Beilen 03 juli 2018
Geachte kerkenraden van Ring Midden en ZuidWest Drenthe
Op 5 juni j.l. heeft een eerste ontmoeting plaats gevonden van de nieuwe Ring
Midden en ZuidWest Drenthe. De avond in Ruinen vond plaats met 21
vertegenwoordigers van 13 van de 23 gemeenten in onze ring.
Tijdens onze ontmoeting bleek dat er sterke behoefte is om van elkaar te leren
over ervaringen, vreugde en falen, in het kerkenwerk.
Wat speelt er bij ons, wat speelt er bij jullie? Hoe pak je het aan? Wat zijn jullie
ervaringen? Wat wil je van ons opsteken?
Daarnaast blijkt inhoudelijke verdieping en kennis over aanpak een voortdurende
behoefte.
Als onderwerpen zijn de volgende items aangedragen:
Hoe gaat het bij jullie, hoe gaat het bij ons (varianten van Rondje Gemeenten;
Luisterend Oor; Uitwisselen ervaringen; Rondje wel en wee; Hoe doe jij het;
Hoe pak je iets aan (varianten van Vaste bijeenkomsten van de Ring; Ring met
wisselende samenstelling; samenwerken in wisselende groepen, lezingen met
verwerking; Kerkendag; Etstoel zitting; delen van werkvormen in workshop.
Als onderwerpen voor Thematische bijeenkomsten werden aangedragen:
bijbelvertaling; liturgie; introductie ambtsdragers, kennismaking met
classispredikant. en relatie ring – classis. Bespiegelingen op thema’s zou kunnen
leiden tot gezamenlijke stellingnames.
Naast de inventarisatie van onderwerpen werd ook nadrukkelijk gezocht naar het
leren van elkaar in aanpak en methodieken. Zonder van elkaar te kopiëren, wel
kennis opdoen over aanpak, werkvormen, methodes en mogelijkheden.
In een komend overleg, najaar 2018, zullen de verschillende onderwerpen en
mogelijkheden aan de deelnemers van de ring worden voorgelegd.
Met vriendelijke groet

Antoon de Groot
Coördinator Stuurgroep Ring Midden en ZuidWest Drenthe
Beilervaart 79
9411 VC Beilen
06 29 33 14 33
antoon@agcon.nl

Samenvatting
1e bijeenkomst Ring Midden en Zuid West Drenthe van PKN kerken
Dinsdagavond 05 juni 2018
Aanwezig:
Roelie Schuuring, Meppel Erfdeel
Anne Steenstra, Berghuizen /Ruinerwold-Koekange
Greetje Bredenhoff, Havelte PKN Clemenskerk
Harry Oosterwijk, Havelte PKN Clemenskerk
Vijko Top, Havelte PKN Clemenskerk
Lourens Schipper, Kolderveen-Dinxterveen Herv gem
Gerdie Westenbrink, Kolderveen-Dinxterveen Herv gem
Gré Kerssies, Nijensleek
Marianne Gaastra, Vledder Nijensleek
Georg Naber, Ruinen PKN
Roelof Bolding, Dwingeloo Herv gem
Tjitske Nieuwenhuis, Dwingeloo Herv. Gem
Jeannet ten Hoor, Diever Herv. Gem
Annie Mulder, Diever Herv. Gem
Tineke Stekelenburg, Ruinen
Henk Vrijhof, Ruinen
Remko Veldman, wijkgemeente Beilen PKN
Rica Doornbos, wijkgemeente Hijken Hooghalen PKN
Robert Joling, wijkgemeente Hijken Hooghalen PKN
Melle Leffers, Westerbork, stuurgroep voorzitter
Lex Soeteman, Westerbork Herv. Gem
Antoon de Groot, stuurgroep coördinator
Opening
De avond wordt geopend door de voorzitter met het lezen uit de 1 e brief van
Paulus aan de Korintiërs. De kerk als lichaam van Christus.
Introductie
Het doel van de ring wordt toegelicht.
-De ring is de voortzetting van de voormalige classis, zonder bestuurlijke taken.
Het belangrijkste doel is vorm en mogelijk inhoud te geven aan de ontmoeting
tussen gemeenten, gemeenteleden en ambten.
-Tevens heeft de ring nog een taak bij het kiezen van afgevaardigden in de
nieuwe classis.
De werkwijze, vorm en samenstelling van de ring zijn alle voorlopig. Wel heeft
het nieuwe classisbestuur gevraagd de eerste twee jaar nog geen wijzigingen in
regioindeling te maken.
Een stuurgroep start de organisatie op, met deelname vanuit elke
werkgemeenschap, plus coordinator.

Inventarisatie verwachtingen en suggesties
Met de functie voor stimulering van de ontmoeting tussen gemeenten is de vraag
welke zaken hierbij van belang zijn. Samenvattend werden genoemd:
➢ Hoe gaat het bij ons en bij de ander (Wat speelt er bij andere
gemeenten; Uitwisselen van ideeën en ervaringen; Rondje wel en wee)
➢ Thematische onderwerpen, Inleidingen en verwerking daarvan (b.v.
bijbelvertaling; liturgie; introductie ambtsdragers)
➢ Hoe pak je iets aan (Ervaringen met verschillende werkvormen; Wat
doet men al samen; Ad hoc, wisselende, semi permanente samenwerking,
per onderwerp; Kerkendag (Drentse Ring, Etstoelzitting)
➢ Stelling betrekken
De deelnemers realiseren zich dat de ring bestaat door de eigen inzet van haar
deelnemers.
Voor de zomervakantie wordt een inventariserende lijst gemaakt van het wat
(ideeën) en hoe (werkvormen) die met de ring kunnen worden gestimuleerd.
In de kerkenraden zullen opzet en mogelijkheden van de ring aan de orde
gesteld worden.
Antoon de Groot
Coördinator Stuurgroep Ring Midden en ZuidWest Drenthe

