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PGA - WIJKGEMEENTE ‘DE ONTMOETING’ - EEN NIEUW PROJECTPLAN 

HUIS WAARIN UW VREDE IS 

1. VOORAF 

Wijkgemeente De Ontmoeting is ontstaan uit de samenvoeging van twee wijkgemeenten, ‘De Regenboog’ 

(Gereformeerde bond) ‘Het Nieuwland’ (confessioneel-evangelisch). De Ontmoeting behoort tot de 

Protestantse Gemeente Almelo, die pluraal van karakter is. In de identiteit van de wijkgemeente kan 

gekarakteriseerd worden als reformatorisch-evangelisch. 

• De gemeente ziet het als haar missie getuige te zijn van het evangelie van Christus in het zuidoosten 

van Almelo (de geografische wijk van De Ontmoeting).  

• De visie van de gemeente is in een geseculariseerde stad een ‘vindplaats van heil’ te zijn voor 

wijkbewoners, met kinderen in de wijk het evangelie te delen en beschikbaar te zijn voor het werk van 

de Here in het delen van het evangelie met moslims.  

De visie sluit aan bij het verlangen en de geschiedenis van de gemeente. De gemeente ziet het nieuwe 

kerkgebouw in het hart van de wijk als een gave die nieuwe mogelijkheden biedt. Gaandeweg hoopt 

de gemeente sterker te worden en te groeien in geloof en getal. 

Het aantal belijdende (403) en doopleden (333) van de wijkgemeente bedraagt 736; daarnaast is een aantal 

mensen geregistreerd, zodat het totaal komt op 851 (LRP op 19-7-2016). Er is een betrokken groep van zo’n 

300 leden; daarnaast is er een vrij grote rand. ’s Zondags zijn er ’s morgens 180-200 kerkgangers; ’s avonds 35-

50. Van de betrokken gemeenteleden is het aandeel van de ouderen 30 à 40%  (65+); er zijn ook jonge 

gezinnen, jongeren en kinderen. 

De Ontmoeting heeft leden in heel Almelo, maar de wijk omvat het zuidoosten van Almelo. De stad van 73.000 

inwoners is sterk geseculariseerd. Het kerkgebouw is gelegen in een vrij arme en buurt waar relatief veel 

allochtonen wonen, van wie velen moslim zijn (zie bijlage). Tot geografische wijk behoren ook enkele nieuwe 

wijken met veel kinderen en tweeverdieners (het Nijrees / het Kollenveld).  

Missionair project 

Vanaf 2012 is met ondersteuning van de IZB uitvoering gegeven aan een projectplan dat loopt tot september 

2017 en gericht is op missionair gemeente-zijn.  

Kort samengevat liggen de accenten voor de nieuwe projectperiode op:  

• Gemeente-brede missionaire toerusting, met behulp van IZB-Focus  

• De gemeente als vindplaats van heil  

• Kinderen leren het evangelie kennen en jonge gezinnen voelen zich thuis  

• Toerusting met het oog op de ontmoeting met moslims 

Het project start op 1 oktober 2017 en eindigt op 30 september 2020. 

Voor de uitvoering van dit plan is 0,3 fte tijdsinzet van de predikant nodig.  
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3. INLEIDING  

Van 2012-2017 is met ondersteuning van de IZB uitvoering gegeven aan het projectplan ‘Een levend teken’, dat 

eindigt op 30 september 2017 en gericht is op missionair gemeente-zijn. De missionair predikant kreeg daarbij 

2 taken. De eerste betrof naast de functie van wijkpredikant het missionaire werk binnen wijkgemeente De 

Ontmoeting en de tweede taak betrof de uitvoering van het stedelijk missionaire werk voor de Protestantse 

Gemeente Almelo (PGA).  

