Samen..Gaan
Protestantse gemeente Dieren
Herv. Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren Noord-Oost
E-mail: samengaan.dierenspankeren@gmail.com

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

Waarom deze nieuwsbrief?
De Hervormde gemeente Spankeren, LaagSoeren en Dieren N-O en de Protestantse
gemeente Dieren willen binnen niet al te lange
tijd één gemeente gaan vormen. Om alle
gemeenteleden goed op de hoogte te houden
van de voortgang en te betrekken bij dit proces
zal op belangrijke momenten deze nieuwsbrief
verschijnen.
Als naam voor dit proces is gekozen
‘Samen..Gaan’
Tussen de woorden staan twee puntjes die de
twee gemeentes symboliseren. ‘Samen’ en
‘Gaan’ duidt op samen op weg gaan om te
onderzoeken of een samengaan van beide
gemeentes mogelijk is.
Wij willen de nieuwsbrief zoveel mogelijk
digitaal versturen. Daarom verzoeken wij u
een e-mailadres door te geven op:
samengaan.dierenspankeren@gmail.com.
Voor de mensen die geen e-mailadres hebben
blijft de nieuwsbrief op papier beschikbaar.

Kennismakingsmiddag kerkenraden 2 oktober
Op deze zaterdagmiddag kwamen de
kerkenraden van Spankeren en Dieren bij
elkaar.

Het doel was
kennismaken
met elkaar; bij
praten over de
stand van
zaken m.b.t.
de samenwerking en
een gezellige
middag. De
middag werd
begeleid door
Koos Pluymert
en Gert-Jan
Meijer.
Wij, kerkenraadsleden, moesten iets meenemen
waarmee je jezelf kon voorstellen zoals een
voorwerp of foto. De twee heren hadden goede
werkvormen bedacht. Zo moesten we een
tekening maken van ons hoofd en daar wat
steekwoorden bij schrijven die je bij jezelf vond
horen. Na de pauze ontstond er een mooi
gesprek over enkele stellingen en daarna zijn we
bijgepraat over de stand van zaken.
Reacties van kerkenraadsleden op de
kennismakingsmiddag
“Alle drie de doelen zijn, denk ik, wel bereikt.
Er was een goed programma waar veel wisseling
van plaats tussen de deelnemers/-sters was.
Er was diepgang en een aangename sfeer.
Het gaf een goed gevoel zo'n veertig actieve
mensen aan het werk te zien. Allemaal met
hetzelfde doel voor ogen. Ik ging blij en dankbaar
naar huis.
Er zal nog heel wat water door de IJssel stromen
voor het Samen Gaan zover is, maar met Gods
hulp gaat het zeker lukken. In dat vertrouwen
leef ik.”
Janneken Kaal-van den Houten.
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“Voor mij voelde het bij binnenkomst in de
Kerkhorst direct vertrouwd. Er gebeuren al zoveel
dingen samen. Veel mensen kende ik al maar
deze middag was echt verdiepend en verrijkend.
Heel fijn om mensen op deze manier beter te

Wat gebeurt er op korte termijn?
- Kerkenraden en gemeenteleden bijpraten
(2-10-2021 resp. 27-10-2021)
- Voorlopig besluit tot samengaan nemen
(Intentieverklaring tekenen - december 2021)
Wat gebeurt er daarna?
Verdere uitwerking van de aandachtsgebieden
in werkgroepen:
- Beleidsplan (wat voor gemeente willen we
zijn?)
- Kerkelijk beheer (financiën, gebouwen etc.)
- Erediensten en oecumene
- Juridische en kerkordelijke aspecten

leren kennen. We hebben echt gedeeld met
elkaar hoe we nu werken en wat we van
samenwerken/samengaan verwachten. Ik denk
dat we er wel klaar voor zijn om samen met
elkaar de stap te maken naar één gemeente. Ik
ben erg trots op deze middag en kijk er met een
blij en warm gevoel op terug.”
Tinus Pater
Wat is er tot nu toe gebeurd?
Sept. 2015 - Start onderzoek toekomst HG Sp.
Sept. 2017- Besluit HG Spankeren tot samengaan
Dec. 2018 - Start Initiatiefgroep Samen….Gaan
met Spankeren, Dieren, Ellecom en Rheden
Dec. 2020 - Besluit voor twee aparte sporen:
1. Samen..Gaan HG Spankeren en PG Dieren
2. Samen….Werken Sp., Dieren, Ellecom, Rheden
Waar staan we nu?
De Stuurgroep ‘Samen..Gaan’ is begin 2021
opgericht. De leden zijn ds. Frans Ort (predikant
D.), Bert de Lange (voorzitter kerkenraad D.), Jan
Burgers penningmeester CvK Sp.) en Fred
Haandrikman (voorzitter kerkenraad Sp.).
Er is een plan van aanpak gemaakt en een
stappenplan opgesteld. Door werkgroepen
zullen de verschillende aandachtsgebieden in
beeld worden gebracht.
Op dit moment zijn er drie werkgroepen gestart:
Communicatie, Pastoraat en Diaconaat.
Redactie nieuwsbrief Samen..Gaan:

Hoe wordt er besloten en gecommuniceerd?
De stuurgroep zorgt voor de totale coördinatie in
het Samen..Gaan proces en stuurt de
werkgroepen aan. De rapportages van de
werkgroepen worden daar besproken en daarna
voorgelegd aan de twee kerkenraden ter
besluitvorming. De gemeenteleden zullen op de
hoogte worden gebracht van de belangrijkste
zaken via deze Samen..Gaan nieuwsbrief.
Regelmatig zullen er gemeenteavonden worden
gehouden. De stuurgroep Samen..Gaan vindt het
zeer belangrijk dat we samen dit traject ingaan
en dat alle gemeenteleden ‘aangehaakt’ blijven.
Als er tussendoor vragen zijn, stelt u die dan
gerust aan de stuurgroepleden en zij zullen die
graag beantwoorden. U mag ook een e-mail
sturen naar
samengaan.dierenspankeren@gmail.com
Gemeenteavonden
Op woensdag 27 oktober wordt er zowel in de
Ontmoetingskerk als ‘De Kerkhorst’ om 20.00
uur een gemeenteavond gehouden voor
gemeenteleden van resp. de PG Dieren en de
HG Spankeren, waar u o.a. verder wordt
bijgepraat over het Samen..Gaan proces.
Wij hopen dat velen daarbij aanwezig kunnen
zijn voor dit belangrijke thema.

Rini van Dijkhuizen, Jolanda Buitenhek,
Tineke van Middelkoop en Fred Haandrikman

Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van nieuwsbrieven kunt u dit melden via samengaan.dierenspankeren@gmail.com
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