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Profielschets nieuwe gemeente
Samen..Gaan
De Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO en de Protestantse gemeente
Dieren werken al jaren constructief samen als goede buren. We hebben de intentie om met
Pinksteren 2023 te gaan fuseren naar een nieuwe gemeente. We werken momenteel hard aan dit
proces van ‘Samen..Gaan’ binnen diverse werkgroepen in een plezierige sfeer. We vinden het
belangrijk om dit proces met elkaar te doen en iedereen zo veel mogelijk te betrekken. Daarom is er
ook regelmatig overleg met kerkenraden, gemeenteleden en worden betrokkenen via nieuwsbrieven
op de hoogte gehouden van de voortgang en de nieuwe opzet van de gemeente.
Ruimte
Onze nieuwe gemeente bevindt zich in een prachtige omgeving, omringd door bossen, platteland en
de IJssel. Hier heb je de ruimte. De sfeer van ruimte streven we ook na in onze gemeente. Er is
ruimte om jezelf te zijn, plaats voor twijfel en zoeken. We willen een aantrekkelijke gemeenschap
zijn waar iedereen, jong en oud, zich thuis kan voelen.
De huidige gemeentes
De Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO bestaat uit ongeveer 360 leden en
had tot voor kort een eigen parttime predikant. In Spankeren beschikt de gemeente over de
historische Petruskerk en het, achter de kerk gelegen ontmoetingscentrum De Kerkhorst. Tegenover
de kerk ligt de pastorie, een ruim vrijstaand huis. In Laag-Soeren staat het pittoreske kerkje de
Boskapel. Om de week worden er diensten gehouden in afwisselend Spankeren en Laag-Soeren.
De Protestantse gemeente Dieren heeft ongeveer 1065 leden. De Ontmoetingskerk vormt het hart
van deze gemeente. Hier worden de wekelijkse erediensten gehouden en is er een ruime
gelegenheid voor ontmoeting, niet alleen voor gemeenteleden, maar ook voor andere organisaties in
het dorp.
Beide gemeentes lijken veel op elkaar hoewel de Hervormde gemeente in Spankeren kleinschaliger is
dan de Protestantse gemeente in Dieren.
Mede door de terugloop van het aantal leden (met name jongeren), maar ook om bestuurlijke
redenen is er de wens om het tij te keren door gezamenlijk vernieuwingen door te voeren. De
prettige samenwerking in het verleden heeft er toe geleid dat er dan ook een fusietraject is
opgestart, dat nu voortvarend wordt voorbereid.
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De nieuwe gemeente
In het voorjaar van 2022 is een gezamenlijke gemeenteavond gehouden waarin gemeenteleden
elkaar konden ontmoeten en zich konden uitspreken over wat voor geloofsgemeenschap we met
elkaar willen zijn. Ook konden wensen worden aangeven ten aanzien van de nieuwe predikant.
Het was een mooie bijeenkomst waar zeer veel positieve reacties op kwamen. Ook bij
gemeenteleden is duidelijk de wil aanwezig om samen een mooie nieuwe gemeente te gaan vormen.
Onderstaand een drietal ‘wordclouds’, onderverdeeld naar ‘hoofd’, ‘hart’ en ‘handen’, waarin de
reacties van de gemeenteleden, zoals opgetekend tijdens de genoemde gemeenteavond, zichtbaar
zijn.

Deze aangereikte punten worden meegenomen in het verdere fusieproces en vormen de basis voor
het nieuwe beleidsplan.
Wat willen we zijn?
Wij willen één gefuseerde gemeente vormen die:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

haar wortels heeft in de Bijbelverhalen en het evangelie;
een open en veelkleurige gemeente is, die teken wil zijn van Jezus, de Opgestane;
een pleisterplaats wil zijn voor gelovigen en zoekenden waarbij God onze oorsprong, ons
doel en onze zin vormt en die zichtbaar en merkbaar aanwezig is in de
dorpsgemeenschappen van Dieren, Spankeren en Laag-Soeren; ruimte biedt en respect heeft
voor verschillende manieren van geloofsbeleving;
gekenmerkt wordt door openheid;
nadrukkelijk wil zoeken naar nieuw elan en gestalte wil geven aan nieuwe vormen van
gemeente-zijn;
een hechte gemeenschap is waar mensen er voor elkaar willen zijn en het omzien naar elkaar
verder wil uitbouwen;
dienstbaar wil zijn én blijven aan onze dorpen en de wereld;
een gastvrije plaats voor jong en oud wil zijn;
wordt gekenmerkt door een oplossingsgerichte houding van geven en nemen.
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