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

Ondertekening Intentieverklaring op
vrijdag 1 april 2022
Al twee keer uitgesteld, maar nu is het echt
zover: op vrijdag 1 april (en dat is geen grap)
wordt, door de Protestantse gemeente Dieren
en de Hervormde gemeente Spankeren, LaagSoeren en Dieren Noord-Oost, een
intentieverklaring om verder samen te gaan
getekend. Het samengaan heeft als einddoel
een fusie van deze twee gemeenten in 2023.
Deze heugelijke gebeurtenis willen wij graag
samen met u als gemeenteleden en
belangstellenden vieren.
Vanaf 18.45 uur bent u van harte welkom in de
Petruskerk te Spankeren voor een korte viering
die om 19.00 uur zal beginnen. Hierna lopen
we met elkaar naar de brug over het kanaal
tussen Spankeren en Dieren waar om 19.45
uur de intentieverklaring door beide partijen
zal worden ondertekend. De Gelreband uit
Dieren en Wilhelmina uit Spankeren zullen
muzikaal aanwezig zijn. Vervolgens lopen we
naar de Ontmoetingskerk in Dieren. Hier wacht
tenslotte nog een kop koffie of thee met iets
lekkers.
We vragen u zoveel mogelijk op de fiets te
komen. U kunt evt. met de fiets in de hand de
wandeling maken. Voor de minder mobiele
mensen kan er (auto)vervoer worden geregeld.
Als u daar gebruik van wilt maken kunt u dat
aangeven bij de heer Fred Haandrikman, tel.
06-21 59 55 29.
Het gehele programma en de inhoud van de
intentieverklaring kunt u vinden op de
websites van beide kerken
https://www.pkndieren.nl/
of https://spankeren.protestantsekerk.net/
Wanneer u nog niet op de verzendlijst staat
van deze nieuwsbrief Samen..Gaan en u wilt
wel op de hoogte gehouden worden van het

Samen..Gaan proces, dan kunt u zich
aanmelden door een e-mail te sturen naar:
samengaan.dierenspankeren@gmail.com
Voor de mensen die geen e-mailadres hebben
blijft de nieuwsbrief op papier beschikbaar.

Stand van zaken Samen..Gaan proces
Er is al heel veel gebeurd in de afgelopen tijd
en veel zaken zijn al besproken, maar er staat
ook nog behoorlijk wat werk te wachten.
Gelukkig zijn heel veel mensen uit beide
gemeentes bereid om mee te werken in dit
Samen..Gaan proces. Niet voor niets is het
gezegde “Vele handen maken licht werk”.
Bovendien is het goed dat zoveel mogelijk
mensen betrokken raken bij dit proces. Juist
door elkaar te ontmoeten leer je elkaar kennen
en is het veel gemakkelijker om over
verschillen, overeenkomsten en nieuwe
opzetten te praten.
De Stuurgroep ‘Samen..Gaan’, bestaande uit
ds. Frans Ort, Bert de Lange, Jan Burgers en
Fred Haandrikman komt maandelijks bij elkaar
om de hoofdlijnen uit te zetten, de werkgroepen aan te sturen en de voortgang te
bewaken. Op dit moment zijn er al zes
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werkgroepen actief en enkele andere gaan
binnenkort van start.
Elke werkgroep heeft een concrete opdracht
gekregen van de stuurgroep. Ze inventariseren
allemaal op hun aandachtsgebied de huidige
situatie in de twee gemeentes en komen met
voorstellen hoe de nieuwe organisatie het
beste kan worden ingericht. Waar mogelijk
gaan ze in gesprek met mensen die nu al actief
zijn in het aandachtsgebied waaraan ze
werken. (De werkgroepen rapporteren
(periodiek) aan de Stuurgroep. Wanneer het
eindrapport van een werkgroep klaar is, wordt
dit aangeboden aan de Stuurgroep en later aan
de kerkenraden.
De onderstaande werkgroepen zijn op dit
moment al bezig met hun werkzaamheden.
Achter de namen van de werkgroepleden staat
een (D) of (S) om aan te geven uit welke
gemeente de betreffende persoon komt.
Werkgroep Communicatie
Deze bestaat uit: Rini van Dijkhuizen (D),
Jolanda Buitenhek (D - alleen kerkblad), Tineke
van Middelkoop (S) en Fred Haandrikman (S).
De werkgroep heeft de mogelijkheden voor
een gezamenlijk nieuw kerkblad in beeld
gebracht en zal haar voorstellen in april
presenteren aan de kerkenraden. Uitgangspunt
is een mooi en lezenswaardig kerkblad dat
gemaakt wordt door een gezamenlijke
redactie. Daarnaast is de werkgroep nog bezig
met een voorstel voor een gezamenlijke
website, nieuwsbrief/zondagsbrief, sociale
media en informatiefolders. Het rapport over
deze onderwerpen volgt in april/mei.
De werkgroep ondersteunt daarnaast de
Stuurgroep bij de communicatie rondom het
Samen..Gaan proces, bijv. met uitnodigingen
en de nieuwsbrieven.
Werkgroep Pastoraat
Deze bestaat uit: Anneke Janssens (D), Hetty
Plantinga (D), Janneken Kaal (S), Anja Jonkers (S)
en Fred Haandrikman (S). De groep heeft de
afgelopen tijd onderzocht hoe het pastoraat in
de nieuwe gemeente er het beste uit kan zien.
Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van het
onderzoek ‘Nieuwe wegen’ dat in Dieren al liep.
Op dit moment wordt onderzocht hoe het

