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

1-9-2022 

 Samen..Gaan 

 
 
 
 
 
 
 

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

Hoe gaat het met Samen..Gaan?  
Het is al even geleden dat we u, via deze 

nieuwsbrief, geïnformeerd hebben over het 

Samen..Gaan proces waar we als Protestantse 

gemeente Dieren en Hervormde gemeente 

Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O mee 

bezig zijn.  

Dus de hoogste tijd om u even bij te praten. 

In het algemeen kunnen we zeggen dat we 

prima op schema liggen en dat de diverse 

werkgroepen al heel veel werk hebben verzet. 

Het wordt steeds duidelijker hoe de nieuwe 

gemeente er uit zal gaan zien. De stuurgroep is 

erg blij met de inzet van heel veel mensen die 

deze fusie mogelijk maken. De verwachting is 

nog steeds dat we met Pinksteren volgend jaar 

formeel de fusiecontracten kunnen 

ondertekenen.  

 

Denk mee over de naam voor onze 

nieuwe gemeente  
De voorbereidingen voor het Samen..Gaan van 

onze gemeenten is zoals u in deze nieuwsbrief 

leest in volle gang.  

Met Pinksteren 2023 hopen we als 

kerkgemeenschappen van Dieren en van 

Spankeren-Laag Soeren-Dieren Noord-Oost 

één gemeente te zijn. En daar hoort een 

nieuwe naam bij.  

Graag betrekken we u bij het bedenken van die 

nieuwe naam. Hierbij gaan we als volgt te 

werk.  

 

 Stuur uw voorstel voor de nieuwe naam 

naar het emailadres 

samengaan.dierenspankeren@gmail.com 

 Onderbouw uw voorstel met waarom u 

deze naam geschikt vindt.  

 De uiterste inzenddatum is maandag 3 

oktober.  

 De stuurgroep zal uit de inzendingen enkele 

namen nomineren op grond van criteria als 

hoe vaak is de naam voorgesteld, maar zal 

ook een check doen of de naam voldoende 

uniek is en ook juridisch geen problemen 

geeft.  

 De genomineerde namen legt de stuurgroep 

voor aan de kerkenraden die op dinsdag 11 

oktober een gezamenlijke bijeenkomst 

hebben.  

 De keuze van de kerkenraad zal bekend 

worden gemaakt op een nog nader te 

bepalen tijdstip.  

Tijdens de gezamenlijke kerkenraad van 13 

september zullen we deze aanpak en 

afwegingscriteria nog in detail doornemen met 

de kerkenraadsleden. Maar het lijkt ons goed 

om deze oproep nu al te doen zodat u alvast na 

kunt denken over wat een prachtige naam 

voor onze levendige nieuwe gemeente is.  

 

Hoe gaan we heten? 
over de naamgeving van gemeenten 

Wanneer een nieuwe gemeente gesticht 

wordt, is er altijd de vraag naar de naam. 

Gemeenten willen graag een naam die 

herkenbaar is, een ‘frisse’ uitstraling heeft en 

een goede ‘klank’ heeft. Er zijn verschillende 

opties. Je kunt kiezen voor de benaming van 

onze gemeente op basis van de plaatsnaam of 

plaatsnamen van de dorpen die de gemeente 

vormen. Dat zou betekenen dat de gemeente 

bijv. de naam zou dragen Protestantse 

gemeente van Spankeren, Dieren en Laag-

Soeren. 

Een vlag die de lading volkomen dekt. Je kunt 

ook kiezen voor een naam die met de regio 

verbonden is, zoals bijvoorbeeld Protestantse 

gemeente Veluwezoom-Oost of IJsseloever of 

De Sprengen. Natuurlijk moeten er geen 
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namen gekozen worden die al eerder in andere 

gemeenten of parochies zijn gebruikt. 

