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1. 
Agenda

Voor de pauze
• doel en informatie over Samen op Weg proces

Na de pauze
• tijd voor overleg, delen van beelden en het 

vervolg



2. 
Doel van  de 
avond



3. 
Wat we 
hebben 
geleerd van 
vorig proces

Terugblik vorige SOW-proces
• januari 2006 start met intentieverklaring van beide 

kerkenraden
• januari 2012 proces gestopt

Wat ons daarbij opvalt
• proces geweest met vallen en opstaan
• wisselingen in samenstelling werkgroep
• summiere verslaglegging in Klankbord
• belangrijkste knelpunt is 3-wijken indeling



Wat we 
hebben 
geleerd van 
vorig proces

Wat leren we hiervan?
• kies voor groeiproces / samen ontwikkelen
• geen tijdsdruk, wel vooruitgang boeken
• regelmatig momenten van evaluatie en feedback als 

kerkenraad en gemeente
• wees helder en transparant in de communicatie
• leren omgaan met cultuurverschillen



4. 
Belangrijke 
processen 
naast elkaar

Belangrijke processen naast elkaar
• het SOW-proces binnen beide kerkenraden
• gesprek visie op gebouwen binnen Hervormde 

Gemeente

Hoe verhouden deze processen zich tot elkaar?



5. 
Wat doen we 
al samen

en
wat zijn grote 
vragen?

SAMENWERKING

Huidige situatie en belangrijkste 
aandachtspunten



Wat doen we 
al samen?

• jeugdwerk

• diaconaat

• kerkbeheer

• Erediensten / Vieren

• vorming en toerusting

• pastoraat

• organisatie

Veel samenwerking op bijna alle kerkelijke werkvelden



Veel 
samenwerking 
dus op bijna 
alle 
werkvelden

Er blijven wel belangrijke vragen over

• met name op het gebied van:
• Eredienst / Vieren

• pastoraat

• dit betreft het hart van ons gemeente-zijn en 
raakt onze ‘eigenheid’ en vraagt om een 
diepergaande bezinning

• gezamenlijk visie ontwikkelen en beleid op 
maken: 
• hoe zien we dat? wat willen we?

• wat gaan we doen en hoe organiseren we dat?



Waar liggen 
belangrijke 
inhoudelijke 
vragen?

Eredienst/Vieren: Hoe zorgen we voor 
voldoende variatie in vieringen, zodat er 
voor een ieder een goed aanbod komt? 

• diensten die jonge gezinnen aanspreken

• diensten die ouderen aanspreken zoals 
zangdiensten of leerdiensten

• diensten voor jongeren

• verbindende diensten voor verschillende 
leeftijdsgroepen en manieren van geloven 
beleven 



Waar liggen 
belangrijke 
inhoudelijke 
vragen?

Pastoraat:

• hoe zorgen we ervoor dat alle kerkleden zich gezien 
en gesteund weten door de kerk

• wie bereiken we op het moment niet met de 
bestaande vormen van pastoraat
• hoe houden we hen in het oog

• hoe zorgen we er voor dat we als kerk van 
betekenis zijn voor kinderen, jeugd en jonge 
gezinnen

• hoe richten we het nu bestaande pastoraat in
• geografisch (wijkgebonden)

• hoe gaan we daarin om met bestaande contacten 



6. 
Ontwikkeling 
van  
ledenaantallen 
en
financiën

Feiten en cijfers



Ontwikkeling 
aantal 
pastorale 
eenheden

• Gereformeerde Kerk

• Hervormde Gemeente
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VVB per 
leeftijd-
categorie

1% 10%

41%

48%

Gereformeerde Kerk (€117.000)

<30 jaar (1.300)

30 en <50 jaar (11.600)

50 en <70 jaar (48.200)

70> jaar (55.900)

1% 12%

44%

43%

Hervormde Gem (€250.000)

<30 jaar (2.500)

30 en <50 jaar (31.100)

50 en <70 jaar (109.000)

70> jaar (107.400)



Ledenaantal 
en 
ontwikkeling 
Financiën GK

• terugloop pastorale eenheden met 12 % (2016-
2020) ledental gereduceerd met 15 %

• VVB ca €130.000 ( incl €10.000 incidenteel), 
gezakt €117.000 (2020) en €110.000 (P2021)