ouderenbezoek het beste vorm kan krijgen.
Hiervoor heeft de werkgroep o.a. een
gezamenlijk gesprek gepland met de MEVE
groep in Dieren, de Hervormde Vrouwen Groep
in Spankeren en ouderenwerker Meinie Visser.
Geprobeerd wordt om eind april over de
resultaten te rapporteren aan de Stuurgroep.
Werkgroep Diaconaat
Deze bestaat uit: Tinus Pater (D), Jurriën Kruk
(D), Frens Vosseberg (S) en Gerrie Vervelde (S).
Zij gaan in beeld brengen hoe de twee
Diaconieën van beiden gemeentes
samengesmeed kunnen worden tot één nieuwe
Diaconie. Daarbij gaat het niet alleen om de
activiteiten maar ook over de financiële
aspecten want een diaconie is een zelfstandige
rechtspersoonlijkheid. In het verleden hebben
onze diaconieën al veel samengewerkt en dat
maakt de integratie al een stuk gemakkelijker.
Werkgroep Beleidsplan
Deze bestaat uit: Koos Pluymert (D) en Anneke
Janssens (D), Gert-Jan Meijer (S) en Andrea
Eikelenboom (S). Het doel van deze werkgroep is
het opstellen van een beleidsplan voor de
nieuwe gemeente waarin de samenhang tussen
de verschillende aandachtsgebieden duidelijk
wordt. Een belangrijke taak van deze groep is
het ontwikkelen van een visie op gemeentezijn
voor de nieuwe gemeente. Tijdens de
gemeenteavond op 21 april zullen zij een
belangrijke rol vervullen.
Werkgroep Kerkbeheer en Financiën
In deze werkgroep hebben de volgende
kerkrentmeesters zitting: Jan Burgers (S),
Cees Verburg (S), Gé Eikelboom (S), Cor te
Hennepe (D), Stef Nieuwland (D) en Henk
Nijman (D). Het doel van de werkgroep is inzicht
krijgen in de huidige organisatie en financiële
posities van beide gemeentes en te komen tot
een goede opzet en inrichting van het kerkelijk
en financieel beheer voor de nieuwe gemeente.
Het aandachtsgebied van deze groep is erg
divers en strekt zich o.a. uit van geldwerving en
geldbeheer naar beheer van gebouwen en
middelen en aansturing van betaalde krachten
en vrijwilligers. Vanwege de vele specialismes
zullen op deelgebieden waarschijnlijk nog subwerkgroepjes worden ingericht. Hierbij valt te
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denken aan Ledenregistratie, Geldwerving
(Kerkbalans) en inrichting Financiële
administratie.
Beroepingscommissie
Deze laatste groep is onlangs ingesteld en gaat
binnenkort starten met haar werkzaamheden.
De groep bestaat uit: Fred Haandrikman (S),
Bretta van Middelkoop-Slijkhuis (S), Roos ten
Veen (S), Frens Vosseberg (S), Caroline Koers
(D), Dick Ottevanger (D) en Klaas Pieter Plantinga
(D), Deze groep gaat het beroepingsproces voor
haar rekening nemen met als doel het aanstellen
van een nieuwe gezamenlijke predikant voor
onze nieuwe gemeente.
Nog te starten werkgroepen
Er wordt hard aan gewerkt om binnenkort nog
drie werkgroepen te gaan starten. Dat zijn de
werkgroep ‘Jeugd’, werkgroep ‘Erediensten’ en
de werkgroep ‘Juridische en kerkordelijke
aspecten’. Zodra de bemensing van deze
werkgroepen rond is zullen zij ook gaan starten
met hun werkzaamheden.
Al met al gebeurt er dus genoeg op verschillende
fronten, al is dat niet altijd voor iedereen
zichtbaar. Het doel van de Stuurgroep is om voor
het einde van het jaar alle aandachtsgebieden
goed in beeld te hebben, zodat gestart kan
worden met de daadwerkelijke fusie die gepland
is op Pinksteren 2023.

