
Ter voorbereiding van de gemeente-wijkavond op 14 mei 
 
Tijdens onze wijkavond willen we het volgende programma volgen: 

1. Opening en welkom/ doel van de avond: komen tot een reactie van onze wijkgemeente op de 
praatstukken van de Algemene Kerkenraad 

2. Het ontwerp van het missie-statement van onze wijk aan u voorleggen 
3. De daaruit voortvloeiende beleidsvoornemens van onze wijk in gesprek brengen 
4. Kijken naar onze (mogelijke) reactie op de uitgangspunten 
5. Pauze 
6. Gesprek naar aanleiding van de mogelijke opties die de AK ons aanreikt 
7. Sluiting 

 
Om u te kunnen voorbereiden, te kunnen inlezen staan in het vervolg: 

a. het missiestatement (met inleiding en nadere overwegingen) 
b. beleidsvoornemens 
c. aanzet tot een reactie van de Pniëlwijkgemeente aan de AK (met daarin twee algemene 

opmerkingen, en per uitgangspunt een eerste korte reactie)  
d. puntsgewijs aangeduid de 5 opties 

(de oorspronkelijke formulering van de AK van deze uitgangspunten en een iets uitgebreidere 
beschrijving van de opties vindt u elders op de website onder publicaties) 

 
We hopen op een inspirerende wijkavond! 
Met hartelijke groet namens de kerkenraad, ds Marco Montagne 

 

http://www.pga-pniel.nl/publicaties


Missie-statement Pniël-wijkgemeente 
 
Ter inleiding – een geloofsverhaal dat ons draagt en richting geeft 
In het verhaal van de Emmaüs-gangers herkennen wij beelden voor ons gemeente-zijn. Elementen uit 
het verhaal die ons treffen en inspireren zijn: 

- aangeraakt door Gods liefde een verlangen hebben 
- met elkaar oplopend kun je levensvragen met elkaar delen 
- in dat licht gaan de schriften telkens weer een nieuwe taal spreken 
- juist het gesprek met de onbekende werpt nieuw licht op ons leven 
- in het samen eten kan de Opgewekte Heer zichtbaar worden 
- ‘waren onze harten niet brandende in ons’ geeft stem aan wat (we hopen en geloven dat( het 

evangelie in ons teweeg brengt; 
Dat brengt ons tot het volgende missie-statement: 
 
Missie-statement: 
Vanuit het vertrouwen dat God alle mensen aanraakt met zijn liefde,  
lopen we als gemeente met mensen op en delen levensvragen,  
lezen en horen we vanuit deze ontmoetingen de schriften telkens op nieuwe wijze,  
gaan we verbindingen aan met de ander in het vertrouwen dat die wederzijds verrijkend zijn,  
delen we ons brood ook met de meest kwetsbaren 
en geloven we dat de gemeente zo een plaats is waar we kunnen groeien in geloof, hoop en liefde. 
 
Nadere overwegingen 
Het verhaal van de Emmaüsgangers uit Lucas 24 is een paasverhaal waarin de teleurstellingen die het 
leven kan bieden, de vragen en twijfels die daaruit voortkomen serieus genomen worden. Juist ook 
door opgestane Heer! Hij loopt daarin mee met mensen en luistert eerst naar hun verhalen en 
teleurstellingen. Tegen die achtergrond komen daarna de oude bijbelverhalen opnieuw tot klinken; 
en wel zo dat ze de vragen en teleurstellingen in een nieuw licht zetten. Verrassend element is dat 
juist de onbekende ander met wie je in gesprek komt dit nieuwe licht aanreikt. 
 
Dat reikt ons als gemeente aan dat groeien in geloven, hopen en liefhebben een proces is van elkaar 
en ‘buitenstaanders’ ontmoeten in het samen hebben van vragen. Dit belang van samen zoeken 
onderstreept voor ons ook de waarde van het vormen van een gemeenschap.  
Juist in de gastvrijheid van de Emmaüsgangers wordt dan de opgestane Heer even ervaren.  
 
Daarin horen we de uitnodiging en uitdaging om in het delen van ons levensonderhoud met hen die 
op ons pad komt dicht bij het heilsgeheim van het evangelie te blijven. 
 
Opdat wij – met wie op ons pad komt – verwonderd mee kunnen zeggen ‘was ons hart niet 
brandende in ons onderweg?’. 
 



Beleidsvoornemens 
Volgend uit deze omschrijving van onze missie als Pniël-wijkgemeente kiezen we voor de volgende 
beleidsvoornemens: 

a. Investeren in het gaande houden van het Verhaal van Gods liefde voor mensen en de lofzang 
voor God. 

b. Investeren in ontmoetingen onderling en buiten eigen kring – waarbij een speerpunt is 
diversiteit in leeftijd. 

c. Investeren in goede gesprekken waarin zorgen en hoop, vragen en geloof gedeeld en verdiept 
worden. 

d. Investeren in aandacht voor de meest kwetsbaren, dichtbij en verder weg. 
e. Investeren in een plek(ken) van waar dit alles gestalte kan krijgen. 

 
Aanzet tot een reactie van de Pniëlwijkgemeente aan de Algemene Kerkenraad 
Ons missie-statement en de beleidsvoornemens meenemend, komen wij tot een volgende reactie: 
 
Algemeen 
Allereerst worden de zorgen om de toekomst van de PGA in haar huidige vorm breed gedeeld. Dat de 
toekomst van wijkgemeente Pniël met gebouw en eigen predikant daarom niet vanzelfsprekend is, is 
een besef dat we met pijn in het hart aarzelend tot ons willen laten doordringen. Te meer daar velen 
een gevoelsmatige binding hebben met het gebouw. 
Daarnaast hebben wij gemerkt dat de beide praatstukken van de AK toch – onbedoeld – te snel naar 
praktische oplossingen ten aanzien van gebouwen, fte’s en geld grijpen en te weinig uitnodigen tot 
een echt inhoudelijke bezinning hoe we gemeente van de Heer Jezus Christus willen zijn in onze 
omgeving in de nabije toekomst. Wij hebben daarom zeer bewust geprobeerd eerst dat gesprek 
breed aan te gaan. 
 
Ten aanzien van de uitgangspunten: 

1. De eenheid van de PGA wordt niet direct door al onze gemeenteleden we vinden het wel 
nastrevenswaardig dat we als één protestantse gemeente in Almelo ons kunnen presenteren. 

2. Graag zetten we uitroepteken bij het belang van het proces: niet van boven naar beneden, 
maar andersom; zorgvuldigheid boven snelheid; aandacht voor de pijn en moeite die 
veranderingen met zich mee kunnen brengen. 

3. Dat de predikanten gedeeltelijk als team gaan werken, vindt nog niet direct grote steun in 
onze gemeente. Dat er een vorm van specialisatie is, is een goede zaak; tegelijk is er een grote 
gehechtheid aan een eigen herkenbare wijkpredikant die voor samenhang en saamhorigheid 
zorgt. 

4. Recht doen aan de verschillende stromingen en kleuren binnen de PGA vinden wij een goed 
uitgangspunt, waarbij wij in meer samenwerking ook kansen zien. 

 
Ten aanzien van de opties: 
I de droom van een woongemeenschap als één kern van de PGA.  
II het idee van een city-kerk als centrum van vele activiteiten in één van de huidige locaties. 
III het zelfde idee van een city-kerk maar dan in een nieuw gebouw. 
IV het idee van een noord-zuid as. 
V idee van het belang van christelijk cultureel erfgoed 


