Eindrapport Toekomstverkenning
Eefde en Gorssel/Epse
oktober 2019

Eindrapport Toekomstverkenning Eefde en Gorssel / Epse,
oktober 2019

“Gemeenteopbouw is een gezamenlijke
trektocht met een kaart en een kompas, waar je
als gemeenschap met elkaar op verschillende
kruispunten overlegt, wat er nu te doen staat”
Ds. Jan Hendriks

1. Ter Inleiding
De kerkenraden van de Protestantse Gemeenten van Eefde en Gorssel/Epse zetten zich in voor (het
behoud van) een vitale en toekomstbestendige gemeente, die met elan haar opdracht vervult voor
haar leden en in de diverse dorpen. Zij vinden het van belang een antwoord te vinden op de
uitdagende realiteit van voortgaande secularisatie, vergrijzing en beperkt aanbod van vrijwilligers.
Reeds enkele jaren zijn de beide kerkenraden met elkaar in gesprek over de wederzijdse wens tot
samenwerking. Deze gesprekken vinden voor een deel ook plaats binnen het regionale, zogenaamde
HAGE-overleg.
Eind 2017 hebben de kerkenraden van Gorssel/Epse en Eefde besloten een gezamenlijke
toekomstverkenning te doen voor de beide gemeenten en daarbij ook de verdere samenwerking te
onderzoeken. Voor deze verkenning hebben de kerkenraden een stuurgroep ingesteld. (10.a) Het
doel van de verkenning is een visie op de kerken, de organisatie daarvan en de samenwerking. De
verkenning moet zicht geven op:
o
o
o
o
o
o

Nieuwe inspiratie door nieuwe ideeën, onderlinge gedachtenuitwisseling, opbouw van
‘onderop’ en nieuwe mensen.
Versterking van de mogelijkheid nieuwe initiatieven binnen en rondom de kerk te
ontplooien.
Verbreding van het aanbod aan activiteiten, kerkdiensten, werkvormen, etc.
Een krachtiger partij in de regio en in de dorpen.
Een zorgvuldiger omgaan met de beschikbare menskracht. Dit betreft zowel de vrijwilligers
als degenen met een dienstverband.
De wenselijkheid van een bestuurlijke fusie als middel om een en ander mogelijk te maken.
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Werkwijze van de waarderende gemeenteopbouw :
De beide kerkenraden hebben gekozen voor de werkwijze van de waarderende gemeenteopbouw.
Hierbij wordt uitgegaan van de reeds aanwezige positieve elementen in de gemeente en het in beeld
brengen van het ‘verlangen van de gemeenten’ . Het is daarmee een proces van onderop: “dit is
onze wens, hier willen we verder mee” (zie literatuur 10.g, h). ‘Het verlangen van de gemeente’ is
uitgangspunt voor het inslaan van nieuwe wegen. In de verkenning is dit verlangen onderzocht en
verwoord in een gezamenlijk uitdagend en inspirerend toekomstbeeld.
Als vertrekpunt voor het gezamenlijke toekomstbeeld en dus ook voor deze verkenning hebben de
kerkenraden in hun gezamenlijke bijeenkomst op 22 mei 2018 een kernthema vastgesteld:
“De kerk als plaats van Ontmoeting en Inspiratie”