Hoe worden gemeenteleden betrokken bij
dit fusieproces?
Om alle aandachtsgebieden op een efficiënte en
goede wijze te verkennen en met degelijke
voorstellen te kunnen komen voor de inrichting
van de nieuwe gemeente, wordt er gewerkt met
werkgroepen die het voorwerk doen. Deze
werkgroepen rapporteren aan de stuurgroep.
Uiteindelijk draait het er natuurlijk om dat zoveel
mogelijk gemeenteleden zich herkennen in de
opgestelde plannen voor de nieuwe gemeente.
Daarom worden de plannen die worden
gemaakt eerst beoordeeld door de stuurgroep
op volledigheid e.d. (is voldaan aan de
opdracht?) en daarna inhoudelijk besproken in
de twee kerkenraden. Waar nodig worden
werkgroepen gevraagd om hun rapportages toe
te lichten, aan te vullen of aan te passen.

Daarna zullen de (aangepaste) plannen worden
voorgelegd aan gemeenteleden via
gemeenteavonden.
De reacties van gemeenteleden kunnen dan
weer worden verwerkt in de plannen waarna de
kerkenraden afzonderlijk een standpunt moeten
innemen over deze (aangepaste) plannen.
Als de totale nieuwe opzet van de gemeente
helder in beeld is gebracht, is het aan de
gemeentes/kerkenraden om een definitief
besluit te nemen over de fusie. Als beide
kerkenraden uiteindelijk instemmen met de
fusie op basis van de voorliggende plannen, dan
kan begonnen worden met de verdere
(juridische) afronding van het proces en de
formele oprichting van de nieuwe Protestantse
gemeente (planning 28 mei 2023).
Via o.a. deze nieuwsbrief wil de stuurgroep
Samen..Gaan alle gemeenteleden op de hoogte
houden van de ontwikkelingen en de voortgang.
Als er tussendoor vragen of onduidelijkheden
zijn is het belangrijk dat u zo snel mogelijk aan
de bel trekt. Dat mag bij uw eigen kerkenraad of
de vertegenwoordigers van uw gemeente in de
stuurgroep. U kunt ook een mail sturen naar
samengaan.dierenspankeren@gmail.com