Voor de wijkgemeente was de afgelopen periode een bijzondere tijd. Vijf jaar geleden was de fusie tussen de 

twee voorlopers van de huidige wijkgemeente net achter de rug. De gemeente had het moeilijk en zocht naar 

een nieuwe roeping en eigenheid in Almelo. Nu zien we een gemeente die op veel manieren stappen heeft 

gezet en vruchtbaarheid ervaart.  We zijn dankbaar voor de positieve resultaten die er zijn na deze eerste vijf 

jaar.1  Tegelijkertijd is de wijkgemeente De Ontmoeting ervan overtuigd, daarin gesteund door de PGA en IZB, 

dat er nog veel moet gebeuren. Daarom is er besloten samen te werken aan dit vervolgplan ‘Huis waarin Uw 

vrede is’.  Dit nieuwe plan richt zich geheel op de Wijkgemeente Ontmoeting.2  

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe plan is de missionaire toerusting van gemeenteleden. Als recent 

gefuseerde wijkgemeente, op een nieuwe plek in Almelo, wil de gemeente een goed inhoudelijk dna 

ontwikkelen, waarbij missionair zijn in de vezels van de gemeente zit. Missionair zijn wordt nog te veel gezien 

vanuit activiteiten en nog te weinig verbonden met het dagelijkse bestaan in de wijk/wereld. Het verlangen is 

de breedte van de gemeente in het missionaire werk te laten participeren. We maken voor deze toerusting 

gebruik van het IZB-Focus traject. IZB-Focus staat voor een gemeente-brede aanpak die begint bij een 

hernieuwde concentratie op Jezus Christus en die gemeenteleden helpt om in het dagelijkse leven licht en zout 

te zijn. Missionair leven wordt zo het hart van de wijkgemeente. 

Een ander belangrijk aandachtsveld in het nieuwe project is de wijk. De wijkgemeente heeft sinds twee jaar een 

nieuwe locatie en acht het haar roeping om het goede te zoeken voor de wijk. De ervaringen in de afgelopen 

jaren bepalen de gemeente bij de noodzaak een ‘vindplaats van heil’ van heil te zijn. Het bloeiende werk onder 

kinderen (een kinderclub met meer dan 50 buitenkerkelijke kinderen) stelt de gemeente voor de uitdaging een 

plek te zijn waar kinderen en jonge gezinnen zich thuis voelen.  

Beide aandachtsvelden worden in het volgende hoofdstuk vertaald in een viertal doelen. 

De IZB is betrokken bij de planvorming en uitvoering. Het project ‘Huis waarin Uw vrede is’ heeft een looptijd 

van 3 jaren en zal 1 oktober 2017 starten. De einddatum is daarmee vastgesteld op 30 september 2020. 

Medio 2020 zal de uitkomst van het project worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie vindt overleg 

plaats tussen alle betrokkenen, waarbij ook wordt onderzocht of er voldoende draagvlak is voor een 

vervolgproject voor opnieuw een periode van 3 jaren. 

 

                                                             
1 Een uitgebreide evaluatie van de afgelopen periode is als bijlage opgenomen in dit plan. 

2 De missionair predikant was de afgelopen vijf jaren ook verantwoordelijk voor de stadsbrede missionaire 
toerusting. Het stedelijke werk wordt voortgezet door de ontwikkeling van een pioniersplek, onder de naam 
Linkt. Daarvoor is een pioniersteam aangesteld, dat o.l.v. de IZB een pioniersplan opstelt. De wijkpredikant van 
de Ontmoeting is de beoogd pionier. De PGA-stedelijk missionaire werkgroep zet haar werk voort en heeft als 
hoofdtaken:  1) Het ondersteunen en stimuleren van het missionaire beleid in de wijkgemeenten van de PGA. 
2) Afstemming, coördinatie, wederzijdse inspiratie en bemoediging bij het missionaire werk . 3) Bevorderen en 
onderhouden van de samenwerking op missionair gebied met andere kerken in Almelo. 
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4. DOELEN –  MET AANZETTEN VOOR  EEN WERKWIJZE 

In kerkenraad en gemeente blijken vooral de aanduidingen ‘vindplaats van heil’ en ‘jonge gezinnen en 

kinderen’ herkenning op te roepen. ‘Vindplaats’ doet denken aan de versregels ‘schuilplaats in de wildernis, 

huis waarin uw vrede is’ (Gezang 476:4 LvK). Vandaar de titel van dit nieuwe plan. 