Zodoende vallen de laatste twee namen toch 

min of meer af. Tenslotte is er de mogelijkheid 

om een eigenzinnige naam te kiezen die niet 

samenhangt met de regio of de plaatsnaam 

maar die iets weergeeft van wat we willen 

uitstralen. Je kunt dan denken aan 

voorbeelden als De Lichtkring, De Ontmoeting, 

De Uitdaging of De Regenboog. Mogelijkheden 

genoeg. Maar dat is nu aan u: wij zijn heel 

benieuwd naar de suggesties die vanuit onze 

gemeenten naar voren komen. 

 
ds. Frans Ort 

 

Stand van zaken beroepingswerk 
De beroepingscommissie is voortvarend aan 

het werk gegaan. Doel is om uiterlijk in 

december van dit jaar een predikant beroepen. 

Na de vorige gemeenteavond is de werkgroep 

aan de gang gegaan om de profielschetsen 

voor de gemeente en de predikant en de 

advertentie op te stellen. Hierbij is gebruik 

gemaakt van alle reacties die naar voren zijn 

gekomen tijdens de gemeenteavond (zie 

verderop). De profielschetsen, de advertentie 

en de aanpak zijn besproken in en akkoord 

bevonden door de gezamenlijke kerkenraads-

vergadering van 17 mei. Begin juni is de 

advertentie geplaats op de PKN website en 

inmiddels zijn er diverse reacties binnen 

gekomen. Begin september vinden met enkele 

geselecteerde kandidaten de sollicitatie-

gesprekken plaats en daarna zal het ‘horen’ 

plaatsvinden.  

Zodra de commissie een keuze heeft kunnen 

maken leggen we deze voor aan het  

pastoresteam die dan een gesprek zal hebben 

met hun mogelijke toekomstige collega en 

wordt een advies aan de kerkenraad 

aangeboden. Het is de bedoeling dat de 

kandidaat op de gemeenteavond van 3 

november a.s. aan de gemeente wordt 

voorgesteld en formeel wordt ‘verkozen’. 

Daarna bestaat de mogelijkheid om nog 

bezwaren in te dienen.  

De commissie werkt met een strakke en 

ambitieuze planning, maar ligt op dit moment 

nog precies op schema. Ze hopen dat dit zo 

blijft. Het is in ieder geval heel fijn dat er 

voldoende belangstelling is voor de 

predikantsfunctie in onze nieuwe gemeente 

want helaas kan niet elke gemeente, die een 

nieuwe predikant zoekt, dat op dit moment 

zeggen, want er is een tekort aan predikanten 

in Nederland. 

 

Terugblik op de Gemeenteavond 

Op woensdag 21 april is er een prachtige 

gemeenteavond geweest in de 

Ontmoetingskerk waar veel gemeenteleden 

aanwezig waren.  

 
 

Onder de geweldige begeleiding van de 

werkgroep Beleidsplan is het een zeer 

geslaagde avond geworden.  

Na een welkomstwoord werd in het kort de 

stand van zaken van het fusieproces geschetst 

en volgde een korte kennismaking in kleine 

groepjes. 

 

Daarna heeft iedereen zich gebogen over de 

vraag Waar ben je trots op en wat hebben we 

als gemeente te bieden?  

Hierop kwamen o.a. de volgende antwoorden:  

Warme gemeente. Gevoel dat je er bij hoort.  

Je welkom voelen. Omzien naar elkaar, ook als 

het minder gaat. Meeleven. Gastvrij. 

Saamhorigheid. Contacten met elkaar. 

Ruimte voor veelkleurigheid, je mag zijn wie je 

bent. Vergeven. Geven en nemen. Open 

gemeenschap. Betrokkenheid op elkaar.  

Koffiedrinken na de diensten / ontmoeting. 

Gezelligheid sfeer. Behulpzaam. Onderling 

respect. Creativiteit. Kerkenmarkt. Wekelijkse 

kerkmarkt in de zomer. Koffie ochtenden op 
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donderdag. Gemeentemaaltijden. Diversiteit in 

activiteiten. Ruimte voor diversiteit. 

Pluriformiteit. Aandacht voor jeugd- en 

jongeren. Aandacht voor ouderen.  

Leuk pastoresteam (jeugdwerk, middengroep, 

ouderen). Goede werksfeer. Prettig 

werkklimaat. Drie mooie kerkgebouwen (divers 

van karakter en sfeer). Ontmoetingskerk, 

Petruskerk en Boskapel. Twee mooie, prettige 

en functionele accommodaties:  

Ontmoetingskerk en De Kerkhorst. Mooie 

pastorie. Cultureel erfgoed. Drukkerij. Goede 

bestuurders. Goede organisatie. Veel 

vrijwilligers/helpende handen. Veel talenten.  

