
Verslag gemeente avond SOW 22-9-2021 ( 40 personen) 

+ gemeenteochtend SOW 6-10-2021 ( 9 personen) 

 

Aan de hand van een PowerPoint werd de agenda gevolgd. Deze PowerPoint is 
inmiddels beschikbaar gesteld bij de vergaderstukken van de kerkenraad.  
Agendapunt 9: informatieve vragen over de gegeven informatie: dhr. Henk Zenderink 
maakt een opmerking over het feit dat de Grote Kerk niet de monumentale status 
heeft. Daar dit nu niet relevant is voor dit proces van SOW, wordt dit door de 
kerkrentmeesters meegenomen. Warry Meuleman vraagt of het SOW proces 
begeleidt wordt door (iemand van) PKN. Hierop neemt Els Deenen het woord en stelt 
zich voor. Ze was voorheen in dienst van PKN, maar werkt nu als ZZP-er, namens 
PKN, als gemeente adviseur. Ze heeft in het verleden meerdere fusieprocessen 
begeleidt.  
Na de pauze gingen de aanwezigen in groepjes uiteen, met in elke groep tenminste 
één kerkenraadslid. Deze fungeerde als gespreksleider, noteerde de antwoorden en 
zorgde namens de groep voor de terugkoppeling in de grote groep.  
 
Vraag 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? 
-Voor de kinderen en jongeren. Het is prettiger activiteiten te ondernemen in grotere 
groepen.                                                                                                                                                      
-Er zijn minder vrijwilligers nodig (bijv. één kerkenraad)                                                                     
-Omdat het “moet”, dit met het oog op de financiële situatie.                                                         
-Beter is het om samen te willen gaan, dan dat het moet.                                                                
-Omdat het verschil Hervormd-Gereformeerd aan kinderen moeilijk uit te leggen is.                
-Dat het beschamend zou zijn dat het proces weer niet zou lukken, omdat de situatie 
niet veel anders is dan ten tijde van het vorige fusieproces.                                                                                
-Wat al samen is, gaat goed. 
-Gezien de toenemende financiële tekorten /  besparing in vaste kosten 
-Ervaren geen verschil geloof, door de week trek je samen op waarom op zondag 
dan niet 
-Waarom nog zoveel ‘’kerkmuren”, feitelijk doen we al zoveel samen 
 
Vraag 2: En wat zijn redenen om het te laten zoals het nu is? 
-De vrees dat mensen afhaken wanneer we samengaan, doordat ze zich niet thuis 
voelen.      -De angst overruled te worden.                                                                                                             
-Geen…. niets doen is geen optie. 
-Heeft geen toekomst, kerkbezoek neemt steeds meer af 
-Gaan we financieel niet redden, we moeten krachten/middelen bundelen 
2a: In dat geval: hoe ziet u dan uw kerkelijke gemeente over 5-10 jaar? 
-In armoede.                                                                                                                                               
-Vooral digitaal. 
-Zullen actiever moeten gaan voor behoud jonge gezinnen, anders leegloop 
 
Vraag 3: Wat heeft u (nog) nodig om vertrouwen te hebben in een proces dat 
uiteindelijk leidt tot een vereniging? 
-De toezegging wel te willen, een van harte JA.                                                                                   
-Eerlijkheid                                                                                                                                                            
-Goede communicatie                                                                                                                                       



-Gebed 
-Niet achterom kijken maar vooruit en geloof in het SOW proces 
-Aandacht voor duidelijke afspraken over invulling van het pastoraat 
 
Vraag 4: Welke tips een aandachtspunten wilt u de kerkenraden en de SOW-
werkgroep meegeven voor zo’n proces? 
-Doordat een grote groep, vooral ouderen, vanavond niet aanwezig waren, wordt er 
een extra gelegenheid geboden ook hen te horen, en wel op 6 oktober, ’s ochtends.                                                               
-Dat ook de mening van de jeugd gehoord wordt en dat hier de jeugdwerker een rol 
in kan spelen.                                                                                                                                                          
-Goed luisteren naar de gemeente, dit kan tijdens pastorale bezoeken.                                                                                                                                                    
-Niet stilstaan bij wat geweest is, maar vooruit zien.                                                                         
-Een kijkje bij elkaar in de keuken nemen.                                                                                                     
-Bereid zijn om compromissen te sluiten.  
-Niet teveel tijdsdruk, kies voor groeiproces / maar wel stip op de horizon 
-Zorg dat alle geledingen worden meegenomen in het proces 
-Enquete kan middel zijn om meer gemeenteleden te bereiken / randkerkelijken 
 
Vraag 5: Alles overziend: hoe warm loopt u voor het opnieuw oppakken van het 
proces? U mag 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. 
Avondbijeenkomst: 
-3 aanwezigen gaven het een onvoldoende: een 2 of 3. Een klein aantal gaven het 
wel een voldoende, waarbij iemand aangaf terughoudend te zijn, omdat er oud zeer 
zit, van het vorige proces. De grootste groep geeft het een 9, 9 ½ of een 10.  
Iemand stelde de vraag of de Voorhof (Gereformeerd Vrijgemaakt) niet kan worden 
meegenomen in het fusieproces. Dit kan nu niet omdat het nu om PKN gemeenten 
gaat. Er wordt wel samengewerkt met de Voorhof, en dit wordt zo mogelijk 
uitgebreid.  
 
Ochtendbijeenkomst: 
Alle aanwezigen waren positief over de verkregen informatie en proces tot nu toe. Ga 
door op de ingeslagen weg. En op de vraag: hoe warm loopt u voor het proces?  
Werd er 2 x 6 / 6 x 8 en 1 x 9 gestickerd.  
Na het beëindigen van de Powerpoint bedankte Hendrien Zieleman ons voor onze 
aanwezigheid en inbreng en gaf ze het woord aan Ds. Trouwborst die beide keren de 
sluiting deed en voorging in gebed. 
 