2. Aanpak – proces stappen
Om tot een zo breed mogelijk gedragen beeld te komen, zijn de volgende doelgroepen actief
benaderd :
a. De gemeenteleden
b. De taakgroepen van de beide gemeenten
c. Sociaal-maatschappelijke organisaties in de dorpen
Op 7 oktober 2018 vond de start van het project plaats met vieringen in alle drie kerken (Eefde /
Gorssel / Epse). Aansluitend is de inbreng van de gemeenteleden geïnventariseerd aan de hand van
enerzijds de vraag “wat gaat er nu goed in onze gemeente / waar worden we blij van?” en anderzijds
de vraag “wat zouden we naar de toekomst willen / waar willen we meer van zien?”. Voor die
gemeenteleden, die op 7 oktober verhinderd waren, zijn er per gemeente 2 herkansingsbijeenkomsten georganiseerd. Daarvan is geen gebruik gemaakt . Ten behoeve van een brede
representatie uit de gemeente zijn in de maanden februari/maart 2019 de middengroepen uit beide
gemeenten (leeftijd van ca. 25-55 jaar) actief en individueel benaderd om helder te krijgen waar deze
groep gemeenteleden behoefte aan heeft. Daarnaast zijn in maart 2019 in Gorssel / Epse de
kinderkerk, de Kick-groep en de 16+ groep gevraagd om hun inbreng (in Eefde is de jeugd momenteel
niet kerkelijk georganiseerd). In mei 2019 is in beide gemeenten een gemeente-avond gehouden om
de gemeenteleden bij te praten over de voortgang van de toekomstverkenning en hun inbreng te
vragen over een door de stuurgroep voorgelegde mogelijke toekomstvisie.
Vanaf november 2018 hebben de vergelijkbare taakgroepen één-op-één vergaderd enerzijds om na
te gaan waar onze kracht ligt en wat we van elkaar kunnen leren en anderzijds om ideeën en
suggesties voor mogelijke samenwerking te verzamelen. Praktisch betekent dit, dat de volgende
taakgroepen met elkaar in overleg zijn :
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Eefde

Gorssel / Epse

College van Kerkrentmeesters
College van Diakenen
Taakgroep Pastoraat en Eredienst
Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie
Taakgroep Kerk en Samenleving
Taakgroep Communicatie / Redactie Kerkvenster
en Kerkbrief, Beheer website

Taakgroep Beheer
Taakgroep Diaconie
Taakgroep Pastoraat / Taakgroep Vieren
Taakgroep Leren
Taakgroep Jeugd en Jongeren
Taakgroep Communicatie / Redactie
Kerkespraak, Beheer website

In september 2019 heeft de stuurgroep met de beide kerkenraden ( apart) vergaderd om tot een
definitieve en gedragen toekomstvisie te komen.
Rondom het thema “Kerk in het dorp” (literatuur 10.i, j,k,l) is in de maanden mei-september 2019
actief contact gezocht met sociaal-maatschappelijke organisaties in de dorpen. Doel van de
gesprekken is om na te gaan waar er mogelijkheden voor samenwerking liggen (waar kunnen we
elkaar versterken – niet concurreren).
In Eefde is gesproken met
-

De Elf Marken
De Oranjevereniging
Bestuur en manager ‘t Hart/Stichting Accommodaties Eefde
De dorpsraad Eefde ( heeft vanwege de minimale bezetting op dit moment afgezien van een
gesprek)

In Gorssel / Epse is gesproken met
-

De dorpsraad Gorssel
De dorpsraad Epse

3. Uitkomsten
De inbreng van de gemeenteleden is samengevat in 2 zogenaamde “mindmaps” “Heden” en “Heden
en Toekomst” (literatuur 10.b,c). De ideeën en suggesties uit de verschillende taakgroepen zijn in
verschillende notulen vastgelegd. De uitkomsten van het bezoekproject aan de middengroep zijn
individueel aan alle deelnemers teruggekoppeld en geanonimiseerd vastgelegd in een apart
document (literatuur 10.d,e).
In grote lijnen kunnen de uitkomsten van gemeenteleden, taakgroepen en project middengroepen
(gekoppeld aan de centrale thema’s “Ontmoeting” en “Inspiratie”) als volgt worden samengevat
(gezamenlijk voor Eefde en Gorssel / Epse, er zijn hooguit enkele nuanceverschillen tussen de beiden
gemeenten) :
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Thema

Wat is Sterk - Nu

Bron

Ontmoeting
Ontmoeting

Gemeenschap zijn / Omzien naar
elkaar / Gezien worden
Gemeenschap zijn / Erbij horen

Gemeentegesprekken
Gemeentegesprekken

Ontmoeting

Bezoekwerk

Gemeentegesprekken
en
taakgroepen
pastoraat

Ontmoeting

Activiteiten en praktische
bijdragen :
Koffie / Thee drinken
Inloopmiddagen
Open Maaltijd (G/E)
Tafel van Hoop (Eefde)
Samen zingen
Muziek maken
Voorjaars- en
Wintermarkt (G/E)
Reizen door de diaconie
georganiseerd (Eefde)
Verjaardagmiddag
(Eefde)

