
Kerkenraden besluiten om het Samen op Weg proces 

opnieuw op te starten 

 

De kerkenraden van de Gereformeerde Kerk Nieuwleusen en de Hervormde Gemeente 

Nieuwleusen hebben unaniem besloten om het Samen op Weg proces formeel op te starten 

en om te bezien of beide kerken in de komende jaren zouden kunnen fuseren. 

Voordat de kerkenraden dit besluit konden nemen, moesten zij eerst de gemeente 

raadplegen. Daartoe werden gemeenteavonden georganiseerd: op 22 september en 6 

oktober voor de Hervormde Gemeente en op 28 september en 4 oktober voor de 

Gereformeerde Kerk. 

Op de gemeenteavonden werd ingegaan op het vorige proces dat in 2012 werd beëindigd en 

wat wij daarvan geleerd hebben. Tevens meldde de Hervormde Gemeente dat men bezig is 

met het definiëren van een visie op de gebouwen, aangezien men zondags maar gebruik 

maakt van één kerkgebouw. Na een overzicht van alle activiteiten die beide gemeenten nu al 

samendoen werd er aandacht besteed aan de cijfers (beide gemeenten laten een dalend 

aantal pastorale eenheden zien en hebben over 2020 een verlies gerapporteerd). Vervolgens 

werd ingegaan op de suggesties en ideeën die de gemeenteleden ons hebben aangereikt 

middels het beantwoorden van de vragen van de maand en op de agenda’s voor de 

toekomst van beide kerken, die voor 90 % overlappende doelstellingen laten zien.  

Na de pauze werden de gemeenteleden in kleine groepjes ingedeeld om te discussiëren over 

redenen om wel Samen op Weg te gaan of juist niet en wat er nodig zou zijn om vertrouwen 

te hebben in een proces dat uiteindelijk tot een fusie zou moeten leiden. Na de discussie 

konden de gemeenteleden middels het plakken van een sticker aangeven of men “warm liep 

voor het opnieuw oppakken van het proces”. De antwoorden van de kleine groepen op de 

vragen werden vervolgens met de andere gemeenteleden gedeeld in een plenaire sessie. 

Vanuit de discussiegroepen kwamen diverse suggesties naar voren om zaken op een 

bepaalde manier aan te pakken of te organiseren.  Natuurlijk waren er gemeenteleden die 

hun bedenkingen hadden en die werden ook geuit, maar het overgrote deel gaf aan dat men 

voorstander is om het proces op te starten.   

Taak voor de kerkenraden en de SoW werkgroep om de suggesties op te pakken en om in 

gesprek te gaan met hen die bedenkingen hebben zodat ook zij vertrouwen krijgen in een 

goede afloop. 
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