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Informatieavond  

Loslaten en Opnieuw Beginnen 

 
Op dinsdagavond 31 januari om 20.00 uur zullen alle gemeenteleden 
geïnformeerd worden over het voorgenomen besluit van de Algemene 
Kerkenraad (AK) over het proces ‘Loslaten en opnieuw Beginnen’.  
 
Nadat we al eerder hoorden over de thema’s  

- identiteit en bronnen,  
- pastoraat en diaconaat,  
- vorming en toerusting,  
- jeugdwerk,  
- vorm van bestuur, 

legt de AK nu het gehele besluit, dus inclusief het thema Onderdak, 
aan u voor. 
 
Voor alle duidelijkheid: het is een voorgenomen besluit. Dat wil zeggen 
dat de AK zijn visie op tafel legt. Deze visie wordt pas het definitieve 
besluit nadat de wijkgemeentes en wijkkerkenraden erin gekend en 
gehoord zijn.  
 
De AK hoopt op een grote opkomt op deze bijeenkomsten die veel voor 
de toekomst van de wijkgemeenten en van de Protestantse Gemeente 
Almelo als geheel betekent. En we hopen vooral op een constructieve 
bespreking die tot zegen van ons als kerkelijke gemeente en van onze 
stad Almelo mag zijn. 
 
Elke wijkgemeente organiseert deze avond bij het in gebruik zijnde 
kerkgebouw van de betreffende wijkgemeente. Als PGA De 
Ontmoeting sluiten we aan bij de bijeenkomst in de Pnielkerk. Uiteraard 
bent u ook welkom om bij één van de andere bijeenkomsten aan te 
sluiten. Aanvangstijden zijn voor alle bijeenkomsten 20.00 uur. 
 
 
 

Pastoraat 
 
Voor pastorale ondersteuning of hulp is en blijft ds. Frans Borsje 
beschikbaar voor onze wijkgemeente. Zijn contactgegevens staan 
hieronder vermeld. 
 
Ds. K.F.W. Borsje 
Tel.: 06 40 64 67 57 
Emailadres ds.borsje@pga-almelo.nl 
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Bouwteams 
 
In het kader van het proces Loslaten & Opnieuw beginnen, waarbij 
wordt gewerkt aan de toekomst van onze Protestantse Gemeente 
Almelo, zijn afgelopen woensdagavond, de 18e januari, de zogeheten 
bouwteams begonnen met hun werk.  
 
Zij gaan zich bezighouden met de onderwerpen Communicatie, 
Bronnen, Vernieuwing, Pastoraat/diaconaat, Gemeenteopbouw en 
leren, Jeugd en jongeren. Projectleider Jan Boer is coördinator van de 
bouwteams en houdt de onderlinge samenhang in het vizier.  
 
Jan Boer: ‘’Wij zijn dankbaar dat zoveel enthousiaste gemeenteleden 
zich willen inzetten voor de Vitale, Aantrekkelijke en Toekomstige 
Protestantse Gemeente Almelo die wij op het oog hebben!’  
 
Predikant Wiert Sarolea, die mee doet in het bouwteam Bronnen: ‘’Dit 
team zal zich buigen over de diverse vieringen en kerkdiensten die 
onder één dak zullen plaatsvinden waarbij de huidige identiteit van elke 
wijk herkenbaar blijft.’’ 
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