Gemeentegesprekken

-

Meer inloopmiddagen
Meer Open Maaltijden
Zang voor iedereen (voor hele dorp)
Voorjaars- en Wintermarkt samen doen
Samenwerking met organisaties in de
dorpen

Ontmoeting

Jeugd en Jongeren (G/E)
Kinderkerk
Kick-groep
16+

Gemeentegesprekken
en Jeugd

-

Actief en samen doen en denken over
geloof en Bijbel
Creatieve werkvormen vinden /
bedenken voor vieren en ontmoeten

Ontmoeting

Middengroep wordt erg gemist

Gemeentegesprekken
en bezoekproject

Ontmoeting

Diaconie
Interkerkelijke Stichting
Bijzondere Noden
(ISBN)

College van
Diakenen /
Taakgroep
Diaconie /
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Wat is de wens voor de Toekomst naast
behouden van de sterktes van nu
Een zichtbare rol als “Kerk in het dorp”, en
Voor Gorssel / Epse : eens per kwartaal de
verjaardagen van ouderen vieren in de kerk, naar
voorbeeld van Eefde
Voor Gorssel / Epse : opzetten van kleinschalig,
buurtgebonden pastoraat naar voorbeeld van
Eefde

-

Ruimte maken voor de middengroepen :
Andere vormen van vieren
Andere vormen van ontmoeten (vorm,
plaats en tijd)
Geloven wordt sterk gekoppeld aan de
manier van leven
Er mag meer “beleving” zijn (steun /
troost / vrolijkheid / inspireren)
Sterke rol voor “Kerk in het dorp”
Experimenteren met vormen van
ontmoeten
-

Gezamenlijk project Duurzaamheid
Gezamenlijk project diaconale vakanties
Een gezamenlijk collecterooster
“We willen het met meer mensen/meer
SAMEN (kunnen) doen”

Thema

Wat is Sterk - Nu

Bron

Ontmoeting

Beheer / Kerkrentmeesters
Gezonde financiële
situatie
Gebouwen zijn Up-toDate

College van
Kerkrentmeesters /
Taakgroep
Beheer

-

Bezinning / Verdieping
Gesprekken
Thema bijeenkomsten
Tentoonstellingen /
voorstellingen

Gemeentegesprekken
en
taakgroepen
Leren en
Ontmoeting
& Inspiratie

-

Inspiratie

Wat is de wens voor de Toekomst naast
behouden van de sterktes van nu

-

Operationele zaken samen doen en niet
apart
We willen graag samengaan, het tempo
wordt door het grotere geheel bepaald

-

Opzetten van een projectmatige aanpak
tbv ondersteuning van
geloofsopvoeding
Mengen van gespreksgroepen
Opzetten van een gezamenlijk
programma voor Vorming & Toerusting
De kerk als Huis van Spiritualiteit : de
kerk kleurt de samenleving en een
duidelijker aanwezigheid in het dorp
Meer sprekers uitnodigen
Bijbelverhalen doorgeven aan de jeugd

-

Inspiratie

Vieren
Bijzondere diensten
(bijv. Valentijn, Haveke)
Herdertjestocht (G/E)

Gemeentegesprekken

-

Andere vormen van eredienst
Minder liturgische vieringen
Meer evangelische vieringen
Maar ook : traditie behouden
Meer bijzondere diensten

Overige

Kerkgebouwen, vernieuwd en
multifunctioneel

College van
Kerkrentmeesters /
Taakgroep
Beheer

-

De Kerk met een functie als
dorpscentrum
Meer “Kerk in het dorp” zijn
Kerk als ontmoetingsplek en “Huis van
Waarden”. Een plaats voor
levensvragen en vertrekpunt voor
activiteiten
Kerk elke dag open
De meningen variëren over behoud van
de gebouwen : vooral alle gebouwen
behouden, maar ook 1 kerk voor 3
dorpen