• verlies in 2020 van €18.000, P2021 laat een nog 
groter verlies zien

• geldmiddelen van ca. €600.000 om verliezen 
voorlopig op te vangen



Ledenaantal 
en 
ontwikkeling 
Financiën HG

• terugloop pastorale eenheden met 13 % 
(2016-2020)

• VVB zakt langzaam van €264.000 naar 
€250.000 (2020) en €237.000 (P2021)

• verlies in 2020 van €13.000, P2021 laat een nog 
groter verlies zien

• geldmiddelen van ca. €400.000 en eventueel 
verkoop van bezittingen om verliezen voorlopig 
op te vangen



Conclusie

Conclusie

• dalend aantal gemeenteleden: vergrijzing en 
ontgroening

• dalende inkomsten en stijgende kosten: zal 
resulteren in toenemende verliezen komende 
jaren

• beide kerken hebben nog voldoende 
geldmiddelen en bezittingen om de verliezen 
komende jaren te dekken

• bij vertrek van een predikant moet onderzocht 
worden welke financiële ruimte er is om de 
vacature (deels) in te vullen



7. 
Samenvatting 
handreikingen 
van de 
gemeente

Wat de gemeente ons heeft aangereikt in de 
vragen van de maand



Wat is van 
waarde

Waar ben je trots op in je eigen gemeente, 
wat zijn jullie sterke kanten? 

Ontmoetingskerk
• een warme en betrokken gemeenschap
• wordt ruimte ervaren voor verschillen in geloofsbeleving
• predikant is dichtbij, betrokken en benaderbaar
• sámen maken ze hun kerk

Grote Kerk en Maranathakerk
• een actieve gemeente
• gezamenlijke activiteiten
• kerk met oude wortels
• Het is soms heerlijk om ‘gewoon’ te ervaren en er niet 

van alles van te vinden, maar je te laten inspireren



Wat is van 
waarde

Wat zie je als sterke kanten van de ander? 
of …..Wat vind ik positief of waardevol? 

Gereformeerde gemeente over Hervormde gemeente
• de snelle besluitvorming
• praktische omzien naar elkaar
• goede ervaringen met bijeenkomsten, vergaderingen 

en cursussen die we samen met de Hervormde 
gemeente hebben
• de cursussen en Bijbelstudies van ds. Trouwborst

Hervormde gemeente over Gereformeerde gemeente
• standvastigheid in kerkgang en geloof
• de kleinschaligheid en de saamhorigheid
• veel zaken samen gedaan en beleefd
• we doen en ervaren dezelfde dingen 



Vruchtbaar 
omgaan met 
verschillen

Welke beren ziet u op de weg? 

Beren die worden genoemd
• manier waarop we dingen organiseren
• verschillen in manieren van vieren
• hoe maken we een goede verdeling in pastorale wijken
• verschillen in cultuur benoemen en erkennen

• “Ik hoop dat we het verleden achter ons kunnen laten en 
vol vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken” 

“Beren zijn er om te knuffelen. Niet gaan mieren over 
kleine dingen!”



Vooruitzicht

Waar zie ik naar uit?
• vollere kerken, gevuld met ouderen én jongeren
• gevoel van samen, één gemeente zijn, gezamenlijke 

geloofsbeleving
• respect voor diversiteit
• licht, lucht, leven, warmte en liefde in de eredienst
• gevoel van vreugde

• elkaar accepteren en de ruimte geven ook al zijn we 
het oneens

• samen bouwen aan een nieuwe gemeente
• “samengaan en elkaar vinden in de Naam van 

Jezus. Daar voel ik me thuis!”

Waar ziet u naar uit als we samen gaan of samen zijn? 



8.
Agenda voor 
de toekomst

• september 2019: beide kerkenraden 
afzonderlijk
• Hervormd: 9 punten

• Gereformeerd: 10 punten

• 8 van deze punten zijn gelijk!

• gemeente via vraag van de maand:
• 9 punten

• stemmen grotendeels overeen met de 
kerkenraden

• met waardevolle toevoegingen!



Gezamenlijke 
agenda:

SoW-punten

• eensgezindheid over het weer opstarten

• visie ontwikkelen, ook op deelgebieden

• gemeenschapsvorming (cultuur): verschillen 
bespreken, (geloofs)ruimte schenken, elkaar 
(beter) leren kennen

• organisatie en zakelijke mogelijkheden 
samen uitwerken

• gebouwen

• goed communiceren: gemeente meenemen 
in proces



Gezamenlijke 
agenda: 

kerk van de 
toekomst

• investeren in jongere generaties

• diversiteit recht doen: gevarieerd aanbod 
diensten

• ontmoetingen rond geloof en levensvragen

• kerk zijn in en met het dorp en met andere 
kerken 

Welke stappen kunnen we nu al zetten?