4.1.  HET EERSTE DOEL IS: MISSIONAIRE TOERUSTING 

Binnen de looptijd van het project wordt het IZB-focustraject gelopen. FOCUS vormt tevens een middel 
voor de verwezenlijking van de andere doelen. Er komt een hernieuwde bezinning op de missionaire 
opdracht van de wijkgemeente vanuit een hernieuwde gerichtheid op Jezus Christus. 
Aandachtsgebieden daarbij zijn, dat we als wijkgemeente: 

• komen tot een hernieuwde, verdiepte ontmoeting met Jezus Christus; 

• missionair-zijn steeds meer een natuurlijk uitvloeisel is van de navolging van Jezus Christus; 

• wij beter in staat zullen zijn om het geloof te verbinden met de praktijk van ons dagelijks leven; 

• wij ons leven meer delen met mensen die Jezus niet kennen; 

• er door onze houding als kerk en individueel meer mensen tot geloof komen. 

Voor meer informatie zie: https://izb-focus.nl/hoe-werkt-een-focustraject). De IZB verzorgt hierbij de 

begeleiding van de predikant en gemeente en ontwikkelt de benodigde materialen. 

4.2.  HET TWEEDE DOEL IS: WE WORDEN EEN ‘VINDPLAATS VAN HEIL ’. EEN PLEK WAAR 

MENSEN –  IN WELKE GESTELDHEID OF SITUATIE OOK - ZICH NIET AFGEWEZEN MAAR 

WELKOM WETEN. ZE VINDEN ER BESCHUTTING, LIEFDE EN HELING EN - VOOR ZOVER 

WIJ DAARAAN BIJ KUNNEN DRAGEN - ONTMOETEN ZIJ DE HEER. ZE ONTDEKKEN HOE 

HET IN DE GEMEENTE IN POSITIEVE ZIN ‘ANDERS’ TOEGAAT.  

• In de afgelopen jaren kwamen uiteenlopende mensen op onze weg. Ze passen niet in één 

doelgroep: kinderen, mensen met een ‘rugzak’, mensen die ‘geestelijk onderdak missen’, 

eenzame mensen die beschutting zochten, enzovoort. Dat hangt samen met de problematiek en 

de bevolking van de wijk (zie bijlagen). Het eerste doel sluit hierbij aan. 

• Bestaande activiteiten met een open karakter passen hierbij. Te denken valt aan de Open 

Diensten, de Vrouwenochtenden, Kerstmarkt, Open dagen, Kom en Zie, enzovoort. In verband 

met de beperkte menskracht moeten er weloverwogen gerichte keuzes gemaakt worden.  

• Het leggen van relaties (netwerken) en navolging (heiliging) zijn nodig om vindplaats van heil te 

worden. Als we de ‘vindplaats’ vergelijken met een huis of een herberg, dan zijn ‘netwerken / 

relaties’ de toegangsweg  en zijn de ‘navolging / heiliging’ bepalend voor de sfeer van de herberg.  

• Voor een liefdevolle bejegening van mensen zijn gastvrijheid, aanvaarding / openheid, liefde en 

dienst van belang. Om de Here God bij ons leven en onze dienst te betrekken zijn oefening in 

gebed en het horen naar zijn Woord essentieel. Al deze dingen zijn allerminst vanzelfsprekend. Er 

is aandacht voor nodig in prediking, vorming en toerusting. 

4.3.  HET DERDE DOEL IS: WE WORDEN TOT EEN GEMEENTE WAAR KINDEREN HET 

EVANGELIE LEREN KENNEN EN WAAR JONGE GEZINNEN ZICH THUIS VOELEN.  

