Aan een ieder die meeleeft met de Hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo.
Omdat wij het momenteel niet verantwoord vinden om een grotere bijeenkomst te organiseren willen
wij u middels deze nieuwsbrief ‘bijpraten’ over de ontwikkelingen in onze gemeenten
Waar zijn we mee begonnen?
− Na de intentieverklaring van de kerkenraden op 17 februari 2017 om meer te gaan samenwerken
is er een aantal werkgroepen gevormd.
− Deze werkgroepen zijn samengesteld uit leden van beide gemeentes en kijken waarin we kunnen
samenwerken en elkaar versterken: zoals vorming en toerusting, diaconie, eredienst, publiciteit,
pastoraat en beheer.
− Eén van de eerste besluiten was het samen gaan kerken: de ene week in de Pancratiuskerk in
Diever, de volgende week in de Nicolaaskerk te Dwingeloo.
− We hebben een tijdelijke ‘liturgie’ of orde van dienst gemaakt. Na het aantreden van een nieuwe
predikant zal de commissie eredienst samen met de nieuwe predikant een definitieve ‘liturgie’
maken voor gebruik in beide kerken.
Waar staan we nu?
− We beginnen elkaar steeds beter te kennen door de kerkdiensten.
− We ontmoeten elkaar ook op andere momenten zoals het gezamenlijk koffiedrinken en het
zogenaamde “kerk-eten”. Helaas moest door de coronaperikelen de maaltijd van 20 maart jl.
worden gecanceld, maar die zal nog wel worden ingehaald.
− De kerkenraadsvergaderingen worden voor een groot deel gezamenlijk gehouden.
− Ter voorbereiding hiervan vergadert het zogenaamde breed moderamen. Dit is een
samenvoeging van de beide moderamina (het dagelijks bestuur).
− Ds. Tia Braam verleent pastorale bijstand aan onze gemeenten. (Zij is hiervoor gevraagd na het
vertrek van Jannie Doeven)
− Jenneke Span geeft advies en ondersteuning bij de samenwerking en andere organisatorische
zaken, zoals de procedure rond een te beroepen predikant. (Zij is hiervoor gevraagd na het
vertrek van ds. Wim Andel)
Waar willen we naar toe?
− De wijze waarop het proces van samenwerking tot op dit moment verloopt biedt uitzicht op een
verdere intensivering van de samenwerking.
− In de intentieverklaring is uitgesproken dat we in 2021 zullen besluiten of een volgende stap naar
een hechtere samenwerking kan worden gezet;
Een nieuwe predikant voor Hervormd Diever en Dwingeloo
− Door het vertrek van ds. Wim Andel (interim) kwam de zoektocht naar een nieuwe eigen predikant
in een stroomversnelling terecht.
− Wij kregen van de classis toestemming om een predikant met een aanstelling van 80 % te
beroepen, 40 % voor elk.
− Vervolgens is er een beroepingscommissie benoemd met leden uit beide kerken
− Deze commissie heeft op de kerkenraadsvergadering van 21 juli een te beroepen predikant
voorgedragen.
Inmiddels is een beroep uitgebracht aan dominee Daan Bargerbos te Gorssel en deze heeft dit
beroep aanvaard. Het is de verwachting dat dominee Bargerbos in oktober kan worden bevestigd als
predikant in de gemeente Diever en Dwingeloo
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Het E-mail adres van de scriba van Diever is :
scriba@hervormddiever.nl, het E-mail; adres van de scriba van Dwingeloo is scriba@nicolaaskerkdwingeloo.nl
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