
Dames en heren, geachte aanwezigen, gasten en leden van de Protestantse 

Gemeente Lonneker, 

Fijn dat u met zo velen hier bent om met ons de verbintenis van ds Maaike 

Schepers-van der Poll aan onze jonge gemeente te vieren. Ik wil namens de 

kerkenraad en onze hele gemeente Maaike vanaf deze plaats nogmaals van 

harte feliciteren met haar verbintenis aan de PGL.  

Maaike wij zijn ontzettend blij en gelukkig dat jij ons in ieder geval de komende 

2 jaar zal bijstaan in het pastoraat en onze adviseur in de kerkenraad wilt zijn. 

Wij zijn er trots op dat wij iemand van jouw statuur hebben kunnen verbinden 

aan onze gemeente. Velen in onze gemeente kennen jou en ik denk dat ik 

namens allen spreek als ik zeg dat je ons volledige vertrouwen hebt in je 

toekomstige werk in onze gemeente. Moge Gods zegen je daarbij inspireren en 

sterken. 

Dames en heren, wij zijn hier ook bij elkaar om met u te vieren dat wij op 1 

januari j.l. een zelfstandige PKN-gemeente zijn geworden. Een voorwaar 

bijzondere stap in deze tijd, waarin er veelal eerder sprake is van samenvoeging 

van gemeenten dan van verzelfstandiging van en wijkgemeente. Dat wij deze 

stap hebben kunnen en durven zetten is vooral te danken aan onze trouwe 

lidmaten en hun steun en vertrouwen in de Kerkenraad . Namens de 

Kerkenraad wil ik onze leden dan ook daarvoor hartelijk danken. En daar 

meteen aan toevoegen dat wij, de kerkenraad, hopen ook in de toekomst op 

uw steun en medewerking te mogen blijven rekenen. Zowel wat betreft uw 

inzet als vrijwilliger (zoals u weet zijn wij altijd op zoek naar versterking van 

onze kerkenraad); als op uw stoffelijke bijdragen. Aktie Kerkbalans komt er aan 

en start op 22 januari a.s. Houdt uw deurbel in die week in de gaten. 

Aan het proces om te komen tot deze zelfstandige PKN-gemeente hebben 

velen een actieve en positieve bijdrage geleverd. Ik wil deze personen en 

instanties nu noemen en danken voor hun bijdrage. 

Allereerst de regionaal adviseur van de classicale vergaderingen Gelderland en 

Overijssel,  ds. Jaap van Beelen. Hij heeft ons een uitstekende handleiding 

gegeven voor het proces tot verzelfstandiging en onder zijn leiding hebben wij 

samen met de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Enschede 



en in het bijzonder het moderamen daarvan, dit proces gezamenlijk in gang 

gezet.  

Onze dank gaat dan ook uit naar de Protestantse Gemeente Enschede, in het 

bijzonder het moderamen van de AK voor de gezamenlijke wijze waarop we dit 

proces hebben kunnen afronden. Wij hebben elkaar gezegd als broeders en 

zusters van de Heer uit elkaar te gaan en dat hebben we naar onze mening 

goed volbracht. Ook het College van Kerkrentmeesters en het College van 

Diakenen van de PGE wil ik graag bedanken voor de constructieve wijze waarop 

wij afspraken konden maken over de stoffelijke zaken die bij dit proces horen. 

Hieronder valt o.a. de wijkgrenzen, de vermogensverdeling en het eigendom 

van Kapel en Heerdstéé. Over laatste gesproken, het eigendom van Kapel en 

Heerdstéé zijn zoals de notaris het zegt  ín algemene titel’ overgegaan, dat 

betekent dat er niet voor betaald hoeft te worden. Wij spraken echter met de 

PGE af dat de Kapel en Heerdstéé voor €1 ons eigendom zou worden. Nu heb ik 

zojuist de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters PGE gezien 

en wil hem graag die en euro overhandigen. Zo kan iedereen zien dat de PGL 

haar verplichtingen altijd nakomt. 

Tot de komst van Maaike Schepers zijn wij bijgestaan door 2 consulenten, nl ds 

Olaf Haasnoot en mevr. ds Henny Marsman. Zij hebben ons vooral de 

inhoudelijke spiegel voorgehouden met vragen als ‘wat voor gemeente willen 

jullie eigenlijk’ zijn en ‘wat betekent ”Uit Liefde”  voor jullie’. Wij hadden het 

daar soms knap lastig mee, maar het heeft ons enorm geholpen om in ons 

beleidsplan te formuleren wat voor gemeente wij willen zijn. Nl een gemeente, 

waarin saamhorigheid voorop staat, die open staat voor iedereen, die bij ons 

wil komen en wij willen van betekenis zijn voor de wereld om ons heen. 

Niet onvermeld mag blijven de Classis Enschede en het Breed Moderamen 

daarvan.  Zij hebben voldoende vertrouwen is ons gehad om onze gemeente 

per 1 januari 2017 in te stellen. Dank voor het vele werk dat jullie daarvoor 

hebben gedaan; gelukkig waren de lijntjes kort met de scriba van het BM als 

onze toekomstige predikant. Ook wil ik graag ons lid notaris Jan Hordijk 

bedanken voor het vele werk dat hij heeft gedaan om de notariële akte tot 

instelling van de Protestantse Gemeente Lonneker opgesteld te krijgen en te 

laten passeren. 



Tenslotte een persoonlijk woord van dank van mij aan mijn mede-

kerkenraadsleden. Dank jullie voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben 

gesteld. Mede daardoor hebben wij dit mooie en bijzondere resultaat kunnen 

bereiken. Wij gaan de toekomst met vertrouwen tegemoet en onze energie nu 

richten op de verdere groei van onze jonge Protestantse Gemeente Lonneker. 

Moge Gods zegen ook op ons werk rusten, ons inspireren en sterken in ons 

werk voor de PGL. 

Dames en heren, Dank voor uw aandacht en geduld om naar mij te luisteren. 

Namens de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Lonneker wens ik u nog 

een heel genoeglijk samenzijn. 

Ik zal zo weer uw aandacht vragen om te woord te geven aan mevr. Wil 

Brouwer, diaken in de kerkenraad Ontmoetingskerk en lid van het Breed 

Moderamen, namens wie zij zal spreken. Maar nu eerst wil ik u vragen het glas 

te heffen op de toekomst van de Protestantse Gemeente Lonneker en de 

Protestantse Kerk Nederland en al de daaraan verbonden gemeenten.  

 