• Er is goed lopend kinderwerk (Kinderclubs en Vakantie Bijbel Club), waaruit contacten 

voortkomen. Er zijn pogingen om een gemeenschap te vormen van 25-45-jarigen, die een 

brugfunctie naar de bestaande gemeente kan vervullen. Er zijn aanzetten voor samenwerking in 

het jeugdwerk (bijvoorbeeld evenementen / toerusting) met GKV, CGK, de Bron (baptisten) en de 

Schuilplaats (evangelisch). 

https://izb-focus.nl/hoe-werkt-een-focustraject
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• Deelname van jonge gezinnen is op dit moment vrij gering. Dat maakt deelname aan de gemeente 

voor andere jonge gezinnen minder aantrekkelijk. Doel is om met de jongeren en jonge gezinnen 

te ontdekken hoe hierin een omslag kan komen.  

• In ieder geval blijven we bijzondere aandacht geven aan kwalitatief goed kinder- en tienerwerk. 

We hebben de bereidheid om hier – met de beschikbare menskracht - in te investeren.  

• We hebben geleerd, dat het van belang is blijvend aandacht te geven aan een levendige 

eredienst. Ruimte voor nieuwe liederen en muziek, een bondige aansprekende prediking en goed 

onderwijs. 

4.4.  HET VIERDE DOEL IS: WE RICHTEN ONS IN GEBED, TOERUSTING EN ACTIVITEITEN OP 

HET LEGGEN VAN CONTACTEN MET MOSLIMS IN DE WIJK. OM ONZE HOOP OP 

CHRISTUS –  MET PASSIE EN MET RESPECT – MET HEN TE DELEN. 

• In wijken als de Riet, het Nieuwland en Boomplaats wonen relatief veel moslims. Er zijn contacten 

met de stichting Evangelie en Moslims en medewerkers daarvan in Hoge Hexel en Hengelo. 

Sommige gemeenteleden onderhouden contacten met moslims, als buren, via een vrouwengroep 

of via de kinderclub. 

• Het leggen en onderhouden van deze contacten blijkt moeilijk te zijn. Uit onszelf komen we dus 

niet zo snel op het idee om deze weg in te slaan. Toch wonen er heel wat moslims in Almelo (zie 

afkomst bijlagen beneden), ook in de geografische wijk van De Ontmoeting. Er zijn – voorzichtige 

– contacten van gemeenteleden met moslims. En stichting Evangelie en Moslims heeft toerusting 

gegeven en is bereid om ons hierin verder te helpen.  

• In de werkwijze is met name de openheid voor Gods werk in dezen van belang. De ervaring leert, 

dat God Zelf op dit gebied deuren opent. Doel is om bijvoorbeeld aandacht kunnen geven aan de 

voorbede voor moslims en onze taak jegens hen. Verder biedt stichting Evangelie en Moslims de 

mogelijkheid tot toerusting, evt. in samenwerking met andere kerken in Almelo. 

5. VERBANDEN & VERANTWOORDELIJKHEID 

Opzet is, dat de predikant voor in totaal 0,3 FTE beschikbaar is voor het missionaire werk van De Ontmoeting. 

De verdeling wordt dan: 

- 0,5 FTE ten behoeve van het ‘gewone’ wijkwerk 

- 0,1 FTE t.b.v. IZB-FOCUS en 

- 0,2 FTE t.b.v. het overige missionair project binnen de wijkgemeente. 

De predikant is kartrekker en coördineert beide projecten. De missionair predikant doet de projecten voor De 

Ontmoeting onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad en onder begeleiding van de IZB.  

De IZB draagt zorg voor een goede procesbegeleiding en toerustingsondersteuning. De wijkgemeente valt zo 

nodig terug op de expertise van de IZB, terwijl de IZB er mede zorg voor draagt dat alles afgestemd blijft op het 

projectplan. 