-

-

Naast deze plaatsbepaling over het heden en suggesties voor de toekomst is het belangrijk om aan te
geven, dat alle gesprekken met gemeenteleden worden gekenmerkt door een positieve
grondhouding en een open, constructieve en geëngageerde atmosfeer. De taakgroepen stralen uit,
dat ze naar elkaar willen luisteren, van elkaar willen leren en willen zoeken naar mogelijkheden om
dingen samen en/of efficiënter te doen. De gesprekken met de middengroepen zijn als heel open en
stimulerend ervaren. De persoonlijke benadering en aandacht geeft ruimte voor diepgaande
gesprekken over zingevingsvragen en hoe verschillende behoeftes mogelijk in te vullen zouden
kunnen zijn.
5

Het is heel bemoedigend te zien, dat de afgelopen periode niet alleen bij gesprekken en ideeën is
gebleven : er zijn al een aantal initiatieven daadwerkelijk van start gegaan ! In het kort :
a. Er is een gezamenlijk programma Vorming & Toerusting voor het seizoen 2019/2020
ontwikkeld
b. In Gorssel / Epse wordt gewerkt aan de opzet van een kleinschalig / buurtgebonden
pastoraat. Naar verwachting gaat dit in het vierde kwartaal van 2019 van start.
c. De beide diaconieën zijn een duurzaamheidsproject gestart
d. De beide diaconieën werken aan een gezamenlijk collecterooster voor het seizoen
2019/2020
e. Op het communicatievlak wordt gewerkt aan de uitgave van een gezamenlijke “glossy”

Uitkomsten sociaal – maatschappelijke organisaties :
De Elf Marken :
-

Er wordt gebruik gemaakt van de kerk in Gorssel en het Hart in Eefde (facilitaire functie)
Er is terughoudendheid om samen met de kerk activiteiten te doen. De Elf Marken wil graag
het eigen onafhankelijke imago behouden
De Elf Marken is actief betrokken bij de viering van 75 jaar bevrijding. Afstemming wordt op
prijs gesteld.

De Oranjevereniging Eefde : er zijn meerdere pogingen tot een gesprek ondernomen, maar tot op
heden geen concrete reactie.
Bestuur en manager ‘t Hart/Stichting Accommodaties Eefde :
-

Er is de wens geuit om het gesprek voort te zetten : in Eefde is het moeilijk om voorzieningen
overeind te houden. De gemeente trekt zich terug. Behalve exploitant is de stichting sinds
kort ook eigenaar van het Hart. Het is een hele opgave om leegloop in het Hart te
voorkomen. De stichting is blij met het gesprek met de kerk en zijn gerichtheid naar buiten.
Beiden dragen bij aan de leefbaarheid van het dorp. Het Hart en het kerkgebouw vullen
elkaar ook nu al functioneel goed aan en vormen een mooi, onderling verbonden centrum in
het dorp. Het initiatief van de kerk biedt mogelijk de kans om handen ineen te slaan.

De dorpsraad Eefde heeft vanwege de minimale bezetting op dit moment afgezien van een gesprek .

Dorpsraad Gorssel :
-

Er is onlangs een groep Zorg en Welzijn opgericht, zij zijn bezig om in kaart te brengen welke
sociaal – maatschappelijke organisaties in het dorp actief zijn. De voorlopige lijst omvat “ Jus
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-

-

in een kuiltje”, “Themacafé’s in de Borkel (en overige activiteiten!)”, “Zorgtuin Gorssel”,
“Oranjevereniging Gorssel”, “Mandje met brood ( maar lijkt enigszins commercieel)”, “De
bloemenkamp”, “Kunstkring”, “Eetcafé Pluspunt”. Contactpersoon : Marian Byvanck.
Samen met de dorpen Harfsen en Barchem heeft de gemeente Lochem onlangs een pilot
project (met subsidie en projectondersteuning) “Ontmoeting” opgezet. De groep Zorg en
Welzijn in Gorssel doet hierin mee. (Literatuur 10.m)
Er (b)lijkt behoefte te zijn aan een “Bijbelgroep voor niet gelovigen”
Eveneens lijkt er behoefte te zijn aan een levensbeschouwelijk / filosofie café

Dorpsraad Epse :
-

Epse wordt gekenmerkt door drie groepen : het “dorp”, het “bos” en het buitengebied. Er
lijkt weinig binding tussen de groepen te zijn
De laatste tijd heeft de dorpsraad beperkt gefunctioneerd. Sinds begin oktober is er een
nieuw bestuur (voorzitter M. Beuving), hetgeen mogelijk nieuwe kansen biedt.
De meest actieve en voor de kerk relevante organisaties zijn “Stichting Ontmoetingsruimte
Wansinkhof” (voorzitter mevr. R. Beuving), “Prik een vorkje mee”, Oranjevereniging, ,
wandel-, handwerk- en leesclub.

