Nieuwsbrief PGA De Ontmoeting
A.s zondagmorgen 6 november…
4 november 2022

…gaat om 9.00u. Ds. G.H. Nijland uit Rijssen bij ons voor. Na de dienst
is er een gezamenlijk koffiemoment met wijkgemeente De Bleek.

En vervolgens…
…gaat op zo. 4 december om 9.00u Ds. Marco Montagne bij ons voor.

Vanuit de Algemene Kerkenraad
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De 4e oktober zijn alle ambtsdragers binnen de PGA geïnformeerd over
het proces Loslaten en Opnieuw Beginnen. In de bijlagen treft u de
informatie aan die op die avond gedeeld is. Het betreft de zogeheten
voorlopig voorgenomen besluiten en een oproep om deel te nemen aan
bouwteams. De termijn van aanmeldingen voor deze bouwteams is
verlengd naar 29 november.

Oproep kerkvrijwilligers Eugeria
Deze oproep ontvingen we van Ds. Rienke Vedders-Dekker en delen
we graag: In het hoofdgebouw van Eugeria wordt iedere
zondagmorgen van 10.30 – 11.15 uur een kerkdienst voor de bewoners
georganiseerd. Hierbij is de hulp en aanwezigheid van vrijwilligers heel
erg gewenst! Wij zoeken nu, in verband met ziekte, versterking voor de
groep kerkvrijwilligers. Wat houdt het werk in? U wordt verwacht om
bewoners uit hun woningen op te halen voor de kerkdienst en terug te
brengen na afloop van de dienst. De kerkdienst woont u samen met de
bewoners bij. Rond 10.00 uur worden de bewoners opgehaald. U bent
vrij om aan te geven op welke zondagen u wilt helpen. Dit kan
bijvoorbeeld 1x per maand zijn. De bewoners waarderen uw hulp ten
zeerste! Na afloop van de dienst drinken we samen een kop koffie of
thee. Wij bieden: een enthousiaste groep kerkvrijwilligers en een
vrijwilligersovereenkomst, waarbij u verzekerd bent tegen ongevallen
en aansprakelijkheid. Indien u geïnteresseerd bent in deze vacature of
indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ds. Rienke Vedders
- Dekker, tel.: 06 - 51112652 of e-mail: r.dekker@carintreggeland.nl

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.

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

Website PGA De Ontmoeting : www.pga-deontmoeting.nl

We zijn op weg …
Met elkaar zijn we op weg naar een nieuwe protestantse
gemeente in Almelo. Heel wat stappen zijn al gezet. In de
themagroepen en het projectteam, de wijkbijeenkomsten
voor ambtsdragers en gemeenteleden en in verschillende
vergaderingen van de algemene kerkenraad waar onlangs de
eerste besluiten zijn genomen. Net als in de bouw kunnen we zeggen dat de
voorbereidingsfase nu grotendeels is afgerond en we met de uitvoering kunnen beginnen.
Iedereen kan daarbij een steentje bijdragen aan het nieuwe kerk-zijn in Almelo. Het is fijn en
inspirerend zoveel betrokkenheid van eenieder te ervaren en te voelen.
Kijk op www.loslatenenopnieuwbeginnen.nl voor meer informatie over het proces, de
stappen die al zijn gezet en de besluitvorming in de algemene kerkenraad. Of vraag uw eigen
wijkkerkenraad.
De algemene kerkenraad heeft in het algemeen besloten:
Veelkleurig, verbindend en veelzijdig kerk te willen zijn. Daarbij in te zetten op een gemeente
die leeft tot eer en in navolging van Christus haar Heer en ook naar buiten gericht is. Met
voor ontmoeting een centrale herkenbare plek in Almelo en in de Almelose samenleving.
Waarbij wij pluriformiteit niet als probleem maar als kracht zien, de diversiteit aan
spiritualiteit- en geloofsbelevingen als wezenlijk en kostbaar. Organisatorisch compact,
wendbaar en flexibel om zodoende goed in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de
samenleving in het algemeen en op lokale initiatieven in het bijzonder.
Om dat te realiseren zetten wij in op de volgende aandachtspunten:
0. communicatie / 1. erediensten en vieringen / 2. vernieuwing / 3. pastoraat en dienen /
4. gemeenteopbouw en leren / 5. jeugd en jongeren.
Later zullen bestuur en onderdak volgen.

