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Reactie namens PGA De Ontmoeting  
op voorgenomen besluiten Algemene Kerkenraad 

Loslaten en Opnieuw Beginnen 
Via onze vorige nieuwsbrieven hebben wij jullie geïnformeerd over de 
voorgenomen besluiten van de Algemene Kerkenraad.  
 
Ook onze wijkgemeente is gevraagd om een reactie te geven op deze 
voorgenomen besluiten. In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u dan 
ook een concept antwoordbrief aan. Deze leggen wij graag aan u voor. 
Mocht u zich niet herkennen in de inhoud van deze brief, laat u dat dan 
weten via scriba.deontmoeting@pga-almelo.nl? De Algemene 
Kerkenraad heeft verzocht om uiterlijk 31 maart a.s. met een reactie te 
komen. Zonder tegenbericht vanuit uw zijde zal de concept brief als 
antwoord de 31e maart verstuurd worden. 
 
Voor de inhoud van het voorgenomen besluit en de presentatie 
daarvan op de 31e januari verwijzen we u naar de website 
Loslaten en Opnieuw beginnen.  
 

10-jarig bestaan Schuldhulpmaatje Almelo 
In 2013 is Schuldhulpmaatje Almelo opgericht, mede vanuit de diaconie 
van de Protestantse Gemeente Almelo. Dit jaar bestaan zij 10 jaar en 
zijn nog steeds relevant voor de inwoners van Almelo.  
 
In het licht daarvan organiseren zij een symposium op 13 april a.s. Zie 
in de bijlage de uitnodiging hiervoor. Aanmelden kan tot 5 april. 
 

Nieuw bouwproject Stg Help Oost Europa 
Stichting Help Oost Europa is een nieuw bouwproject gestart voor een 
familie in Roemenië. Lees in de bijlage meer over dit nieuwe project dat 
ondersteund wordt door de diaconie van de PGA. 
 

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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website:www.pga-deontmoeting.nl 
Scriba a.i. : J.H.D. (Dinant) Pas 
p/a Kerkplein 3 
7607 BT Almelo 
e-mail:  
scriba.deontmoeting@pga-almelo.nl  

 

Aan: Algemene Kerkenraad  
Protestantse Gemeente Almelo 
Per email: scriba@pga-almelo.nl 
 
 
 
Almelo, 17 maart 2023 
 
 
 
Geachte leden van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Almelo, 
 
Hierbij delen wij u mede dat de leden van PGA De Ontmoeting kunnen instemmen met het 
voorgenomen van de AK besluit, PGA-breed gepresenteerd op 31 januari jl., over de toekomstige 
Protestantse Gemeente te Almelo. Zeker als het gaat om veelkleurig, verbindend en veelzijdig kerk te 
willen zijn, waarbij pluriformiteit als kracht van de gemeente wordt gezien en diversiteit aan 
spiritualiteit- en geloofsbeleving als wezenlijk en kostbaar. 
 
Echter momenteel is de situatie voor leden van de confessionele wijkgemeente PGA de Ontmoeting 
verre van rooskleuring en dreigen nog steeds tussen wal en schip te geraken. Wijkgemeente PGA De 
Ontmoeting beschikt over een ledenbestand van circa 150 adressen. Helaas zijn de meesten daarvan 
minder actief betrokken. De verantwoordelijkheid voor wijkgemeente PGA De Ontmoeting ligt 
momenteel bij het moderamen van de AK. Na de vorming van de gemeente van bijzondere aard per 1 
maart 2022, heeft het moderamen geprobeerd om maandelijks een kerkdienst te organiseren. 
Vanwege het geringe kerkbezoek is in overleg met de leden besloten per 1 januari 2023 met deze 
diensten te stoppen en heeft men besloten zich zoveel mogelijk te oriënteren op wijkgemeente de 
Pniël, om daar dan toch een soort van ontmoetingsmoment te hebben. Het (crisis)pastoraat wordt 
tijdelijk verzorgd door ds. K.F.W. Borsje uit Vriezenveen. Het is onze conclusie dat deze ledengroep op 
dit moment onvoldoende tot zijn recht komt, vooral als het gaat om pastoraat en eredienst. Met 
nadruk willen we onderstrepen dat dit geen verwijt is aan moderamen en AK, maar een logisch gevolg 
van de GBA-afscheiding. 
 