De missionair predikant maakt deel uit van de missionaire werkgroep van de PGA. De missionaire werkgroep 

wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de vijf wijken en doet haar werk onder verantwoordelijkheid van 

de algemene kerkenraad. 

Een stuurgroep waarin de wijkkerkenraad en IZB vertegenwoordigd zijn, houdt toezicht op de voortgang van 

het totale missionair project. De missionair predikant maakt als adviseur deel uit van deze stuurgroep. 
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Binnen De Ontmoeting is een evangelisatiecommissie, die met de missionair predikant verantwoordelijk is 

voor de uitvoering van het missionaire projectplan. Voor de uitvoering van IZB-Focus is de wijkkerkenraad 

verantwoordelijk, die ter ondersteuning daarvan een focus-groep instelt.  

De Ontmoeting maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Almelo en kiest vanuit de eigen identiteit en (in 

Almelo gebruikelijke) zelfstandigheid voor een open en loyale houding tegenover de andere wijkgemeenten. 

Wat de gemeente leert wil ze graag delen met de andere wijkgemeenten, bijvoorbeeld via de missionaire 

werkgroep.  

De Ontmoeting heeft goede oecumenische contacten opgebouwd met andere kerken, bijvoorbeeld met de 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Baptisten gemeente. Qua 

identiteit en belijden is er met deze kerkelijke gemeenten een grote mate van eenheid. Samenwerking leidt tot 

nieuwe mogelijkheden bijvoorbeeld op het gebied van toerusting en tot versterking van het missionaire werk. 

6. STAPPENPLAN EN TIJDPAD 2017 -  2020 

Fase 1: Communicatie en verkenning - 1e jaar 

• Een gemeente-breed gesprek op gang brengen in bestaande groepen en kringen en mogelijk ook op 

nieuwe plekken aan de hand van het Focus gespreksmateriaal 

• Toerusten van de gespreksleiders en jeugdleiders om goed met  het materiaal te werken 

• Samen met de Focusgroep een plan van aanpak maken om zoveel mogelijk heel de gemeente bij het 

proces te betrekken. 

• De gemeenteleden maken zich alle doelen voor de komende jaren eigen; de nadruk ligt op 

communicatie, uitleg, verdieping. Te denken valt aan toerustingsavonden, groot huisbezoek, 

prediking, voorlichting via de zondagsbrief e.d. 

• De predikant heeft hierin een voortrekkersrol. De kerkenraad heeft eveneens een eigen 

verantwoordelijkheid bij de toerusting (bijvoorbeeld bij het groot-huisbezoek) en coördinatie. Voor de 

toerusting zullen zo nodig externe deskundigen ingeschakeld worden (bijvoorbeeld van st. Evangelie 

en Moslims en/of de IZB).  

Fase 2: Opbouwfase – 1e en 2e jaar 

• Voortzetten van het gemeente-brede bezinningsproces met behulp van het Focus gespreksmateriaal 

• Bezinning met kerkenraad, consistorie, diaconie, jeugdraad en andere groepen in de gemeente over 

het implementeren van de Focuskernwaarden in de verschillende  aspecten van het gemeente-zijn  

• Voortgaande begeleiding en ondersteuning van gespreksleiders, jeugdleiders en anderen die met het 

Focusmateriaal werken. 

• De gemeente leert en beoefent wat het is om een vindplaats van heil te zijn.  

o Enerzijds door zich te laten informeren over de concrete nood (eenzaamheid, verslaving, 

armoede, zinloosheid, trauma’s, angsten, enzovoort).  

o Anderzijds door op de concrete praktijk gericht onderwijs over en beoefening van Bijbelse 

kernwoorden als onbaatzuchtige liefde, schuilplaats, barmhartigheid, vrede, vergeving, 

genezing, gastvrijheid, gebed en dienst. Doel is dat deze woorden het gemeenteleven 

doordesemen en de sfeer in de gemeente en in het optreden naar buiten kenmerken.  