Niet alles kan snel
Het veranderen van een kerkgemeente kost tijd. Om eraan te
wennen dat een en ander anders wordt. Maar ook om het nieuwe
‘huis van God te bouwen’. Niet letterlijk. Want daar zijn wij nog
niet uit. Het onderzoek naar het meest geschikte gebouw is nog
volop gaande. Intussen kunnen wij, figuurlijk, al wel verder met de
voorbereidingen voor het neerzetten van het fundament en de
muren. Het dak komt later wel.

Bouwstenen voor de toekomst
We gaan bouwen aan onze kerk voor de toekomst. Elke bouwsteen is
belangrijk, zodat het huis stevig staat. De inbreng van iedereen wordt
gewaardeerd. We gaan daarom een bouwgroep samenstellen, die
bestaat uit verschillende bouwteams. Op deze manier dragen wij met
elkaar een steentje bij aan een toekomstbestendige kerk. We ruimen
voldoende tijd in om elkaar te horen, aan te moedigen en te
inspireren.

De bouwgroep bestaat uit de volgende bouwteams:
•
•
•
•
•
•

Bouwteam communicatie: gaat invulling geven hoe en op
welke manier wij iedereen informeren
Bouwteam bronnen: gaat invulling geven aan de eredienst en
verschillende vieringen
Bouwteam vernieuwing: gaat werken aan innoverend
gemeentezijn
Bouwteam pastoraat/diaconaat: gaat de zorg om en voor
elkaar organiseren
Bouwteam gemeenteopbouw/leren: gaat bestaande activiteiten samen met
betrokkenen coördineren en centraliseren; met aandacht voor actualiteit en
vernieuwing
Bouwteam jeugd en jongeren: gaat de ontmoeting van jeugd en van jongeren
faciliteren, met professionele ondersteuning van een kerkelijk werker of predikant

Kom erbij
Wilt u meebouwen aan onze nieuwe kerkgemeente? Kom erbij en maak
deel uit van een bouwteam. Bij de samenstelling van de bouwteams kijken
wij of er een goede verdeling is tussen jong en ouder, verschillende
wijkgemeenten en expertise. Is een bouwteam al vol? Dan kunt u zeker op
een andere manier uw steentje bijdragen.
Geef u vóór 29 november ’22 op bij projectleider Jan Boer van Kerkvitaal gemeenteadvies en
-begeleiding. Telefoon: 06-111 115 38. Of mail: janboer@kerkvitaal.nl.

Website, nieuwsbrief, Kwintet
Op de website staat meer informatie over Loslaten & Opnieuw beginnen,
www.loslatenenopnieuwbeginnen.nl.
Verder verschijnt met enige regelmaat een nieuwsbrief of leest u meer in het kerkblad
Kwintet. Zo bent en blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Vragen of ideeën
Aarzel niet ons te benaderen. Wij horen graag uw reactie:
janboer@kerkvitaal.nl. 06-111 115 38,

Besluiten algemene kerkenraad september 2022
De Algemene Kerkenraad:
Kennis genomen hebbende van:

• De adviesrapportage van het projectteam Loslaten & Opnieuw beginnen en de daaraan ten
grondslag liggende rapporten van de zes themagroepen
• Voorafgaande aan
i. Het advies van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen
ii. De reacties vanuit de wijkkerkenraden en van de gemeenteleden
Overwegende:

1. De gestage krimp van de gemeente
2. De doelstelling van het project Loslaten & Opnieuw beginnen:
De Protestantse Gemeente Almelo wil een vitale, aantrekkelijke en toekomstbestendige
gemeente zijn.