Grote organisatie. Korte lijntjes.  

Deskundigheid op elk gebied. Vrijwilligers 

moeten gekoesterd worden. Goed 10-

jarenplan. Muzikaliteit. Veel enthousiasme. 

Gemeentes sluiten op elkaar aan. Gastvrij - 

Ruimte bieden voor voedselbank. Openstaan 

voor nieuwe vormen van vieren. Klimaat van 

vernieuwing. Aandacht voor esthetiek/ 

vormgeving. Mensen komen hier wonen 

vanwege de kerk. Er kan veel in beide 

gemeentes. 

 

Vervolgens werd gesproken over wat we als 

gemeenteleden belangrijk vinden bij de keuze 

voor een nieuwe predikant(e). Waar moet hij 

of zij aan voldoen. 

Een veelheid aan wensen en gedachten kwam 

boven water, waarvan we u onderstaand een 

samenvatting geven: 

Toegankelijk. Enthousiast. Mensenmens. 

Eigentijds. Flexibel. Stevig in je schoenen staan. 

Pastorale kwaliteiten/luisteraar. Inspirerende 

en eigentijdse preker voor iedereen die ook 

een kritisch geluid mag laten horen. Niet te 

oude predikant. Tenminste 5 jaar ervaring in 

een brede predikantenfunctie. Verbinder. 

Frisse ideeën. Organisator. Samenwerker.  

Oog voor de maatschappij dichtbij en veraf. 

Oecumenisch ingesteld. Passend in het 

pastoresteam. Iemand met humor. 

 

Het laatste deel van de avond had betrekking 

op de vraag ‘wat voor gemeente we straks met 

elkaar willen zijn’. Ook hierover werden weer 

enthousiast in kleine groepjes over van 

gedachten gewisseld. De antwoorden zijn 

gebundeld naar de onderdelen ‘hoofd’, ‘hart’ 

en ‘handen’. Hoe vaker een woord werd 

genoemd, des te groter is het woord afgebeeld 

in bijgaande ‘woordwolken’.  
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Al met al was het een zeer bijzondere avond 

waar iedereen met plezier op terug keek.  

Het was gezellig en informatief en veel leden 

van beide gemeentes spraken elkaar voor het 

eerst. Het smaakte naar meer ontmoetingen. 

De resultaten van deze avond zijn 

meegenomen door de leden van de  

Beroepingscommissie, die tijdens deze avond 

ook werden voorgesteld aan de aanwezige 

gemeenteleden en worden ook gebruikt door 

de Werkgroep Beleidsplan die een beleidsplan 

gaat opstellen voor de nieuwe gemeente. 

 

Stand van zaken Samen..Gaan proces 

In de vorige nieuwsbrief hebben we al 

aangegeven welke werkgroepen er allemaal 

zijn en wie daarin zitting hebben. 

De eerste (eind-)resultaten van enkele 

werkgroepen zijn voor de vakantie al 

besproken in twee gezamenlijke vergaderingen 

van de beide kerkenraden. 

 

De werkgroep Pastoraat heeft haar 

eindrapport gepresenteerd en besproken. 

Het pastoraat zal in grote lijnen worden 

ingericht overeenkomstig het plan ‘Nieuwe 

Wegen Pastoraat’ zoals dat in Dieren al in gang 

was gezet. Vanuit Spankeren kon men zich 

helemaal vinden in deze aanpak.  

Pastoraat is omzien naar elkaar. Dat houdt in 

gemeenteleden zelf een grotere rol vervullen 

en meer eigen initiatieven kunnen gaan  

ondernemen (‘proeftuintjes’ opzetten). 

Onderling pastoraat wordt ingevuld door 

gemeenteleden die in het alledaagse leven, 

persoonlijk of in groepsverband, liefdevol 

omzien naar elkaar en naar anderen die dat 

behoeven, in de vorm van een gesprek, 

praktische hulp of een gebaar van meeleven, 

met als doel elkaar op te bouwen in geloof, 

hoop en liefde. De leeftijdsgrenzen van de drie 

leeftijdsgroepen (0 tot 26 jaar, 26-80 jaar en 

ouder dan 80 jaar) worden gelijkgetrokken. 