• Daarbij aansluitend: versterking van de bestaande activiteiten waarin de gemeente zich als ‘vindplaats 

van heil’ manifesteert. Indien gewenst aanvullen met nieuwe activiteiten. 

• Het uitbouwen van het netwerk in de wijk:  

o In de oude wijken De Riet, Het Nieuwland, Boomshoek en Boomsplaats kunnen relaties 

aangegaan worden met wijkwerk (ouderenwerkers, SCOOP, stichting Ebru, enzovoort). 
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o Daarnaast is het aangaan van persoonlijke relaties van belang. In een drukke tijd vergt het 

oefening en een bewuste keuze daarin te investeren. In de nieuwe wijken is dit de 

aangewezen manier voor het scheppen van gelegenheden tot getuige zijn. 

• De oudere gemeenteleden leren de leefwereld en geloofsbeleving van jongeren kennen, terwijl 

jongeren zich openstellen voor de kennis en geloofservaring van ouderen. Samen zoeken ze hoe ze de 

Heer kunnen leren kennen, dienen en eren.  

• Het zoeken van kansen en extra mogelijkheden in pastoraat en activiteiten gericht op jonge gezinnen 

en de 25-45-jarigen. 

• Het bouwen aan wederzijds vertrouwen met de moslim gemeenschap. Gelegenheden voor contact 

met deze gemeenschap worden aangegrepen. Het opdoen van kennis van de Islam en andere culturen 

(m.n. Turkije). Het oefenen in de openheid voor Gods leiding in het omgaan met moslims en mensen 

van een andere cultuur.  

Fase 3: Consolidatie en voortgang – 3e jaar 

• Er vindt een concentratie plaats op activiteiten en ontwikkelingen die het meest vruchtbaar zijn. 

• Continuering van goede praktijken.  

• Evaluatie en aanbevelingen gedaan voor een vervolg.  

• Borging van de overdracht 

• Voorbereidingen voor een eventueel vervolg  
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7. FINANCIËN 

 
De kerkenraad van De Ontmoeting heeft gekozen voor een plan waarbij de taak van de predikant bestaat uit 
0,5 FTE wijkpredikant en 0,3 FTE voor missionair werk in de wijk en t.b.v. IZB-FOCUS. De huidige totale 
betrekkingsomvang van de predikant is 0,6 FTE. Daarvan wordt 0,1 FTE ingezet voor het missionaire plan. Voor 
de extra 0,2 FTE en voor de uitvoerings- en begeleidingskosten wordt aanvullende financiering gezocht. Dit 
betreft een bedrag van €20.500 per jaar. Zie voor details de als bijlage toegevoegde begroting. 
 

 
  

Almelo - Een levend teken - Fase 2 versie: 25 april 2017

1 oktober 2017 t/m 30 september 2020 Opm. 2017 2018 2019 2020 Totaal

College van Kerkrentmeesters Prot.Gemeente Almelo2 2.000 8.300 8.400 6.500 25.200

Eigen bijdrage wijkgemeente 5 1.625 6.500 6.500 4.875 19.500

Subsidie solidariteitskas 4 0 14.197 14.391 0 28.588

Garantstelling IZB 3 3.000 12.100 12.200 9.225 36.525

Ontvangen bijdragen 6.625 41.097 41.491 20.600 109.813

Traktement missionair predikant 1 6.100 24.800 25.300 19.400 75.600

Inhoudelijke begeleiding IZB 3 1.900 7.700 7.800 5.925 23.325

Fondsenwerving en projectcontrol IZB 3 1.900 7.700 7.800 5.925 23.325

Begeleidingskosten Focus-traject 4 0 2.745 2.700 0 5.445

Gebruik van het gebouw 750 3.000 3.000 2.250 9.000

Kosten activiteiten 500 2.000 2.000 1.500 6.000

Kosten 11.150 47.945 48.600 35.000 142.695

Exploitatietekort = fondsenwervingsdoelstelling -4.525 -6.848 -7.109 -14.400 -32.882