4. Conclusies
Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden, dat VERBINDING het centrale thema voor
de toekomst van onze gemeenten is :
-

-

VERBINDING in geloof als de basis om onze rol in de wereld te kunnen vervullen, zowel
m.b.t. bezinning alsook opdracht,
VERBINDING met elkaar : een (h)echte gemeenschap vormen, erbij mogen horen, omzien
naar elkaar, gekend en gezien zijn en worden. De eigen identiteit van de gemeenschap in de
dorpen is van blijvende waarde,
VERBINDING tussen de generaties
VERBINDING met de dorpen (de kerk als plaats van Ontmoeting en Inspiratie)
VERBINDING tussen onze beide gemeenten : waar je elkaar nodig hebt, waar je elkaar kunt
versterken en inspireren, maar ook waar we dingen samen slimmer / efficiënter kunnen
doen

Of als beeld : (en natuurlijk moeten we moeite doen om deze bloem bloeiend te houden !)
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Op basis van het voorgaande en samen met gemeenteleden en kerkenraden (literatuur 10.f) is de
volgende toekomstvisie voor onze gemeenten c.q. “ het verlangen van onze gemeenten”
gedefinieerd :

1. De kerk van Eefde, Gorssel en Epse bloeit op drie locaties: in elk van de dorpen is het
kerkgebouw een open en gastvrije plek voor het hele dorp. We zijn één geloofsgemeenschap
met respect voor de eigen identiteit van de dorpen. Een plek van Ontmoeting en Inspiratie,
waar iedereen zich welkom mag voelen.
2. Vanuit de inspiratie door het Woord van God en het voorbeeld van Jezus zijn vijf rollen voor
ons als kerk in het dorp weggelegd: als centrum voor vieringen, als pastoraal centrum, als
centrum voor bezinning op levensvragen en maatschappelijke vraagstukken, als diaconaal
centrum (zie 5) en een faciliterende rol voor andere dorpsactiviteiten. Het streven is om de
kerk op alle dagen van de week open te stellen. We zoeken actief de verbinding met elkaar,
tussen de verschillende generaties en met het dorp/relevante maatschappelijke organisaties.
3. We gaan invoelend en respectvol met elkaar om en bieden een luisterend oor. We zien naar
elkaar om in goede en minder goede tijden op zo’n manier, dat de ander zich (net als jij) gezien
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voelt/weet. Kleinschalig of straatgebonden pastoraat voor alle dorpsgenoten is essentieel om
enerzijds te weten wat er in de gemeente leeft en anderzijds om hulp en ondersteuning te
kunnen bieden waar nodig.
4. Met betrekking tot bezinning en verdieping bieden we ieder jaar een inspirerend programma
met o.a. sprekers/presentaties rondom religieuze, actuele en/of maatschappelijke
onderwerpen, gespreksgroepen, leerhuizen, boekbesprekingen, Bijbelstudie, en
themabijeenkomsten. Deelname is open voor alle geïnteresseerden.
5. Vanuit het diaconaal perspectief worden één-/tweewekelijks open tafel / tafel van hoop
maaltijden , thee- en koffie-inloopmiddagen georganiseerd, en is er aandacht voor en opvang
van vluchtelingen, eenzamen en alleenstaanden. Ten behoeve van de diaconale hulp wordt
uitdrukkelijk de samenwerking met andere relevante maatschappelijke organisaties in de
dorpen gezocht.
6. Als kerk in het dorp spelen we ook een zichtbare rol door aan te sluiten bij dorpsactiviteiten.
We stellen de multifunctionele gebouwen open voor concerten, tentoonstellingen en andere
sociale activiteiten. Ook organiseren we eigen activiteiten, zoals rommelmarkt en
Herdertjestocht (of vergelijkbaar).
7. Onze (reguliere) vieringen verbinden ons in het geloof door de ontmoeting met God en elkaar.
Ze krijgen op eigentijdse manier gestalte met een ( daartoe ) bewust gekozen variatie in
vormgeving en bezinning. Muziek is een belangrijk element in onze vieringen. Daarnaast
organiseren we regelmatig thema-diensten met o.a. jeugd en jongeren, school, regio .
8. Ten behoeve van de verbinding met de jeugd en de middengroepen van onze gemeente bieden
we uitdrukkelijk de ruimte om te zoeken naar nieuwe vormen van vieringen en manieren van
elkaar ontmoeten. Essentieel voor de verbondenheid tussen de generaties is het delen van
ervaringen en van elkaar leren.
9. De kerk maakt gebruik van moderne communicatiemiddelen om de verschillende doelgroepen
(zoals de eigen gemeente, jong/oud, dorp) optimaal te bereiken.
10. De kerkgebouwen zijn van essentieel belang voor de verbinding met de dorpen (zie 1). Tegelijk
is een bundeling van krachten nodig om te inspireren en te organiseren. De kerk van Eefde,
Gorssel en Epse heeft één kerkenraad met een slanke en slagvaardige organisatie, bestaande
uit professionals en vrijwilligers. De vrijwilligers worden op basis van hun talenten en energie
ingezet voor afgebakende, zoveel mogelijk kortlopende activiteiten
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5. Communicatie
Om onze beide gemeenten en dorpen te informeren over deze toekomstverkenning zijn de volgende
activiteiten ondernomen :
-

