
Informatiemoment 
Samen op Weg
Kandelaar en Dorpskerk

5 maart 2023



Waarom dit 
moment?

• Gemeente informeren: 
• Waar staan we nu? 

• Wat hebben we al?

• Wat moet er nog gebeuren?

• Er speelt nog meer:
• Visitatie in De Kandelaar

• Gebouwentraject 

• Hoe verhoudt zich dat tot SoW?



Presentatie

• Terugkijken: waar komen we vandaan?

• Stand van zaken: wat hebben we nu in 
handen?

• Informatie over de verschillende werkvelden

• Wat moet er nog gebeuren?

• Visitatie en gebouwen

• Voortgang en tijdspad SoW

• Verhelderende vragen

• Koffie



Waar komen 
we vandaan?

• Gemeenteavond oktober 2020:
• Voorstel SoW-proces

• Gezamenlijke trektocht

• Opdracht FOG

Graag vaart erachter!



Wat staat er 
op de 
agenda?

Eerste jaar: 
2021 - 2022

• Werkvelden in kaart brengen:
wat is al samen, 

wat moet nog, 

waar liggen de knelpunten, 

wat is er nodig?

• Inhoudelijk proces: 
• wat voor gemeente willen wij zijn? 

• Wat gaan we doen?

• Visie en beleid met de trektochtmethode

(waarderend onderzoeken)



Wat staat er 
op de 
agenda?

Tweede jaar: 
2022- 2023

• Uitwerken van de opbrengst van het eerste jaar:
• Visie en beleid op deelgebieden
• Organisatie, o.a. Kerkenraad

• (Plaatselijke) regelingen

• Gemeente horen

• Regeldingen: overeenkomst en stukken in orde 
maken

• Gaandeweg in elkaar schuiven – kantelpunt?



Taak van de 
FOG

• Alle ‘perspectieven’ betrekken

• De juiste onderwerpen op de agenda 

• Op het juiste moment

• Dienstbaar zijn aan de gesprekken

• ‘Hapklare brokken’ voor informatie, 
meningsvorming of besluitvorming

• Overzicht houden

• Voortgang bewaken



Wat hebben 
we  nu in 
handen?

• Visie op hoofdlijnen voor de 
Protestantse gemeente Holten

• Speerpunten van beleid

• Visie en beleid voor (bijna) alle 
werkvelden

• Organisatie op hoofdlijnen

• Concept plaatselijke regeling



Speerpunten 
beleid

Gemeentegesprek:

• Aansprekend vieren

• Kerk naar buiten

• Groeien in verbondenheid

• Werken aan geloofsopbouw



Werkvelden

vieren

Voorstel bij kerkenraden
• Naar één zondagmorgenviering ‘verbindend 

vieren’

• Avonddiensten als ‘oefenplaats’ 

• Gevarieerd jaarprogramma, aantrekkelijk voor 
de breedte van de gemeente

• Dopen en gedenken, Avondmaal



Werkvelden

Pastoraat

Meersporenbeleid
• Bezoek aan huis

• Andere vormen van ontmoeten en 
geloofsgesprek

• Onderling pastoraat

Enquête goede respons

Nu verder uitwerken



Werkvelden

• Leren – groepsontmoetingen en gesprekken
• Activiteitenfolder

• Vorming & Toerusting

• Diaconie: visie en samenvoegen organisatie 
+ financiën
• Enquête inzet gemeenteleden

• Beheer: samenvoegen + vooruitblik

• Jeugdplatform: herijken visie – gaat gewoon 
door!



Werkvelden

Communicatie

Nieuw werkveld – alles in samenhang 

• (Digitale) Nieuwsbrief: wekelijks, actuele 
berichten

• Kerkblad: 8 x per jaar, meer achtergronden, 
journalistieker, nieuw jasje, nieuwe naam?

• Incidentele uitgaven

• Gezamenlijke website

• ‘Huisstijl’

• Aansturing, af en toe gezamenlijk overleg

• Werken aan bewustzijn: wat hebben we te 
melden, aan wie en via welk middel?

• Intern: Whattsapp-groepen, bestandbeheer via 
Google, Windows 365 o.i.d.



Plaatselijke 
regeling

• Samenstelling kerkenraad
• Grote en kleine kerkenraad

• Ambtsdragers en taakdragers

• Vergaderingen

• Verkiezingsregeling

• Dopen en trouwen

• Avondmaal

• Financiën

Bespreken op gemeentebijeenkomst



Wat moet er 
nog 
gebeuren?

• Beheer: samenvoegen financiën i.c.m. 
FTE/gebouwen

• Invulling van de predikantsplaatsen 
en verdeling van de taken

• Samenvoegen werkvelden tot een 
integraal beleidsplan

• Uitwerking en implementatie
• Fusiedossier
• Kennen en horen gemeente
• Toestemming classis



Maar er 
speelt meer!

• Visitatie in De Kandelaar

• Gebouwen



Tijdspad
Samen op 
Weg

• Maart - april: 
• uitkomst visitatie

• overzicht beheer + (on-)mogelijkheden 
gebouwen en FTE

• bespreken consequenties – mogelijk: scenario’s

• Voor de zomer: kennen en horen gemeente

• Vanaf september: samen vieren

• September – november: toestemming classis 
+ opmaken fusieakte

• 1-1-2024: Samen op Weg!
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