Stand van zaken beroepingswerk
Met het vertrek van ds. Quik-Verweij in 2021
ontstond er een vacature voor een predikant in
Spankeren. Deze vacature is bewust even
aangehouden om te zien hoe het samengaan
proces zich verder ging ontwikkelen en hoe de
nieuwe gemeente er op hoofdlijnen uit zou gaan
zien. De leden van de Stuurgroep Samen..Gaan
en de kerkenraden zijn tot de conclusie gekomen
dat het heel goed zou zijn om, juist in deze fase
van samengaan, een gezamenlijke predikant te
hebben die de gemeentes hierbij op een goede
manier kan ondersteunen en een bindende rol
kan spelen tussen de beide gemeentes.
Daarvoor wilden zij graag de formatieplaats voor
predikant uitbreiden tot 0,8 Fte. Er is door de
colleges van kerkrentmeesters een financieel
plan opgesteld dat aantoonde dat de extra
kosten voor deze formatie uitbreiding mogelijk
en verantwoord waren. Dit plan is ook
besproken met vertegenwoordigers van de
Classis en het CCBB (Classicale College voor de
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Behandeling van Beheerszaken) die ook een
verklaring moet afgeven dat het financieel
verantwoord is om een predikant te gaan
beroepen. Op basis van dit vooroverleg hebben
de kerkenraden besloten om een
gemeenschappelijke predikant te gaan
benoemen voor 0,8 Fte (80%). Deze predikant
wordt voor 75% betaald door Spankeren en voor
25% door Dieren. De officiële aanvraag om een
predikant te gaan benoemen zal binnenkort
worden verstuurd naar de Classis.
Zoals hiervoor al gemeld gaat binnenkort de
Beroepingscommissie van start met haar
werkzaamheden. Om een predikant te kunnen
zoeken moet er veel voorwerk worden gedaan
door de Beroepingscommissie. Zo moet er o.a.
een profiel van de gemeente komen en een
profiel voor de gezochte predikant. Tijdens de
komende gemeenteavond zal hier de nodige
aandacht aan worden gegeven.
Er wordt naar gestreefd om voor het einde van
dit jaar een predikant benoemd te hebben.

Gezamenlijke gemeenteavond op 21 april
De Stuurgroep heeft ervoor gekozen om in
principe geen afzonderlijke gemeenteavonden
meer te gaan houden maar gezamenlijke. Het
voordeel daarvan is dat iedereen op hetzelfde
moment wordt geïnformeerd en dat je van
elkaar kunt horen wat de standpunten zijn.
Bovendien wordt het hierdoor ook mogelijk dat
gemeenteleden van beide gemeentes elkaar
meer en intensiever gaan ontmoeten. Juist door
elkaar te ontmoeten groei je naar elkaar toe.
De gemeenteavonden zullen worden gehouden
in de Ontmoetingskerk omdat daar de meeste
ruimte is.
Op donderdag 21 april wordt er een
gecombineerde gemeenteavond gehouden in
de Ontmoetingskerk in Dieren. Aanvang 20.00
uur (inloop met koffie/thee vanaf 19.45 uur).
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Indien u niet aanwezig kunt zijn dan kunt u de
avond ook volgen via Kerkdienstgemist.nl.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285Protestantse-gemeente-te-Dieren

Mensen die slecht kunnen lopen of geen vervoer
hebben kunnen een beroep doen op de kerktaxi.
U kunt dan bellen naar Tinus Pater
Telefoonnummer: 06-51836026.

Tijdens deze gemeenteavond zullen we kort
stilstaan bij de stand van zaken, verder
kennismaken met elkaar, samen nadenken over
wat voor gemeente we willen zijn/worden,
nagaan wat we de nieuwe predikant hebben te
bieden en wat voor predikant we nodig hebben.
Het beloofd een belangrijke avond te worden,
dus zorgt dat u hem niet mist.

Gezamenlijke kerkdiensten
In de komende maanden zullen er steeds meer
gezamenlijk kerkdiensten worden georganiseerd
in zowel de Petruskerk als de Ontmoetingskerk.
Als er een gezamenlijke dienst is zullen er geen
diensten in de andere kerken zijn. Begin volgend
jaar zullen deze diensten nog vaker plaatsvinden
en vanaf Pinksteren 2023 zijn er om de veertien
dagen gemeenschappelijke diensten.

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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