
 

 

 

 

Samen op Weg Werkgroep 
 

Van : Werkgroep SOW     
Aan : Kerkenraadsleden Gereformeerde Kerk 

  en Hervormde Gemeente Nieuwleusen 

Betreft : Jaarverslag 2020-2021 

 

 

Beste kerkenraadsleden, 

Graag hadden we in 2020 al gemeenteavonden georganiseerd om samen met U onze gemeenteleden 

te spreken over het SOW-proces, zodat U naar het horen van de gemeente een gefundeerd besluit 

had kunnen nemen over het al dan niet officieel opstarten van het SOW-proces. Helaas hebben deze 

gemeenteavonden door de coronapandemie niet plaats kunnen vinden. De (voorlopige) werkgroep 

SoW heeft het afgelopen jaar toch het een en ander aan voorbereidend werk verricht, en hoopt dat 

de geplande gemeenteavonden in de tweede helft van 2021 wél door kunnen gaan. 

 

Werkzaamheden 2020-2021 

De commissie heeft in de periode september 2020 - juni 2021 achtmaal (voornamelijk digitaal) 

vergaderd. Wat we in deze periode hebben gedaan: 

• gesprekken gevoerd met sleutelfiguren uit het vorige SoW-proces, om te kijken wat 
er nog aan oud zeer zat, en welke lessen we uit het vorige proces konden trekken; 

• een overzicht gemaakt van gezamenlijke commissies en activiteiten; 

• een zakelijke verkenning opgestart: hoe staan we er voor?; 

• de gemeente via een ‘vraag van de maand’ al vast bij het voorwerk betrokken; 

• een suggestie vanuit de gemeente opgepakt om de zondag voor Pinksteren een 
coronaproof wandeling ‘Samen op pad’ te organiseren, met een activiteit voor de 
kinderen, waarbij de betreffende gemeenteleden de uitwerking voor hun rekening 
hebben genomen; 

• met de predikanten meegedacht over hoe de ‘vlammetjes van hoop’ van de 
wandeling een plekje zouden kunnen krijgen in de Pinksterdienst; 

• de ‘bijvangst’ van de vraag van de maand (allerlei suggesties van gemeenteleden 
voor activiteiten en thema’s voor de komende tijd) gerubriceerd. Graag zouden we 
dit lijstje binnenkort eens willen bekijken met de predikanten, het ouderlingen 



beraad en de jeugdwerker, om te onderzoeken wat daarvan de komende tijd al 
opgepakt zou kunnen worden; 

• over onze activiteiten - onder een eigen logo ontworpen door Erica Adams -  
uitgebreid gepubliceerd in het Klankbord. 

 

Meer kon in dit stadium niet worden opgepakt. Eerst moet de gemeente gehoord worden, en moet 

er een officieel besluit door beide kerkenraden worden genomen over het al dan niet oppakken van 

het proces. Wel hopen we met alle voorbereidende werkzaamheden van het afgelopen jaar goede 

input te hebben voor de gemeenteraadpleging, zodat er op basis daarvan een gefundeerd besluit kan 

worden genomen. 

 

Vraag van de maand  

Om de gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk (GK) Nieuwleusen en de Hervormde Gemeente 

(HG) Nieuwleusen alvast wat op te warmen voor het gesprek over Samen Op Weg (SOW) hebben wij 

het laatste half jaar de volgende vragen aan alle gemeenteleden gesteld: 

Vraag 1: Waar ben je trots op in je eigen gemeente? Wat zijn jullie sterkte kanten?   

Met daaraan gekoppeld een tweede vraag: wat zie je als sterke kanten van de ander? 

Vraag 2: Bekijk of beluister eens een kerkdienst van de andere gemeente.  

Wat spreekt je aan in deze dienst? Wat valt je in positieve zin op? 

Vraag 3: Met welke thema’s zou onze kerk de komende jaren aan de slag moeten?   

Waar moeten we werk van maken? 

Vraag 4: Waar ziet U naar uit als we samengaan of samen zijn?  

Maar ook: waar ziet U tegenop en welke beren op de weg ziet U?  

Vraag 5: De ‘wandelvragen’ voor ‘Samen op pad’ cirkelden rond het thema ‘verbinding en hoop’, en 

waren verder bedoeld om elkaar beter te leren kennen. 