Afhankelijk van de omvang van de 

leeftijdsgroepen en met de komst van de 

nieuwe pastor wordt er mogelijk nog met de 

leeftijdsgrenzen geschoven.  

De pastorale inzet van de pastores zal vooral 

voor het crisispastoraat en op de ‘kruispunten 

van het leven’ zijn, omdat de capaciteit 

beperkt is.    

MEVE en HVG zullen voorlopig naast elkaar 

blijven bestaan, maar wel is het doel om tot 

een verdere samenwerking te komen.  

Er komt een Pastoraal Team dat alles begeleidt 

en ondersteunt. 

 

 
De werkgroep Diaconaat heeft ook haar 

werkzaamheden afgerond en aangeven hoe de 

nieuwe Diaconie in hoofdlijnen zal gaan 

functioneren. E.e.a. is beschreven in een 
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beleidsplan. De verschillen tussen beide 

Diaconieën zijn beperkt, mede omdat er al 

sprake was van veel samenwerking.  

Binnen het college van diakenen worden er 

drie aandachtsgebieden onderscheidden.  

Dat zijn gemeentediaconaat, samenlevings-

diaconaat en werelddiaconaat. 

Er is een financieel beleid opgesteld waarin 

afspraken zijn vastgelegd over inkomsten en 

uitgaven, omgang met bezittingen en beleid 

m.b.t. bijdragen.  De collecte-opbrengsten zijn 

nog de grootste bron van inkomsten. Landelijk 

worden steeds meer diaconale collectes 

vastgesteld. Voor het eigen diaconale werk 

blijft dan nog weinig over. Vandaar de zorg.  

 

Er is daarom voor gekozen om voortaan, net 

zoals in Spankeren  het geval is, drie collecten 

per zondag te gaan houden. Eén voor de kerk, 

één voor de diaconie en een bij de uitgang 

voor de landelijke diaconale collecte voor die 

week. Is er geen landelijk diaconaal doel dan 

wordt een speciaal doel gekozen, veelal 

regionaal of plaatselijk. Dit kan diaconaal zijn 

of algemeen. 

Er zal veel aandacht worden gegeven aan 

communicatie om de activiteiten van de 

diaconie goed bekend te maken. 

 

De werkgroep Communicatie heeft zich in 

eerste instantie gericht op het gezamenlijke 

kerkblad. Besloten is om vanaf december een 

gezamenlijk blad uit te brengen in kleur dat 

extern wordt gedrukt en zes keer per jaar als 

een boekje verschijnt. Digitale abonnementen 

zijn ook mogelijk.  Het is de bedoeling om met 

Kerst 2022 het eerste nummer uit te geven. 

Daarnaast zal er elke 14 dagen een digitale 

nieuwsbrief voor de gehele gemeente 

verschijnen waarin het actuele nieuws vermeld 

staat. Voor mensen die geen computer hebben 

is de nieuwsbrief  op papier beschikbaar.  

De informatie over de kerkdienst voor de 

komende zondag (welkom, liturgie, bloemen  

e.d.) wordt opgenomen in een zondagsbrief. 

Het nieuws over actualiteiten staat dus niet 

langer in de zondagsbrieven, maar in de 

nieuwsbrieven. De opzet van de nieuwsbrieven 

en de zondagsbrieven wordt momenteel 

verder uitgewerkt door de werkgroep 

Communicatie.  Enkele punten m.b.t. het 

kerkblad worden op dit moment  verder 

uitgewerkt en in de gezamenlijke vergadering 

van de kerkenraden op 13 september zullen de 

kerkenraden de besluitvorming kunnen 

afronden.  

Naast bovengenoemde punten is de 

werkgroep bezig met een opzet voor de 

website van de nieuwe gemeente en de 

overige communicatie uitingen (huisstijl, 

sociale media etc.). 

