
Journaal Liemerse samenwerking II, april 2022

In mei 2021 verscheen de brochure ‘De Liemers – verbondenheid in kerken”.  Afgelopen 
maart hebben we als stuurgroep in de kerkbladen een eerste Journaal geschreven over 
de samenwerking tussen de 6 kerken in de Liemers. Dat willen we met enige regelmaat 
blijven doen; dit is Journaal II. 

De dagelijkse besturen waren 12 april weer bij elkaar. Daar praten we u over bij. De 
samenwerking gaat in stapjes verder. De intentie is en blijft om de 6 geloofsgemeen-
schappen zo lang mogelijk in stand te houden. Die intentie hebben we al in 2018 
afgesproken en is de rode draad door de hele samenwerking. Het blijkt opnieuw dat 
iedereen het belangrijk vindt dat we elkaar beter leren kennen. Afgesproken is dat dat 
vooral moet doorgaan en wel via bestaande wegen, zoals het IBO (Inspiratie, Bezinning 
en Ontmoeting). IBO is heel geschikt om elkaar Liemersbreed te ontmoeten. Denk aan de
Pelgrimswandelingen en Kerkenpad. Ook initiatieven als Groene Kerk zijn daarvoor te 
gebruiken. De kerkenraden zoeken mensen die hier een nieuwe impuls aan willen geven!

Voor de meeste kerkenraden is het moeilijk om voltallig te blijven. Het aantal 
ambtsdragers is op dit moment bij een aantal gemeenten kleiner dan vereist (Kerkorde). 
Dat staat het nemen van sommige besluiten in de weg. In de toekomst gaan deze 
kerkenraden daarmee risico’s lopen. Daarom zoeken we naar stappen om in 
samenwerking hiervoor oplossingen te bedenken. Duidelijk is dat een fusie van onze 
kerken niet aan de orde is.

De stuurgroep heeft van de dagelijkse besturen opdracht gekregen om een vervolgstap 
uit te werken voor een gemeenschappelijk college van diakenen en een college van 
kerkrentmeesters. Een gemeenschappelijk college in de Liemers kan de druk op de lokale
colleges sterk verminderen. 

De colleges van diakenen en kerkrentmeesters worden binnenkort betrokken bij de 
uitwerking. Een besluit over het wel of niet instellen van een gemeenschappelijk college 
van diakenen komt later.  Eerst komt er een uitwerking , die in de 2e helft van dit jaar 
wordt verwacht. Alle kerken werken mee aan de uitwerking; de vraag wie er uiteindelijk 
echt mee gaat doen met gemeenschappelijke colleges is nu nog niet aan de orde. 

De kerkenraden zullen, als het kan voor de zomervakantie, u als gemeenteleden 
bijpraten in een bijeenkomst/gemeenteberaad en uw vragen beantwoorden. Voordat er 
uiteindelijk besluiten worden genomen zal er ook eerst met de gemeenteleden worden 
overlegd. 
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