Juist vanwege de zorg voor deze leden zouden we graag onderstaande vragen beantwoord zien: 

1. Op basis van de begroting voor 2025 is het aantal beschikbare FTE (wordt 1,85) voor 
pastoraat beperkt. De eerste vraag is dan ook hoe de AK denkt invulling te geven aan 
structurele pastoraat voor de leden van PGA-de Ontmoeting? M.a.w. welke 
predikant/kerkelijk werker komt beschikbaar voor de leden van PGA-de Ontmoeting?  
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2. Anderen hebben al opgemerkt dat er aandacht moet zijn voor het inrichten van de 
vleugels en dat het van groot belang is een fijnmazig netwerk op te zetten per vleugel. 
Echter de leden van PGA-de Ontmoeting wonen verspreid over heel Almelo. De vraag is 
daarom hoe wordt geborgd dat deze leden zichtbaar worden per vleugel en op de juiste 
manier met elkaar verbonden blijven? 

 
3. Als het gaat om de invulling van de zondagse erediensten in het centrum van de stad zou 

het mooi zijn dat ook regelmatig een confessioneel-evangelische invulling aan de dienst 
gegeven zou kunnen worden. Hoe en met welke frequentie zou dit gerealiseerd kunnen 
worden? 

 
4. Straks zal de PGA vanuit 1 kerkenraad worden bestuurd. In het voorgenomen besluit wordt 

echter niet gesproken over een ‘pluriforme’ invulling van de kerkenraad. Vraag: Hoe wordt 
in de toekomst geborgd dat de verschillende stromingen / geloofsbelevingen ambtelijk 
vertegenwoordigd zijn in de nieuwe kerkenraad? 

 
Samenvattend zijn de leden van PGA De Ontmoeting dankbaar over de wijze waarop zij na de vorming 
van de GBA door de Protestantse Gemeente te Almelo zijn opgevangen. Het concentreren van alle 
PGA-activiteiten in het centrum van de stad zien zij als positieve uitdaging en spreken de hoop uit dat 
met het beantwoorden van bovenstaande vragen hun plekje binnen de PGA gegarandeerd blijft. 
 
Namens wijkgemeente PGA De Ontmoeting, 
 
 
Dinant Pas, scriba      
 



 

Stichting Budget op Orde Almelo (BOOA) 
Heileen Holman, secretaris 

p/a Arendsboerweg 1, 7601 BA  Almelo 
06-29597780  

bestuur-shm-almelo@heileenholman.nl 
http://schuldhulpmaatje.nl/locatie/almelo/ 

 
Almelo, 11 maart 2023 
 
Aan:  Mensen, organisaties en partijen die betrokken zijn bij de schuldenproblematiek 
Betreft:  Uitnodiging voor het symposium op donderdag 13 april 2023 
 
L.S., 
 
Vandaag is het precies 10 jaar geleden dat we als SchuldHulpMaatje Almelo (onder de naam Stichting 
Budget Op Orde Almelo) met ons werk zijn begonnen.  
Als SchuldHulpMaatje Almelo helpen we gratis en met de inzet van gecertificeerde vrijwilligers  
mensen in schulden om uit de schulden te komen en dat ook te blijven.  
We  bestaan dus als organisatie 10 jaar! Voor ons geen echte reden voor een feestje, wel de 
aanleiding voor het 
 

Symposium ‘Schuldhulpverlening en schuldpreventie’ 

 
Een symposium met de bedoeling: 

• de problematiek juist in Almelo nogmaals indringend onder de aandacht te brengen 

• om samen met andere betrokken partijen na te denken over preventie 

• en te werken aan nog nauwere samenwerking om zo effectief mogelijk hulp te kunnen  
bieden. 

 
We bieden u een programma aan met onder andere: 

• een welkom door de voorzitter 

• een reflectie op de rol van de gemeente Almelo door burgemeester Arjen Gerritsen 

• een overzicht van de ernst van de situatie in Almelo 

• een verhaal van een ervaringsdeskundige en een schuldhulpmaatje 

• een forum met wethouder Eugène van Mierlo, een ervaringsdeskundige, een maatje, een  
schuldenspecialist van de gemeente en iemand uit de wijkteams 

 
Na het officiële gedeelte is er onder het genot van een hapje en een drankje alle gelegenheid tot het 
leggen en/of vernieuwen van contacten om elkaar beter te kunnen vinden en samen te werken. 
 