3. De kaders die daarbij zijn vastgesteld
• De totale PGA-uitgaven mogen in 2025 maximaal € 312.000 bedragen en
binnen dit maximum zal de post gebouwen niet hoger zijn dan € 40.000
• Minimaal 50% van de totale inkomsten wordt besteed aan pastoraat ( 1,85 FTE predikant)1
• Aandacht voor presentie in de wijken
• Aandacht en ruimte voor de verschillende stromingen in eredienst/vieringen/liturgie en
pastoraat
4. De planning van het project
• Nu in een keer een grote stap zetten om niet allerlei tijd en energie te verliezen aan
tussenstappen
• Dat de nu te nemen beslissingen in 2025 geëffectueerd zijn
5. Dat de themagroepen en het projectteam zorgvuldige afwegingen hebben gemaakt

Besluit in het algemeen:
Veelkleurig, verbindend en veelzijdig kerk te willen zijn. Daarbij in te zetten op een gemeente die
leeft tot eer en in navolging van Christus haar Heer en ook naar buiten gericht is. Met voor
ontmoeting een centrale herkenbare plek in Almelo en in de Almelose samenleving. Waarbij wij
pluriformiteit niet als probleem maar als kracht zien, de diversiteit aan spiritualiteit- en
geloofsbelevingen als wezenlijk en kostbaar. Organisatorisch compact, wendbaar en flexibel om
zodoende goed in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de samenleving in het algemeen en op
lokale initiatieven in het bijzonder.

1

aantal FTE gebaseerd op € 175.000 en kosten fulltime-predikant ca. € 95.000 per jaar.

De Algemene Kerkenraad besluit2 concreet Richting 2025 een
transformatieproces in te zetten om te komen tot een gemeente waar wij:
0. Kunnen bouwen op goede communicatie, die daar de standaard is.
Daarvoor zal de AK een communicatieteam inrichten met als taak:
1. Voortdurende bezinning op welk medium gebruik je voor welke type communicatie met welk
doel voor welke doelgroep?
2. Daadwerkelijk daaraan uitvoering geven.
1. In een breed scala van vieringen putten uit diverse bronnen
Vanuit de gemeenschappelijke bron, het Christelijk geloof, worden zes inspiratiebronnen
onderscheiden: Bijbel & traditie, Creativiteit, Muziek, Spiritualiteit, Ontmoeting en Naastenliefde. Er
worden in het weekend diverse vieringen gehouden die hierop aansluiten. De in te stellen
programmacommissie zal bij de indeling van de diensten ten behoeve van de herkenning ook de
traditionele kerkelijke stromingen (modaliteiten) in gedachten houden. In de programmering zal tot
uiting moeten komen dat de PGA een drie-generatiekerk en gemeenschapsvormend wil zijn.
De AK zal om hieraan uitvoering te geven een programmacommissie (werknaam) installeren. Deze
krijgt als opdracht mee:
1. Werk het concept van een breed scala van vieringen, puttend uit de diverse bronnen, uit naar
een naar huidige inzichten gewenst programma vanaf 2025.
2. Start onderweg, naar dit naar huidige inzichten gewenste programma, op korte termijn, in
goede afstemming met betrokkenen, met experimenten in lijn met dit concept.
3. Regelmatige evaluatie daarvan dient vertaald te worden in verbetering van zowel het
programma als het transitieproces daarnaar toe.

Daarnaast formeert de Algemene Kerkenraad een ‘Denktank vernieuwing’ (werknaam). Deze krijgt
als opdracht mee:
1. Doordenk voor de breedte van het kerkenwerk hoe op vernieuwende wijze de verbinding kan
worden gemaakt tussen de bron(nen) en de mensen, zowel betrokkenen als niet of minder
betrokkenen.
2. Doe voorstellen om bovengenoemde invulling te geven.
3. Neem initiatieven om ook creativiteit in de gemeente de stimuleren.
Het streven is dat er ook een persoon deelneemt aan zowel de programmacommissie als de denktank
vernieuwing en zo als ‘linking pin’ kan fungeren.
Het is wenselijk dat predikanten en kerkelijk werkers een inhoudelijke bijdrage leveren aan
bovengenoemde programmacommissie en denktank, maar in ieder geval niet als voorzitter.

