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Volgende dienst… 
…is op zondagochtend 3 juli om 9.00u.  
Ds. J.R. Lammers uit Beekbergen zal dan bij ons voorgaan.  
 
 

Gemeenteavond 16 juni 
De 16e juni zijn we bijeen geweest in De Bleek kerk en hebben we met 
elkaar van gedachten gewisseld over de toekomst van PGA De 
Ontmoeting aan de hand van een aantal vragen. Vragen als “waarom is 
het belangrijk dat PGA De Ontmoeting blijft bestaan?”, “welke 
mogelijkheden voor samenwerken ziet u voor de PGA De Ontmoeting 
(in het kader van Loslaten en Opnieuw Beginnen), “welke activiteiten 
zouden we als wijkgemeente nog meer kunnen/moeten organiseren?” 
en ook “bent u bereid om als ambtsdrager te participeren in een 
kerkenraadscommissie?”. 
 
Wilt u (alsnog) naar aanleiding van deze avond, of na het lezen van 
bovenstaande een reactie geven? Schroom dan niet om een email te 
sturen naar scriba.deontmoeting@pga-almelo.nl 
 
 

Oekraïense familie 
Deze week is de sleutel overhandigd van de voormalige kosterswoning 
van de Pniëlkerk aan de Oekraïense familie Tuna (4 volwassenen en 3 
kinderen w.o. een baby). Ze zijn blij met de woning en willen actief 
deelnemen aan de Almelose samenleving. Voor maximaal 2 jaar zullen 
zij de woning huren. Alle PGA-ers die meegeholpen hebben met het 
opknappen, schoonmaken en onderhouden van de woning heel 
hartelijke bedankt. En dat geldt natuurlijk ook voor eenieder die spullen 
gedoneerd heeft voor de inrichting van de woning. 
Namens de AK, Christina Meier 
 
 

Proces Loslaten en Opnieuw Beginnen 
Deze week is er een nieuwsbrief over het project Loslaten en Opnieuw 
Beginnen uitgekomen. Deze is als bijlage meegestuurd.  
 
 

Kerkdienstgemist 
De diensten in De Bleek worden met beeld en geluid uitgezonden. 
Volgen van onze diensten kan via deze link. Ook het achteraf  
bekijken/beluisteren van onze diensten is mogelijk via dezelfde link. 
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Pastoraat 
Voor pastorale ondersteuning of hulp is ds. Frans Borsje beschikbaar. 
Zijn contactgegevens staan hieronder vermeld. 
 
Ds. K.F.W. Borsje 
Tel.: 06 40 64 67 57 
Emailadres ds.borsje@pga-almelo.nl 
 
 
Dominee Borsje heeft ons laten weten dat hij in de volgende perioden 
niet aanwezig/beschikbaar is: 
 
16 juni – 7 juli 
23 juli – 15 augustus 
21 september – 29 september 
 
In die perioden kunt u indien nodig contact opnemen met de scriba a.i. 
Dinant Pas, scriba.deontmoeting@pga-almelo.nl 
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NIEUWSBRIEF 
Juni 2021 

Het project gaat door, het projectteam stopt 
Het werk van het projectteam zit erop. Donderdag 2 juni presenteerde het projectteam het 
definitieve advies aan de algemene kerkenraad. En daarmee heeft het projectteam zijn 
opdracht vervuld en stopt het team. Dank voor alle inzet en grote betrokkenheid! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Het projectteam na de projectteamvergadering nr.16 op 19 mei 2022 

Van conceptadvies naar definitief advies 
Het projectteam had de opdracht een advies op te stellen voor de algemene kerkenraad. 
Gevoed door de rapporten van de zes themagroepen is een conceptadvies opgesteld. Dit 
conceptadvies is gepresenteerd in alle wijkkerkenraden en aan gemeenteleden. Met als 
resultaat vele reacties. Waarvoor dank. Deze reacties zijn allemaal gelezen en gewogen. En 
wanneer daar reden voor was, verwerkt in het definitieve advies. 

Het project gaat door 
Ook in de komende tijd zijn gemeenteleden nodig om de door de algemene kerkenraad te 
nemen besluiten verder uit te werken en te implementeren. “Als projectteam benoemen wij 
nog graag hoe inspirerend het is over de toekomst van de gemeente na te denken, in een 
team waarin de verschillende wijkgemeenten zijn vertegenwoordigd. Wij denken daar met 
veel enthousiasme aan terug! Ook de themagroepen hebben deze signalen afgegeven. Dus 
mocht u gevraagd worden….!” 

https://www.loslatenenopnieuwbeginnen.nl/_downloads/a60df1c949a6aa02a8c4dfcbead41c7a


 

 

 

 

Besluitvorming 
De algemene kerkenraad, ondersteund door de colleges, pakken nu de draad op. Met name 
voor ‘onderdak’ moet nog veel gebeuren voordat een onderbouwde beslissing kan worden 
genomen.  
Zo zijn de volgende zaken ondertussen opgepakt: 

- Taxatie van alle PGA-gebouwen; 
- Een kostenschatting voor volledige nieuwbouw; 
- Een begroting van de kosten die nodig zijn om bijvoorbeeld de Grote Kerk of de 

Bleekkerk te verduurzamen en te verbouwen voor multifunctioneel gebruik. Daarbij 
moeten ook de toekomstige exploitatiekosten worden begroot; 

- Onderzoek naar de mogelijkheid en de  financiële consequenties als de Grote Kerk 
wordt ondergebracht in een stichting, waarbij ook het juridisch eigendom overgaat. 
 

Het uitwerken hiervan neemt nog een aantal maanden in beslag. 
Voor de behandeling van de andere thema’s is in juli tijd gereserveerd en kan naar 
verwachting meteen na de zomer een besluit worden genomen. Het wordt spannend of dan 
ook al een integraal besluit over alle thema’s kan worden genomen, dus inclusief 
‘Onderdak’. Dat is wel de wens en daar wordt hard aan gewerkt. Wij houden u op de hoogte. 

De website 
De (ongewijzigde) rapporten van de themagroepen staan op de website. Evenals het nu 
definitieve advies van het projectteam: www.loslatenenopnieuwbeginnen.nl. Kijk verder 
voor de laatste stand van zaken op de website.   

Vraag of ideeën?  
U kunt hiervoor contact opnemen met projectleider Jan Boer, Kerkvitaal, gemeenteadvies en 
-begeleiding. E-mail: janboer@kerkvitaal.nl / Tel.: 06 111 11 538. 
 

Meer informatie 

Kijk op www.loslatenenopnieuwbeginnen.nl voor meer informatie.  

https://www.loslatenenopnieuwbeginnen.nl/eindverslagen-themagroepen
mailto:janboer@kerkvitaal.nl
http://www.loslatenenopnieuwbeginnen.nl/



