
Journaal I - Liemerse samenwerking , stand van zaken eind februari 2022

Eind juni 2021 kwamen de dagelijkse besturen (moderamina) van alle 6 protestante Liemerse 
gemeenten in Duiven bij elkaar om over de samenwerking te praten. Daar is de opdracht vastgesteld 
om een volgende stap in de samenwerking te gaan onderzoeken. Er liggen een aantal mogelijke 
stappen op tafel. Het doel is om de 6 protestante geloofsgemeenschappen in de Liemers toekomst te
bieden. Een heel belangrijk punt daarin is dat de gemeenten een eigen kerkgebouw, een 
ontmoetingsruimte en een eigen predikant hebben. Ook is van belang waar we elkaar kunnen 
helpen, wat er nodig is en of dat ook haalbaar is? In diezelfde vergadering in juni is de stuurgroep 
ingesteld met de opdracht om samen met een externe begeleider de volgende stap in de 
samenwerking uit te voeren. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van alle 6 gemeenten, een 
adviseur namens de predikanten en een secretaris. De bezetting is als volgt:

Jan Wes (Didam), Edward Pfeiffer (Duiven), Jan den Hartog (Lathum), Sietse Visser (Rijnwaarden), 
Klaas Westerbeek (Westervoort) en Peter Stuurman (Zevenaar). Dominee Alle Jonkman is adviseur 
namen de predikanten en Bert Meijers is secretaris. Als externe adviseur is Jack de Koster uit 
Culemborg aangetrokken, hij heeft zich vorig jaar september al in de kerkbladen voorgesteld. 

De opdracht van de stuurgroep is onlangs nog een keer aangescherpt. In de eerste plaats begeleidt 
de stuurgroep de uitvoering van de opdracht, daarnaast inventariseert en stimuleert de stuurgroep 
activiteiten in de Liemerse kerken waardoor we elkaar als kerkenraden, maar ook breed als 
gemeenteleden beter leren kennen. Want zonder meer kennis en contact met elkaar kan het 
onderlinge vertrouwen niet groeien. Daarbij hebben we dus flink last van de beperkingen door 
Corona.  

De stuurgroep is inmiddels 6 keer bij elkaar geweest; maar Corona beperkt en vertraagt het proces 
ook daar omdat vergaderingen uitvallen. Een strak tijdpad ligt er niet, het zijn steeds stappen die we 
zetten. Draagvlak per stap in de kerkenraden en bij de gemeenteleden is belangrijk, maar er is ook 
voortgang nodig. Het is als stuurgroep aftasten wat de juiste snelheid en route is. Jack de Koster 
heeft in november en begin december aparte gesprekken gehad met alle kerkenraden om de 
verlangens, dromen en wensen, maar ook wat men niet wil, op te halen. De samenvatting van die 
gesprekken is naar de kerkenraden gestuurd met het verzoek daarop voor begin maart op te 
reageren. Die reacties zullen we samenvatten en ze vervolgens in april bespreken met de 
gezamenlijke dagelijkse besturen. Dan spreken we ook af hoe en wanneer de kerkenraden hiermee 
in gesprek gaan met de gemeenteleden. Dat kan nog voor, maar ook na de zomer worden. Beslissen 
is nog niet aan de orde. 

De stuurgroep Samenwerking in de Liemers