2

1 tot 5 zijn voorlopige besluiten: De uitkomsten van ‘Onderdak’ kunnen nog van invloed zijn.
0 tot 5 zijn voorgenomen besluiten: De gemeente zal hierin eerst gekend en hierover eerst gehoord worden
alvorens het definitieve besluit kan worden genomen.
Dat neemt niet weg dat op een aantal onderdelen, die niet controversieel zijn en waarvoor draagvlak wordt
verondersteld, al de eerste acties worden ondernomen in de lijn van het voorlopige voorgenomen besluit.

2. In vier geografische ‘PGA-vleugels’ pastoraat en diaconaat dicht bij de mensen organiseren.
De insteek daarbij is een fijnmazig netwerk van contactpersonen, coördinatoren en ambtsdragers,
met als uitgangspunt ook de onderlinge verantwoordelijkheid van gemeenteleden. Predikanten en
kerkelijk werkers hebben een vrije rol in het geheel, waarbij er in beginsel ook een geografische
indeling zal zijn voor het geval gemeenteleden zelf geen keuze kenbaar maken. Daarnaast zijn ook de
leden van het uitvaartteam zijn beschikbaar. Op deze wijze zijn de taken passend en behapbaar
zodat inzet van velen en langdurigere betrokkenheid worden bevorderd.
Daarnaast versterkt dit de samenwerking met de buurt en de openheid naar de samenleving.
Daarbij is er een periodiek te bepalen budget per vleugel beschikbaar om invulling te geven aan het
elkaar ontmoeten en activiteiten in de buurt, waaronder eventueel het huren van een locatie.
Voor de verdere invulling van bovengenoemde stelt de AK een werkgroep ‘Pastoraat-Diaconaat’ in,
die voor wat betreft de samenstelling zowel de ‘drie generaties’ als de diverse bronnen ‘afdekt’.
3. Investeren in Gemeenteopbouw en leren
Hierbij gaat het om elkaar ontmoeten, geloofsgesprekken voeren en worden toegerust voor het
staan in de kerk en in de wereld. Bovendien gaat het om projectmatig de handen uit de mouwen
steken op het snijvlak van kerk en samenleving. Pijlers voor de nieuwe PGA zijn: omzien naar elkaar,
verbinding zoeken (sociaal en spiritueel), diepgang bevorderen, externe communicatie bevorderen
over kerkelijke initiatieven en een open blik houden op problemen in de samenleving.
De AK zal om hieraan uitvoering te geven een werkgroep ‘Gemeenteopbouw en leren’ installeren.
Taken van deze werkgroep zijn:
0. Op korte termijn het coördineren van het huidige aanbod
1. Daarbij nadrukkelijk degenen betrekken die invulling geven aan het huidige aanbod.
2. Daarbij toegroeien naar een centraal aanbod dat ook aansluit bij de diverse bronnen met
aandacht voor actualiteit en vernieuwing
4. Specifieke aandacht hebben voor jeugd en jongeren
Wij zetten in op het faciliteren van ontmoeting van jeugd en jongeren, op een jeugdambassadeur,
die feeling heeft met de jeugd, in de kerkenraad, en daarnaast op specifieke professionele
ondersteuning voor het jongere deel van de gemeente om als gemeente ook op ‘hen’ af te
stemmen.
De algemene kerkenraad wil voor de professionele ondersteuning voorbereidingen treffen om op zo
kort mogelijke termijn een kerkelijk werker of predikant met specifieke opdracht aan te stellen.
Daarbij zal ook een begeleidingsgroep worden ingesteld die voorafgaand aan de begeleiding
voorstellen zal doen voor het gewenste profiel en de werving.
5. Besturen vanuit 1 kerkenraad
Wij kiezen voor een platte, compacte en wendbare organisatie met 1 kerkenraad en enkele
werkgroepen.
Aan elk van de PGA-vleugels is een werkgroep verbonden, die vooralsnog door minimaal een
ambtsdrager wordt verbonden met de kerkenraad.
De kerkenraad bestaat uit ca. 15 ambtsdragers waaronder een jeugdambassadeur.
Het college van kerkrentmeesters zal, naast de ouderlingen-kerkrentmeester, ook uit
kerkrentmeesters bestaan. Naast diakenen zullen ook diaconaal werkers/ diaconaal rentmeesters
hun intrede doen in het college van diakenen.
Jan Boer 11 oktober 2022

