die dat graag
wil, maar we zijn en blijven geroepen om ‘om
te zien naar elkaar’ en dat geldt voor ons
allemaal, of we nu professional of vrijwilliger of
gemeentelid zijn. Waar we naar toe gaan is,
dat we stimuleren dat mensen zelf aangeven
(dus vragen) dat ze graag een bezoekje willen.
Dat kunnen mensen zelf doen, maar het kan
natuurlijk ook via iemand anders, als mensen

In de nieuwe situatie zijn er voor pastorale
zaken de pastores (professionals) en een
Pastoraal Team (ouderlingen pastoraat /
vrijwilligers).
De pastores zijn beschikbaar voor vorming en
toerusting en het pastoraat in bijzondere
omstandigheden. Hieronder verstaan we het
bezoek aan zieken (thuis of in het ziekenhuis),
bij het naderende levenseinde en bij
overlijden, bezoek bij conflicten of
kantelpunten in het leven.
Het Pastoraal Team is verantwoordelijk voor de
overige pastorale zorg. In plaats van de huidige
wijkteams komen er een paar nieuwe groepen
zoals team Zondagse Bloemen, Felicitatieteam, Welkomstteam. De taken van deze
verschillende teams zijn overzichtelijk en we
hopen dat op deze manier gemeenteleden
actief blijven en dat anderen zin hebben om
ook hieraan mee te doen. Voor ouderen vanaf
80+ blijft er een Bezoekteam. Voor jongeren
blijft er de Jeugdraad tot 25+.
Naast het individuele pastoraat, kennen we
ook het gezamenlijke, onderlinge pastoraat.
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Dat is niet nieuw, maar we zijn nog niet zo
gewend om dat zo te benoemen. Dit betreft
samen een activiteit ondernemen en het
initiatief daartoe komt van gemeenteleden
zelf, mogelijk met wat opstarthulp van een
coördinator uit het Pastoraal Team. Hierbij
denken we aan wandelen, iemand te eten
uitnodigen, koffieochtend, filmgroep,
fietsgroep of creatieve groep. Voor dit soort
‘proeftuintjes’ wil het Pastoraal Team alle
ruimte bieden.

Een gezamenlijk nieuw kerkblad
De werkgroep ‘Samen..Gaan Communicatie’ is
momenteel bezig om alles wat met
communicatie van doen heeft in beeld te
brengen. Een van de dingen die als eerste
wordt onderzocht zijn de mogelijkheden voor
een gezamenlijk kerkblad. Eind november zal
er een eerste rapportage worden aangeboden
aan de stuurgroep en kerkenraden waarin de
verschillende varianten met bijbehorende
consequenties zullen worden aangegeven.
Daarna moet er een besluit genomen worden
over de voorstellen en een datum worden
bepaald voor de start. Uitgangspunt is dat er
een modern kerkblad komt (in kleur) met
uitstraling dat door velen met plezier zal
worden gelezen. Het was de bedoeling dat dit
kerkblad in januari zou gaan starten, maar dat
wordt nu later.

Hoe werd er op de gemeente-avonden
gereageerd op deze plannen?
Natuurlijk werden de nodige vragen gesteld,
maar de algemene lijn is dat men erg positief
op de plannen reageerde.
De noodzaak voor veranderingen in het
pastoraat werd onderkend en in de nieuwe
opzet zag men mogelijkheden. Of zoals een
aanwezige zei: “De plannen die werden
aangeboden bieden hoop voor de toekomst. En
als blijkt dat ze moeten worden bijgesteld, dan
doe je dat. Pastoraat als proeftuin: wie weet
wat voor moois die oplevert”.
Redactie nieuwsbrief Samen..Gaan:

Er is ook veel draagvlak voor de nieuwe
gezamenlijke gemeente en de aanpak van de
stuurgroep en kerkenraden komt als gedegen
en goed doordacht over. In Spankeren werd de
vraag gesteld waarom de tussenstap van
federatie nu wordt overgeslagen en er zoveel
haast wordt gemaakt.
Toegelicht is dat het beschikken over
voldoende vrijwilligers een steeds groter
probleem wordt in onze gemeentes door de
vergrijzing en de teruglopende ledenaantallen.
Wanneer eerst een federatie zou worden
ingezet en daarna pas de fusie, moeten er nog
meer vrijwilligers worden gevonden om zitting
te nemen in de extra federatieve kerkenraad
en de federatieve colleges van
kerkrentmeesters en diakenen. Dat wordt
waarschijnlijk erg lastig. Bovendien is bij beide
gemeentes de wil en het vertrouwen aanwezig
dat we samen een mooie nieuwe gemeente
kunnen gaan vormen. De gesprekken vinden in
een open sfeer plaats en er is sprake van een
harmonieuze samenwerking.
Een dergelijk fusietraject moet bovendien niet
te lang duren, maar er moet wel voor worden
gewaakt dat het te snel en te onzorgvuldig
gaat. Daarom is de afspraak met de stuurgroep
en de kerkenraden: ‘kwaliteit gaat voor
snelheid’.

Heeft u nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben, stel die dan
gerust. U kunt ze via de e-mail sturen naar
samengaan.dierenspankeren@gmail.com
of voorleggen aan een van de stuurgroepleden
(Jan Burgers, Fred Haandrikman, Bert de Lange
en ds. Frans Ort).

Jolanda Buitenhek, 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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