 

De werkgroep Beleidsplan heeft al gesprekken 

gevoerd met de verschillende werkgroepen en 

zal het deelbeleid dat in die werkgroepen 

ontstaat samensmeden tot een mooi 

beleidsplan voor de nieuwe gemeente. 

Daarnaast vervult de werkgroep een 

belangrijke rol bij de organisatie van de 

gemeenteavonden. 

 

De werkgroep Kerkbeheer en Financiën is 

voortvarend bezig om op hun werkgebied te 

inventariseren wat er zoal gedaan wordt in de 

beide gemeentes. De financiële posities van 

beide gemeentes zijn in beeld gebracht en met 

behulp van sub-werkgroepjes worden diverse 

gebieden nu verder onderzocht ten aanzien 

van de huidige en de nieuwe werkwijze.  

Hierbij valt o.a. te denken aan de wijze van 

financiële vastlegging en rapportering, de 

financiële administratie, geldwerving, 

ledenadministratie, de omgang en aansturing 

van vrijwilligers en betaalde krachten, het 

samenvoegen van de abonnementen-

administraties, het beheer van kerkgebouwen, 

pastorieën en andere gebouwen en 

begraafplaats, meerjaren onderhoudsplannen 

etc. Een veelheid aan activiteiten die veel 

aandacht vragen van de werkgroepleden. 

 

Daarnaast zijn er nog twee andere 

werkgroepen actief te weten: de werkgroep 

Jeugdwerk en de werkgroep Erediensten.  

 

Ook op deze gebieden wordt nu in beeld 

gebracht hoe e.e.a. nu geregeld is in de huidige 

gemeentes en worden voorstellen gedaan voor 
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de nieuwe opzet. Zodra hierover concreet 

meer te melden is zullen we dat doen. 

 

Tot slot de werkgroep Juridische en 

kerkordelijke aspecten. Deze brengt in beeld  

welke juridische en andere officiële zaken 

allemaal geregeld moeten worden om tot een 

echte fusie te komen. Een klus die met de 

nodige zorgvuldigheid moet worden 

uitgevoerd, want het is belangrijk dat alle 

afspraken goed worden vastgelegd en verlopen 

volgens de officiële regels en verordeningen. 

 

De Stuurgroep Samen..Gaan probeert om het 

gehele proces zo gestructureerd mogelijk uit te 

(laten) voeren, stuurt de werkgroepen aan en 

bewaakt de planning en voortgang van het 

totale proces. 

 

Nieuwe Gemeenteavonden  

Op donderdag 3 november wordt er een 

gecombineerde gemeenteavond gehouden in 

de Ontmoetingskerk in Dieren. Aanvang 20.00 

uur (inloop met koffie/thee vanaf 19.45 uur). 

Deze avond zal met name in het teken staan 

van de verkiezing van de nieuwe predikant. 

 

 
 

Op donderdag 24 november is er opnieuw een 

gecombineerde gemeenteavond gepland 

(zelfde plaats en tijd) waar u zult worden  

bijgepraat over de stand van zaken rondom het 

Samen..Gaan proces. 

 

 

Startzondag 25 september 2022 
Een nieuw en bijzonder kerkelijk seizoen gaat 

weer van start. Op zondagmorgen 25 

september willen we  deze start vieren in een 

gezamenlijke dienst met als thema ‘Op weg’.  

 
De (korte) dienst begint om 10.00 uur op het 

grasveld achter de Kerkhorst (als het weer het 

toelaat). Het Kerkkoor uit Dieren zal haar 

medewerking verlenen. Na de koffie gaan we 

letterlijk en figuurlijk als leden van beiden 

gemeente met elkaar op weg in de omgeving 

van de Kerkhorst. Voor wie minder mobiel is, is 

er een alternatief. We sluiten af met een 

gezamenlijke lunch. Tijdens deze dag zullen de 

diverse groepen in onze beide gemeentes zich 

presenteren in een doorlopende PowerPoint 

presentatie, zodat u een goed beeld krijgt wat 

er het komende seizoen allemaal te doen is in 

onze gemeente.  

Verdere details volgen nog in de 

zondagsbrief/nieuwsbrief, maar reserveer deze 

datum (25 september) wel alvast in uw 

agenda, want u moet er echt bij zijn. 

 

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). 

 

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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