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Impressie van de themagroepen actief in het proces ‘Loslaten en opnieuw beginnen’. 
 
In het kader van het proces waarin we op weg zijn naar een vernieuwing van de Protestantse Gemeente Almelo 
was er op 18 mei een bijpraatavond van de wijkkerkenraad met de vertegenwoordigers in de diverse 
themagroepen uit onze Pniël-wijkgemeente. Dat leverde een zeer geanimeerde gespreksavond op waarin vooral 
het enthousiasme doorklonk om samen met lastige vragen om te gaan en daarin toch ook wat verder te komen. 
Hieronder een impressie in vogelvlucht wat er zoal voorbij kwam. Achter elke themagroep staan steeds de namen 
van wie vanuit de Pniël daaraan deelnemen. Cursief staan steeds een paar vragen uit de taakstelling van de 
betreffende themagroep. En recht gedrukt een impressie wat we met elkaar deelden. 
 
Identiteit en pluriformiteit (Henny van Marle en Erik Timmer) 
Het blijkt een moeilijk onderwerp te zijn. Antwoord moet worden gegeven op de vraag:  
Welke ‘identiteiten’ kunnen we onderscheiden en hoe verhouden die zich tot elkaar? - Hoe doen we recht aan de 
kerkelijk verscheidenheid en hoe werkt dat uit in liturgie, pastoraat etc.? - Hebben we dan per ‘identiteit’ nog een 
eigen kerkdienst? - Wat kan worden samengevoegd, wat dient een eigen plek te behouden of te krijgen, hoe 
gaan we dat organiseren? - Welke transitie op welke termijn is daarvoor nodig? - En hoe omschrijven we de 
identiteit van de Protestantse Gemeente te Almelo als geheel, met andere woorden wat staat er op ons 
visitekaartje?  
Tijdens het laatste overleg las voorzitter Monica Schwartz een tekst uit Ezra. Deze bleek een eye-opener te zijn.  
Het gaat erom de bouwstenen aan elkaar te plakken. Hoe gaan onze leden zich erkend en herkend voelen. Wat 
dat betreft grijpen de themagroepen in elkaar. Het boekje “Herkerken” was hierbij tot steun. Het idee van Henny 
en Erik is het zoeken naar een gebouw waarin veel kan, o.a. door flexibele wanden. De afspiegeling van onze 
wijkgemeente is: “Het gaat echt ergens over, maar alles kan en niets moet”. In de andere wijk liggen accenten op 
dit punt meer of minder verschillende. 
 
Pastoraat en dienen (Jacqueline Meupelenberg en Gerbrig de Vries) 
Om toekomstgericht te denken is het goed om even los van de (huidige) kerkelijke structuren na te denken over 
de invulling van de kernfuncties van de gemeente als pastoraat, diaconaat en missionair gemeente zijn (binnen 
én buiten de kerk). De verantwoordelijkheid voor het pastoraat ligt nu volledig bij de wijkkerkenraden met hun 
eigen vrijwilligers en ambtsdragers en eigen predikant en eventuele kerkelijk werkers. De missionaire 
verantwoordelijkheid van de PGA vraagt om verdere doordenking hoe deze gestalte te geven. Het college van 
diakenen kent al een meer centrale structuur maar wel met diakenen die verbonden zijn aan een wijkgemeente. 
In het doordenken van bovengenoemde dient ook aan de orde te komen welke faciliteiten nodig zijn in de zin van 
ruimten etc.  
De leden van de themagroep komen in een positieve sfeer bij elkaar en zijn bereid er met elkaar de schouders 
onder te zetten. Speerpunten zijn: omzien naar elkaar in Gods naam (diaconaal praktisch en pastoraal in 
gesprek, beide staan niet los van elkaar) en missionair naar buiten gericht, hoe zien we naar de wereld om. 
Hierbij staat de PGA centraal en niet een gebouw. Eerste idee dat nader verkend wordt, is: vanuit centraal 
kunnen diverse mensen zitting nemen in steunpunten, bv. in 4 deelgebieden. Dit punt moet een eigen werkgroep, 
coördinator en professional (op afroep) hebben en geschikt zijn om met 15 mensen bij elkaar de kunnen komen. 
Voor grotere groepen zou een ruimte, naar behoefte, kunnen worden gehuurd. Aan groepen wordt gedacht in de 
vorm van: bezoekgroep ouderen; groep 75 plussers; groep 40-75 jarigen (hier zijn binnen de Bleek al een aantal 
kringen van); jongeren en andere groepen. Daarnaast moet ieder gemeentelid oog en oor voor elkaar hebben. In 
ieder deelgebied hebben 2 ambtsdragers van uit het overkoepelend orgaan zitting.  
Missionair kan ook als een deelgebied gezien worden met als uitgangspunt een notitie van bv. Rienke Vedders. 
Er moet ook verder gekeken worden dan de deelgebieden, zoals samenwerken met de WMO; schuldhulpmaatje, 
Linkt.  
Een ander mogelijk deelgebied is werken met uitvaartteams (mensen die ervaring en opleiding hebben, op dit 
moment zijn dit 3 mensen). Het doel is om de predikanten te ontlasten ook in het voortraject. Voorop blijft staan 
de wens van een gemeentelid.  
Alle groepen hebben behoefte om ervaringen uit te wisselen met gemeenten die al op onze toekomstige wijze 
werken, zoals Deventer en Enschede.   
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Jeugd en jongvolwassenen (Jennie Sloof, niet aanwezig, en Rits van der Woude) 
Een van de speerpunten van het beleid ligt in het verlangen om ook ‘kerk’ te zijn voor de jeugd en 
jongvolwassenen van de gemeente. Maar hoe geven we ‘inclusie’ in deze zin vorm. En hoe groot zijn de 
verschillen wel niet binnen een algemene omschrijving als ‘jeugd en jongvolwassenen’. Het is belangrijk niet 
alleen over deze doelgroep(en) te praten, maar ook met. En liever ze nog in de themagroep een duidelijke plek 
geven. Waar dat niet lukt moet naar alternatieven worden gezocht. Het is goed te analyseren wat er nu aan 
activiteiten en concepten wordt gefaciliteerd die werken en in kaart te brengen wat niet (heeft ge-)werkt. Bij 
bovengenoemde is ook van belang om te bepalen welke specifieke professionele ondersteuning, nu en in de 
toekomst gewenst/nodig is voor deze specifieke doelgroep(en). Uiteraard binnen de gestelde kaders.  
Vanuit elke wijkgemeente (m.u.v. De Ontmoeting) zitten twee vertegenwoordigers in deze themagroep. Het is 
geen gemakkelijke opgave. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden via het Kerkelijk Bureau van PGA-leden, 
te weten in de leeftijd 0-4, 5-12, 13-19, 20-30, 31-45 jaar, waarbij is gekeken naar gedoopte en belijdende leden. 
De vraag is te komen tot een manier om deze leden te benaderen om met hen in gesprek te gaan over hun 
behoeften, dromen... Dit zou kunnen via de jeugdouderling/-diaken. Een voorbeeld van het houden van diensten 
voor de jeugd zijn de diensten die nu al in de NOACH gehouden worden. Uitgangspunt is dat wij dienstbaar 
moeten zijn aan de jongeren.  
 
