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Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,
Middels dit schrijven willen wij, conform uw verzoek daartoe, een reactie geven op de door u
geformuleerde denkrichting aangaande de toekomst van de PGA en zoals door u
gepresenteerd onder de titel ‘loslaten en opnieuw beginnen’.
Binnen onze wijkgemeente Pniël hebben wij op 01 september jl. een wijkavond gehouden
aangaande bovengenoemde plannen. Op genoemde wijkavond zijn ca. 60 leden van de wijk
aanwezig geweest. We hebben een goede avond gehad waarin op constructieve en positieve
wijze vragen en ideeën maar ook zorgen geuit en met elkaar gedeeld zijn. Aansluitend heeft
op 15 september jl. de brede wijkkerkenraad vergaderd.
Allereerst herkent en erkent onze wijkkerkenraad de noodzaak tot ingrijpen. Op eenzelfde
voet langer doorgaan is onmogelijk. Er is dan ook waardering voor het feit dat de AK de
toekomst van het geheel van de PGA veilig wil stellen en zoekt naar mogelijkheden om de
geloofsgemeenschap van de PGA binnen de burgerlijke gemeente Almelo één te laten zijn.
Ook op de gehouden gemeente-avond is deze waardering benoemd en vanuit deze avond
kunnen we dan ook een compliment daartoe aan u overbrengen.
De grote lijnen van het gepresenteerde plan worden door de wijkkerkenraad herkend.
Desondanks kan het niet anders dan dat er, zoals bovenstaand al genoemd, vragen zijn gesteld
en zorgen zijn geuit. Deze geven we graag aan u mee ter overweging en ter verdere
besluitvorming aangaande proces en inhoud:

•

De keuze voor pastoraat (boven gebouwen) wordt als heel positief ervaren. Graag
geven wij mee dat creatief gekeken kan worden naar de invulling van het
pastoraat. Naar de mening van de wijkkerkenraad hoeft dat niet perse altijd een
predikant te zijn. Met een dergelijke keuze is wellicht meer FTE aan pastoraat te
bereiken waarmee (het totaal van de gemeente) mogelijk meer en beter gediend is.

•

De vraag leeft c.q. de zorg is er, of er bij de gemeenteleden (PGA-breed)
voldoende bereidheid is om daadwerkelijk los te laten. Het is goed dat breed beseft
wordt dat het loslaten een rouwproces is. Naar onze overtuiging komt het het
veranderingsproces ten goede als recht gedaan wordt aan de erkenning van het
rouwproces. Het advies is dan ook om dit specifiek en separaat op te pakken ! Zo
werd het voorbeeld benoemd dat de Protestantse gemeente van Deventer tijdens
een vergelijkbaar proces een specifieke ‘klaagouderling’ had. We realiseren ons
dat we als wijk, náást de PGA-brede aandacht voor zo’n rouwproces, ook zelf
aandacht kunnen én moeten geven aan de gevoelens die behoren bij het loslaten.

•

We realiseren ons dat in de komende periode 2 wijken vacant zullen worden. In
het geheel van de ontwikkelingen op weg naar 2025 moet ons inziens hier
nadrukkelijk aandacht voor zijn; voor ons een punt van zorg. Ons advies in dezen:
creëer ruimte voor een tijdelijke aanstelling van een predikant voor de
wijkgemeente NOACH en Grote Kerk waarbij de predikant ook aandacht geeft
aan eerder genoemd rouwproces.

•

Voor de wijkkerkenraad is ook de betrokkenheid van de jeugd een punt van zorg.
Het belang van een goede bezinning op jeugd- en jongeren wordt door de wijk dan
ook zwaar onderstreept.

•

Tenslotte roepen wij de AK op de onderlinge samenwerking tussen wijken stevig
te stimuleren en hierop tijdelijk beleid te maken; stimuleer de gezamenlijke
‘trektocht’ die de wijken de komende jaren hebben te gaan, op weg naar één
gemeente.

Tot zover onze 1e inhoudelijke terugkoppeling op het gepresenteerde. Wij berichten u nog
aanvullend over de deelname aan de 6 themagroepen.
U wijsheid en zegen wensend bij uw werk,
Henk Hoornweg, voorzitter,
Adriaan Pas, technisch scriba

