
Journaal III – Liemerse  Samenwerking ,november 2022

In februari en april 2022 hebben we als stuurgroep de eerste 2 Journaals geschreven over de 
voortgang van de samenwerking tussen de protestante gemeenten van Didam, Duiven, Lathum-
Giesbeek, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. Dit is het 3e Journaal.

Bijpraten gemeenteleden
Alle kerkenraden hebben inmiddels hun eigen gemeenteleden bijgepraat over de voortgang van het 
samenwerkingsproces. Dat is gedaan tussen maart en september van dit jaar. Centraal stonden daar 
de urgentie van de samenwerking, het doel om 6 vitale geloofsgemeenschappen in stand te houden 
en hoe we vervolgstappen willen maken. Een fusie of een gemeenschappelijke kerkenraad zijn niet 
aan de orde. Wel de uitwerking van een voorstel voor een gemeenschappelijk college van diakenen 
en een gemeenschappelijk college van kerkrentmeesters. 

Aanpak voorstel gemeenschappelijke colleges
In april is door de moderamina (dagelijkse besturen van de kerkenraden) aan de stuurgroep de 
opdracht gegeven om een voorstel voor te bereiden. Dat voorstel moet gaan over hoe de 
samenwerking in de praktijk vorm kan krijgen en wat de voor- en nadelen zijn van een 
gemeenschappelijke college van diakenen en een gemeenschappelijk college van kerkrentmeesters 
in vergelijking met de huidige situatie. 

Proeftuin
Onze externe begeleider (Jack de Koster) heeft als idee meegegeven om een proeftuin in te stellen 
waarin de colleges kunnen oefenen en dus ervaringen opdoen wat een gemeenschappelijk college 
betekent. Dat idee is met de colleges van diakenen op 20 juni en met de colleges van 
kerkrentmeesters op 22 juni besproken. Voor de diakenen doen de colleges van Didam, Duiven en 
Lathum mee in de proeftuin. Bij de kerkrentmeesters doen Didam, Duiven, Lathum, Rijnwaarden en 
Westervoort mee in de proeftuin. De andere colleges zijn er bij als adviseur. Met de ervaring van de 
proeftuin stelt de stuurgroep samen met de colleges een voorstel op voor de kerkenraden. Het is een
proeftuin, er worden nu nog geen besluiten van de kerkenraden over het instellen van 
gemeenschappelijke colleges gevraagd. Dat zal naar wij nu inschatten medio 2023 zijn. Pas daarna 
zullen besluiten vallen over het daadwerkelijk instellen van de gemeenschappelijke colleges en welke
gemeenten zich hierbij aansluiten. Jack heeft overigens een andere functie aangenomen en stopt dus
met de begeleiding van ons samenwerkingsproces. Inmiddels is een andere begeleider aangetrokken 
voor het proces van de proeftuin: Jan Boer van KerkVitaal. Hij zal een aantal besprekingen van de 
betrokken colleges voorzitten en het proces ook inhoudelijk trekken. De eerste besprekingen zijn in 
november geweest, in januari worden deze vervolgd. 

Gemeenschappelijk colleges zijn naar buiten toe het bestuurlijke gezicht van de diaconie en de 
kerkrentmeesters. In een (toekomstig) gemeenschappelijk college komen een aantal ambtsdragers, 
aangevuld met  mensen met voldoende kennis en ervaring. Lokaal blijven een diaconie en commissie 
van (kerk-)beheer nodig, maar daar kan het dan met minder ambtsdragers. Binnen de 6 kerken 
blijven de kerkenraden zelf over alles beslissen, dus ook over beleidsplannen, begroting, 
jaarrekeningen en vermogen (bv. gebouwen en onroerend goed). De gemeenschappelijke colleges 
geven hier vervolgens uitvoering aan.
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