
Een proces van verkennen en keuzes maken
Even voorstellen
Mijn naam is Jack de Koster en ik ben gevraagd door de stuurgroep ‘Samenwerking in de Liemers’ om u
te begeleiden bij het proces om tot concrete uitwerking te komen van vormen van samenwerking tussen 
de gemeenten.
Als zelfstandig gemeentebegeleider adviseer en begeleid ik plaatselijk kerken in allerlei 
veranderingsprocessen. Dit doe ik door heel het land, met gemeenten die onder de protestantse Kerk in 
Nederland vallen. Tot 2016 deed ik dit in dienst van de landelijke kerk, als gemeenteadviseur, en daarna
als zelfstandige. Het mooie aan mijn werk is, dat ik samen met kerkenraden en werkgroepen op zoek ga 
naar de mogelijkheden om meer toekomstbestendige gemeente te kunnen zijn en waar mogelijk kleinere
kerken zodanig te versterken, dat presentie van de kerk in een dorp of wijk voor langere tijd 
gegarandeerd is. Waar het kan gaan we ook op zoek naar een verlangen en toekomst in combinatie met
andere gemeenten in de buurt. Mijn rol en taak daarbij is, om alle mogelijkheden te schetsen, met de 
daarbij behorende consequenties.
Mijn woonplaats is Culemborg, waar ik sinds 2002 woon. Ik ben getrouwd, heb kinderen en 
kleinkinderen en ben 57 jaar. Naast mijn werk als gemeentebegeleider ben ik voor 12 uur per week als 
kerkelijk werker verbonden aan de streekgemeente Tussen Lek en Linge, specifiek voor het dorp 
Ravenswaaij, gelegen aan de Lek.
Voor meer informatie over mijzelf kunt u ook kijken op www.jackdekoster.nl
Ik hoop op een vruchtbare tijd in de Liemers voor u als gemeenten met elkaar.

Het proces 
In september en oktober van dit jaar zal ik met de stuurgroep de mogelijkheden van samenwerking gaan
uitwerken. Daarbij zal ik ook alle denkbare consequenties in positieve en negatieve zin opschrijven, 
zodat een helder beeld ontstaat van de mogelijke keuzes. Daarna zal ik in november op ronde gaan 
langs de gemeenten om dit de kerkenraden voor te leggen en met hen de opties die er zijn bespreken. 
Ook de verlangens, wensen, wellicht angsten en valkuilen zullen met elkaar besproken worden. Per 
gemeente zullen er eigenheden zijn die belangrijk zijn voor de kerk in de plaats, als ‘nestgeur’ en 
kenmerkend voor de identiteit. Dit zijn belangrijke zaken die genoemd kunnen worden. Tevens ga ik op 
zoek met de gemeenten naar het verlangen van samen met de andere kerken een toekomst bouwen. 
Wat zien de kerken als droom en wat is werkelijk haalbaar met elkaar? Dat wil ik graag met u gaan 
ontdekken.
Voorop staat dat mijn inzet en de begeleiding van het proces u helpt en dient in het vinden van een 
gezamenlijke toekomst in de Liemers. Dit kan ik niet alleen, daar heb ik de stuurgroep van het proces 
voor nodig, maar daarnaast u als kerkenraden en gemeenten wie het aangaan. 
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