Opmerkingen:

1. Traktement 2017 2018 2019 2020

    Raad voor de predikantstraktementen 74.202 75.686 77.200 78.744

    Vergoedingen via PG Almelo 6.893 7.031 7.172 7.315

    Totaal bij 1,0 fte 81.095 82.717 84.372 86.059

    Bij 0,3 fte per kalenderjaar 24.300 24.800 25.300 25.800

    Bij 0,3 fte, omgerekend naar de periode 6.100 24.800 25.300 19.400

    De bovenstaande bedragen zijn vanaf 2018 steeds met 2% per jaar geïndexeerd.

2. In de projectperiode neemt het Copllege van kerkrentmeesters 0,1 fte voor zijn rekening.

3. De garantstelling van de IZB hangt samen met de werkzaamheden die de IZB investeert in dit missionaire project. Als niet

    voldoende externe fondsen geworven worden, is de IZB bereid een deel van deze lasten te dragen. Als wel voldoende

    inkomsten gerealiseerd worden door fondsenwerving komen deze in eerste instantie in mindering op de garantstelling.

4. Kosten Focus en subsidie solidariteitskas 2018 2019

    Inzet eigen predikant 0,2 fte 16.533 16.867

    Begeleidingskosten Focus-traject 2.745 2.700

    Totale kosten 21.296 21.586

    Subsidie 2/3e gedeelte (met een maximum van € 40.000) 14.197 14.391

5. De wijkgemeente draagt op jaarbasis € 4.000 bij en neemt daarnaast 50% van de kosten van het gebruik van het gebouw

    en van de activiteitenkosten voor zijn rekening.
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8. BIJLAGE 1: EVALUATIE PROJECT ‘EEN LEVEND TEKEN….’  

Van 2012-2016 is met ondersteuning van de IZB uitvoering gegeven aan het projectplan ‘een levend teken’, dat 
loopt tot 2017 en gericht is op missionair gemeente-zijn. De predikant is van 2012-2017 voor 0,2 FTE 
aangesteld voor het missionaire werk en wordt betaald door de IZB. Daarnaast is hij wijkpredikant (0,6 FTE) en 
doet hij missionair werk in de stad (0,2 FTE tot 2017, betaald door de Prot. Gem. Almelo). 

Beginsituatie 

De vertreksituatie in 2012 is vrij somber. De wijkgemeente is het eigen gebouw kwijtgeraakt (Het Nieuwland) 

en is meer dan 10 jaar vacant; het contact met de wijk is deels verloren gegaan en de gemeente mist warmte 

en uitstraling. Velen zijn ontmoedigd, verschillende leden zijn afgehaakt. 

Doelen 

In 2012 bestaat het verlangen te worden tot een frisse en levende wijkgemeente met ruimte voor elkaars 

geloofsbeleving in gehoorzaamheid aan Jezus Christus. De gemeente hoopt op een eigen plek (kerkgebouw) 

om weer een ‘gezicht’ te krijgen in de wijk. Ze wil wijkbewoners opzoeken, ontmoeten, dienen en getuige zijn 

van Jezus Christus.  

Het eerste doel is te komen tot een adequaat toerustingsaanbod dat resulteert in een christelijke levensstijl 

waarin sprake is van een ‘gunnend geloof’ en ‘transparant christen zijn’.  

Het tweede doel is relaties op te bouwen in de geografische wijk, speciaal met jonge gezinnen. De gemeente 

wil gerichte activiteiten opzetten en de gemeenteleden maken tot bruggenbouwers, ‘ambassadeurs’ in de wijk. 

Voor nieuwkomers moet er een ‘ingroeitraject’ worden ontwikkeld. 

Wat is er gerealiseerd? 

• Sinds juni 2015 beschikt de wijkgemeente over een eigen gebouw in het centrum van de wijk 

Hoornbladstraat 29 A. Het pand heeft een prachtige kerkzaal, (net) voldoende zaalruimte, een ruime 

parkeerplaats en het ligt midden in de geografische wijk. Vanuit missionair oogpunt is het pand ideaal en 

de jaarlijkse kosten ervan zijn laag. 