 

Reacties 

Op de vragen zijn gemiddeld 10-15 reacties binnengekomen. Soms van verschillende gemeenteleden, 

maar er zijn ook gemeenteleden die op alle vragen hebben gereageerd, en er kwamen ook telkens 

nieuwe mensen bij. 

De reacties kwamen zowel van hervormde als van gereformeerde zijde (50/50).  

Hoewel het aantal reacties wat tegenviel, hadden we wel de indruk dat we een representatief beeld 

kregen van wat er leeft in de gemeente.  De kwaliteit van de reacties was prima, met open, eerlijke 

beschouwingen, pijn uit het verleden, zorgen en verlangens over de toekomst en het samengaan en 

met constructieve suggesties om bepaalde zaken op te pakken.  

Hoewel er vanuit beide gemeenten reacties komen dat gemeenteleden het een goed initiatief vinden 

om te bezien of we in de toekomst samen verder kunnen, horen we ook geluiden van mensen (met 



name van Gereformeerde zijde) die hun zorgen uitspreken, met name waar het gaat om de ruimte 

voor eigenheid binnen een groter verband. 

De samenvattingen van de reacties heeft u de afgelopen maanden ontvangen en zijn bovendien 

gepubliceerd in Het Klankbord. Wij hebben de indruk dat de reacties die we op deze manier uit de 

gemeenten hebben opgehaald, in dezelfde lijn liggen als de reacties uit de verkennende gesprekken 

met beide kerkenraden, anderhalf jaar geleden. 

Aan de Pinksteractiviteit hebben zo’n vijftig gemeenteleden meegedaan in gemengde koppels (H/G), 

en tien kinderen. Eén jongere heeft zich aangesloten bij de kinderactiviteit. 

 

Hoe nu verder?   

Zodra er gemeenteavonden georganiseerd mogen en kunnen worden willen we het SOW-proces 

graag samen met u met de gemeenteleden bespreken, zodat beide kerkenraden, de gemeente 

gehoord hebbende, kunnen besluiten of ze kunnen instemmen met het formeel opstarten van het 

SOW-proces. Daarbij willen we een zakelijke verkenning betrekken (leeftijdsopbouw, ledenverloop, 

financiën, gebouwen, formatie) en zullen we de resultaten van de eerdere gesprekken met beide 

kerkenraden én de resultaten van de vragen van de maand meenemen. 

Ons voorstel is om – na groen licht vanuit de gemeenten en de kerkenraden – de huidige werkgroep 

als stuurgroep in te stellen om het proces verder te begeleiden. Voor komend seizoen (2021-2022) 

betekent dat het in kaart brengen van de diverse werkvelden. Wat moet daar (nog) gebeuren om de 

werkzaamheden in elkaar te schuiven? Wat gaat redelijk eenvoudig, waar verwachten we hobbels of 

is een diepergaand gesprek nodig (over de visie bijvoorbeeld)? Welke begeleiding is daarbij nodig? 

De aandachtspunten uit het verleden en de suggesties uit de reacties die we tot nu toe 

binnengekregen hebben, zullen we op papier zetten en de voor hen relevante punten zullen we met 

de werkvelden delen.  

Diverse werkvelden kunnen o.i. een vliegende start maken omdat de HG en de GK al op heel veel 

terreinen samen werken en feitelijk al handelen als waren we een verenigde gemeente. 

Vanzelfsprekend maken we gebruik van de lessen die we uit het vorige proces konden trekken. Een 

heldere route, een goede communicatie met alle betrokkenen en alle gemeenteleden, het 

accepteren dat er cultuurverschillen zijn en dat integratie tijd kost, en het leren omgaan met ieders 

eigenheid zijn o.i. cruciaal voor een voorspoedig SOW-proces. 

Zodra het kan en mag zullen we met beide kerkenraden aandacht besteden aan het omgaan met 

cultuurverschillen tussen beide kerken, in de hoop dat dat ten goede komt aan de samenwerking en 

de onderlinge communicatie op weg naar één Protestantse Gemeente. 

 

Met vriendelijke groeten, 

De SOW (io) werkgroep  

 

 

 