-

Start van het project gemeld naar de Gids, www.Gorssel.nl en www.EpseJoppe.nl, de
websites van beide gemeenten
Een filmpje met uitspraken en beelden van enkele kerkenraadsleden uit beiden gemeenten.
Het filmpje is gebruikt bij de startdienst van het project op 7 oktober en gepubliceerd op
beide websites
Een radio interview met “Stedendriehoek” bij de start van het project, ook gepubliceerd op
beide websites
Een interview met/ artikel in de Stentor bij de start van het project
Sinds oktober2018 een update m.b.t. de voortgang van het project in bijna alle edities van
Kerkvenster en Kerkespraak
In februari 2019 zijn de gemeenteleden van beide gemeenten bijgepraat na kerkdienst
De voorzitters van de kerkenraden een drietal keren bijgepraat over de voortgang van het
project

6. Financiën
De stuurgroep heeft ter ondersteuning van het project professionele hulp ontvangen , vooral m.b.t.
de expertise op het vlak van de Waarderende Gemeenteopbouw. Aanvankelijk heeft mevr. J. Wiltjer
deze rol op zich genomen, maar zij heeft zich begin 2019 vanwege gezondheidsredenen moeten
terug trekken. Van januari 2019 tot april 2019 heeft mevr. E. Deenen de stuurgroep ondersteund /
geadviseerd..
De goedgekeurde begroting voor het project bedraagt 16.425 Euro, bestaande uit ca. 14.000 euro
voor de professionele ondersteuning en ca. 2.500 euro voor overige kosten. De werkelijke kosten
bedragen 12.770 euro, waarvan 12.365 euro voor ondersteuning en 405 euro voor overige kosten.

7. Samenwerkingsvormen
De PKN kerkorde laat vele vormen van samenwerking toe, van heel eenvoudig het organiseren van
een gezamenlijke activiteit tot een samenvoeging van gemeenten. Nu onze beide gemeenten nog
aan het begin van een mogelijke samenwerking staan, lijkt het verstandig om het onderstaande
beeld van gemeenteopbouw als uitgangspunt te nemen :
“Gemeenteopbouw is een gezamenlijke trektocht met een kaart en een kompas, waar je als
gemeenschap met elkaar op verschillende kruispunten overlegt, wat er nu te doen staat”
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Praktisch gezien betekent dit, dat eerst de samenwerking gezocht wordt en gaande het traject
steeds de daarbij passende organisatievorm te kiezen (organisatie als hulpmiddel om een doel te
bereiken).