• De bestaande activiteiten van de gemeente zijn beoordeeld op het missionaire karakter ervan en (d.m.v. 

presentatiegids, site, folders e.d.) gepresenteerd aan de wijk. In het onderlinge gesprek is bijzondere 

aandacht gegeven aan het missionaire karakter van de eredienst (welkom, beamer, liederen, muziek, 

prediking, koffiedrinken, inbreng gemeente, avondmaalsviering).  

• Er zijn nieuwe activiteiten opgezet in aansluiting op de geschiedenis van de gemeente en de context. O.a. 

Open diensten, jeugddiensten, de inzet van muzikaal talent (eredienst), Flavor festival (jongeren), 

kinderclubs en de ‘Kom en Zie’ vakantiebijbelclub (kinderwerk), koffiecafé, buurtpastor, creatieve club 

(wijkwerk), opvoedingscursus, Bijbel-cursus (toerusting), open dagen, kerstmarkt e.d. (contact met de 

wijk). Vernieuwing van de eredienst en activiteiten zijn gericht op de doelgroep (jonge gezinnen en 

kinderen).  

• Aan de relatie met de wijk is gericht gewerkt o.a. door Open dagen, diaconaal werk (schuldhulpmaatje, st. 

Present), activiteiten ten dienste van de wijk (koffiecafé, buurtpastor, kinderwerk) en contacten met 

wijkondersteuner en ouderenwerker. 

• Pastorale teams zijn verantwoordelijk voor de pastorale zorg. De predikant bezoekt alle gezinnen in ‘de 

kaartenbak’. Dat levert vruchtbare contacten op. Actieve gemeenteleden leggen relaties in de wijk. De 

kring van mensen die optreedt als bruggenbouwer zal door moeten groeien. 

• Er is contact gezocht en samenwerking gerealiseerd met andere kerken (CGK, GKV, pinkstergemeente de 

Banier, baptistengemeente de Bron), bij missionaire activiteiten (lichtjestocht (3000 bezoekers), ‘Hé, jij 

daar’, gezamenlijke dienst bij de Ruiterdagen, Youth-ALPHA, jongerenwerk).  
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• Er is een ‘missionair traject’ waardoor nieuwe leden kunnen ingroeien in de gemeente (met Open 

diensten, ALPHA, Gemeente groei groepen, catechese).  

Het aantal mensen dat vertrekt uit de gemeente is sterk afgenomen en er zijn nieuwe mensen die zich 

aansluiten bij de gemeente. Het ledenaantal is momenteel stabiel met een tendens tot een lichte groei. De 

gemeente heeft weer uitstraling en gasten ervaren de sfeer als warm en hartelijk.  

• Knelpunten / aandachtspunten: 

o De beschikbaarheid van voldoende kader/werkers. De pastorale aandacht of de beschikbaarheid 

voor – met veel enthousiasme bedachte – plannen staat daardoor wel eens onder druk. 

o Het feit dat het aantal jongeren en jonge gezinnen relatief gering is. Dat maakt de gemeente voor 

andere jongeren / jonge gezinnen minder aantrekkelijk. 

o In mindere mate: de verschillen in geloofsbeleving. Meestal vullen die elkaar aan en zijn ze 

verrijkend; soms leiden de verschillen tot ongeduld of onbegrip.  

o De verschillen – qua inkomen, sociale problematiek, afkomst - tussen de stadswijken in zuidoost 

Almelo. Relatief nieuwe wijken met tweeverdieners, een rijke wijk (het Paradijs) en de oudere 

wijken.  

  



 

11 
 

 

9. BIJLAGE 2: ENKELE REPRESENTATIEVE WIJKEN: 

9.1.  BOOMPLAATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.  HET NIEUWLAND 
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9.3.  NIJREES 

 

 