• nieuwe initiatieven samen oppakken…



9. 
Informatieve 
vragen over 
de informatie



10. 
Gesprek in 
kleine 
groepjes

Uitleg over het vervolg na de pauzeUitleg over vervolg 
voor 

na de pauze



10. 
Gesprek in 
kleine 
groepjes



Gesprek met 
elkaar
(vragen)

1. Wat zijn – met het oog op de toekomst - voor u 
belangrijke redenen om toe te werken naar een 
vereniging van beide gemeenten in Nieuwleusen?

2. En wat zijn redenen om het te laten zoals het nu is?
- In dat geval: hoe ziet u dan uw kerkelijke gemeente 
over 5-10 jaar?

3. Wat heeft u (nog) nodig om vertrouwen te hebben in 
een proces dat uiteindelijk leidt tot een vereniging?

4. Welke tips en aandachtspunten wilt u de kerkenraden 
en de SoW-werkgroep meegeven voor zo’n proces?

5. Alles overziend: hoe warm loopt u nu voor het 
opnieuw oppakken van het proces? U mag zo meteen 
een stickertje plakken op de tijdslijn aan de muur, op 
een schaal van 1-10. Hoe warmer u ervoor loopt, des 
te hoger het cijfer!



Presentatie 
van de 
gesprekken



11. 
Hoe staat u 
nu tegenover 
het opnieuw 
oppakken 
van het 
proces? 



12. 
Het vervolg-
traject?

besluit van de kerkenraden in de eerst 
volgende kerkenraadsvergadering 

communicatie van het besluit in klankbord en 
zondagsbrieven



De planning 
van een 
proces

• wie zijn de betrokkenen?

• wat staat er op de agenda?

• wanneer doen we wat?



Taak van de 
werkgroep

• alle ‘perspectieven’ in het gesprek betrekken

• de juiste onderwerpen op de agenda zetten

• op het juiste moment

• dienstbaar zijn aan de gesprekken: begeleiding 
waar nodig

• ‘hapklare brokken’ aanbieden voor informatie, 
meningsvorming of besluitvorming

• overzicht houden

• voortgang bewaken



Wie zijn de 
betrokkenen?

Verschillende partijen en belangen:

• gemeente

• kader (vrijwilligers)

• kerkenraden

• professionals (predikanten, jeugdwerker, kosters)

• werkgroep

Het ontwerpen van een nieuwe gemeente is teamwork!



Eerste jaar: 
2021-2022

• werkvelden in kaart brengen:
wat is al samen, 

wat moet nog, 

waar liggen de knelpunten, 

wat is er nodig?

• aan de slag met cultuurverschillen op 
verschillende niveaus

• eerste aanzet voor een visie en organisatie

• elkaar beter leren kennen: samen iets leuks doen!



Tweede jaar:
2022-2023

• (huiskamer)gesprekken: inhoudelijke 
gesprekken over gemeentezijn

• werkvelden: werken aan een gezamenlijke 
visie en organisatie

• beknopt beleidsplan op basis van 
huiskamergesprekken en input werkvelden

• aanzet nieuwe organisatie: hoe zouden we 
dit aan kunnen sturen? 



Derde jaar:
2023-2024

• gaandeweg in elkaar schuiven van de 
werkvelden

• organisatie pastoraat

• steeds meer samen gaan vieren

• organisatie:
• plaatselijke regeling

• kerkenraad

• documenten in orde maken

• gemeente horen over voorgenomen besluit

• definitief besluit door de kerkenraden



Tijdlijn als 
hulpmiddel

Naast ‘wie aan zet’ en ‘wat te doen’:  het 
juiste tempo!

• geen druk, wel voortgang

• elk jaar evalueren en bijstellen

• intentie: iedereen meenemen



13. 
Rondvraag



Gemeenteavond Gereformeerde kerk 
& 

Hervormde gemeente

Sluiting



Dank voor uw komst 
en wel thuisHervormde Gemeente

22 september 

Gereformeerde Kerk
28 september