8. Vervolgstappen
Op basis van het voorgaande geven wij de kerkenraden in overweging een besluit te nemen over de
te nemen ontwikkelingsrichting voor iedere gemeente (toekomstvisie) alsmede de mogelijke
samenwerking tussen de beide gemeenten. De gemeenten zullen hierover gehoord moeten worden.
De realisatie van de toekomstvisie is een omvangrijk project. Het lijkt daarom zinvol om prioriteiten
te stellen aan de hand van wat belangrijk en/of urgent is, na te gaan welke capaciteiten hiervoor
nodig zijn en een tijdpad te bepalen.
Hoewel de stuurgroep veel moeite gedaan heeft om een breed gedragen toekomstverkenning te
verzorgen, blijft het van het grootste belang om ook bij de verdere besluitvorming en mogelijke
implementatie veel tijd en inspanning te blijven investeren in de communicatie met de
gemeenteleden.
Tot slot is het noodzakelijk ook de externe communicatie passend af te ronden, nadat de
kerkenraden een besluit genomen hebben over de verdere stappen.

9. Dankwoord
De stuurgroep heeft haar werk alleen kunnen doen met de steun van velen, die wie hier dan ook
expliciet willen noemen :
-

De kerkenraden voor het gestelde vertrouwen
Jannie Wiltjer en Els Deenen voor de voortvarende en professionele ondersteuning op het
gebied van de Waarderende Gemeenteopbouw
Ella Boere voor de periode dat ze in de stuurgroep haar rol heeft vervuld
Karin Sieders en Homme Krol voor de hulp op het gebied van de communicatie
Liesbeth Klein Hulse voor het ontwerp van het beeldmerk
Herbert Wevers, Gerda Algra, Lieke Versluis, Henk Dilweg, Yolan van Laar, Bolina Aalderink,
Rie Roebers en Dicky van der Hoeve voor hun energie en inzet bij het project Middengroepen
Verschillende kerkenraadsleden als gespreksleider bij de bijeenkomsten van de
gemeenteleden
De gemeenteleden voor hun enthousiasme en constructieve inbreng
De leden van de taakgroepen voor hun open en positieve grondhouding en suggesties voor
de toekomst.
De kosters voor hun inzet en steun bij het voorbereiden van vergaderingen en bijeenkomsten
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10. Literatuur en documenten
Documenten :
a. Projectvoorstel ter besluitvorming : Gezamenlijke toekomstverkenning van de Protestantse
Gemeenten van Eefde en Gorssel/Epse; juli 2018.
b. Mindmap “Heden”
c. Mindmap “Toekomst”
d. Brieven aan de deelnemers van het bezoekproject onder 25 tot 50-jarigen in het kader van
de toekomstverkenning van de Protestantse kerken in Eefde en Gorssel/Epse.
e. Uitkomsten bezoekproject Eefde Gorssel Epse, maart 2019
f. Kanttekeningen bij het toekomstbeeld, opgetekend bij de bespreking ervan met de
gemeenten (mei 2019) en kerkenraden (september 2019)
Waarderende gemeenteopbouw :
g. “Goede Wijn” van Jan Hendriks, ISBN 9789043521925
h. ”Dat wat je zoekt is hier”, artikel van Els Deenen over de methode van waarderende
gemeenteopbouw in Eefde en Gorssel/Epse; Woord en Dienst juni,juli 2019,

Kerk in het dorp :
i.
j.
k.
l.

“Sporen van God in het dorp” van Jacobine Gelderloos, ISBN 9789023952183
“Hoe God in Jorwerd kan blijven”, Trouw over proefschrift Jacobine Gelderloos, 7/9/2018
“De Dorpskerk moet weer van het dorp worden”, Trouw 20/8/19,
Mozaïek van kerkplekken, PKN, 2019, https://www.protestantsekerk.nl/download8159/Nota
Mozaïek van kerkplekken april 2019.pdf
m. Pilot project Ontmoetingsinitiatieven, gemeente Lochem

De stuurgroep,
Gerben Algra
Boudewijn Drewes
Ymte Groeneveld
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