Waar:  Pniëlkerk, Rembrandtlaan 352, Almelo 
Wanneer: donderdag 13 april a.s. van 15.30 tot 18.00 uur  

(vanaf 15.30 uur inloop, om 16.00 uur start het programma) 
Kosten:  geen, behalve uw tijd en betrokkenheid 
 
We hopen velen van u te ontmoeten op dit symposium. 
 
In verband met de benodigde zaalruimte en catering is het zeer wenselijk dat u zich aanmeldt vóór 
woensdag 5 april a.s. via een mailtje naar: bestuur-shm-almelo@heileenholman.nl   
(we beschouwen uw mailtje als definitieve aanmelding, u krijgt geen bevestiging van deelname). 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Heileen Holman, secretaris                  Marco Montagne, voorzitter 
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Nieuw project Stichting Help Oost Europa (SHOE) in samenwerking met de diaconie van de 
Protestantse Gemeente Almelo (PGA) 
 
U weet het vast nog wel: in 2020 hebben we met elkaar de nodige financiële middelen bij elkaar 
gebracht voor het bouwen van een huis voor de familie Cret in Roemenië. Met het gezin gaat het 
goed. Afgelopen november hebben we hen vanuit de ‘Stichting Help Oost Europa’ (SHOE) bezocht in 
hun nieuwe huis. Samen met u hebben we voor hen het verschil gemaakt. Om dankbaar voor te zijn.  
 
In 2023 willen we opnieuw een familie helpen. Het gaat om de familie Fazekas uit het plaatsje 
Pausa, zo’n 20 kilometer ten zuiden van de stad Oradea. De familie bestaat uit zeven personen: 
vader, moeder en vijf kinderen. Twee van deze kinderen zijn zwaar gehandicapt, zowel lichamelijk als 
geestelijk. Ze zijn 7 jaar en 15 jaar oud. Beiden brengen ze hun dag door op bed. De drie andere 
kinderen in het gezin zijn in de leeftijd van 9, 13 en 17 jaar.   
 
Het huidige huis(je) waarin het gezin momenteel woont, moet de familie later dit jaar 
noodgedwongen verlaten. De huurbaas wil het huis niet langer verhuren. U zult begrijpen dat de 
situatie met twee zwaar gehandicapte kinderen voor hen extra nijpend is. Hulp is daarom heel hard 
nodig. We vinden het heel belangrijk dat de kinderen in een goed, stevig, warm en veilig huis 
wonen. Vandaar dat we ervoor kiezen deze familie te helpen.  
 
Ook de lokale vrijwilligers die in 2020 het huis voor de familie Cret hebben gebouwd, willen graag 
aan de slag voor de familie Fazekas. Zij zijn enthousiast en geïnspireerd geraakt om zich voor hun 
naasten in te zetten. Daarom stellen zij hun vrije tijd opnieuw ‘om niet’ beschikbaar en staan ze te 
popelen om aan de slag te gaan.  
 
De financiële middelen voor dit project komen zowel uit Nederland als uit Roemenië. Hulp vanuit 
Roemenië zélf vinden we als stichting erg belangrijk. Op deze manier borgen we dat de hulp en het 
geld bij de juiste projecten en mensen terecht komen. Vanuit Nederland willen we € 12.000,- 
bijdragen. Hiervan is al een bedrag toegezegd van € 8.000,- . Wij vragen úw hulp om het resterende 
bedrag van € 4.000,- bij elkaar te krijgen.  
 
Help ook mee om een nieuw huis voor de familie Fazekas te realiseren. Dit doet u door een 
éénmalige of periodieke bijdrage over te maken naar NL51 RABO 0301 3037 38 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Almelo o.v.v. Woning Roemenië 2023. De diaconie van de PGA ondersteunt 
het project door aan elke ingezamelde € 1.000,- een bedrag van € 500,- toe te voegen.  
 
Via onze nieuwsbrieven houden we u de komende maanden regelmatig op de hoogte van de 
voortgang van het project Ook via onze website www.helpoosteuropa.nl is het project te volgen.  
 
Namens Stichting Help Oost Europa,  
Dinant Pas  
d.pas@helpoosteuropa.nl 
 

  

(foto november 2022)                                                                                       (foto maart 2019) 
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