Gemeente opbouw en leren (Fien Venema) 
Een levende kerk is ook een lerende kerk. Het is goed voor de verschillende doelgroepen zowel binnen 
(ambtsdragers, andere vrijwilligers, andere gemeenteleden) als buiten de kerk de leerbehoefte goed in kaart te 
brengen. Mogelijk komen zaken niet aan bod waarvoor de behoefte nog gekweekt moet worden omdat vorming 
en toerusting op een bepaald gebied wel van groot belang is voor de vitaliteit van de gemeente. Vervolgens zal 
de behoefte worden vertaald naar een concreet aanbod of een concrete aanpak. Vragen die kunnen helpen bij 
het gesprek: - Welke activiteiten hebben we tot nu toe uitgevoerd in het kader van gemeenteopbouw en leren? - 
Welke leerbehoefte lag daaraan ten grondslag? - Welke leerbehoeften zien wij in de toekomst? - Voor welke 
doelgroepen? - Welke activiteiten kunnen daarvoor worden ingezet?  
Het rapport van deze themagroep is naar verwachting volgende week gereed om in te leveren. Het rapport is nog 
niet tot in detail uitgewerkt.  
Alle activiteiten binnen de wijken zijn in kaart gebracht en geclusterd. Gekeken is naar wat kan gezamenlijk en 
wat moet decentraal uitgevoerd worden. Wat is nodig om gemeente te zijn en wat voelen we hierbij. Er is veel 
veranderd in de samenleving. De vraag is of mensen enig idee hebben wat er allemaal gebeurt, zijn we niet te 
bescheiden met het uitdragen van wat we allemaal doen (schuldhulpmaatje e.a.). Er moet veel meer bekendheid 
gegeven worden aan waar we mee bezig zijn en waarom we dit doen: uit roeping en vanuit de bijbel. Hebben 
mensen hetzelfde beeld van kerkzijn zoals die nu is? Als je niet meer komt, weet je ook niet wat er in ontwikkeling 
is. Onlosmakelijk is met elkaar verbonden: wat kunnen we aanbieden en waar is behoefte aan. We kunnen niet 
zonder elkaar m.b.t. gemeente-opbouw en geloofsopbouw. We putten uit dezelfde bron en er mag verschil zijn, 
met name binnen de PGA. We kunnen er nu al mee beginnen bv. door activiteiten open te stellen voor andere 
groepen: “Kom erbij”. Ook kunnen we kerkdiensten samen houden en aansluitend in gesprek gaan met elkaar. Er 
is nu veel overlapping met de andere themagroepen. Onderzocht moet worden wat ons drijft, hoe kunnen we je 
helpen je te verrijken, waarmee kunnen we helpen en hoe kunnen we elkaar helpen, omzien naar elkaar, 
diepgang. Hoe kunnen we in contact komen met Jeugd en Jongeren tot 45 jaar, wat zijn de behoeften.  
 
Onderdak (Siemen Albada en Jerry van den Bos) 
Voor de nieuw te vormen gemeente zal er ruimte nodig zijn voor een verscheidenheid aan activiteiten om elkaar 
te ontmoeten in een veelheid van samenstellingen (binnen en buiten de gemeente). Eerst is, los van het denken 
aan bestaande kerkgebouwen, een pakket van eisen nodig voor toekomstige huisvesting. Cruciale vraag daarbij 
is ook of we gaan voor 1 gebouw op 1 plek, of dat er meerdere locaties nodig zijn om de doelstellingen van de 
gemeente te realiseren. Dromen is goed, maar voor het eindplaatje ligt het jaarbudget wel min of meer vast. De 
kansen om met de gebouwen ook geld te genereren dienen goed in kaart te worden gebracht. Tegelijkertijd is het 
zaak het huidige in bezit zijnde vastgoed in kaart te brengen: Wat zijn de ruimten, de exploitatiekosten, mogelijke 
opbrengst bij verkoop etc.? Hierbij is een goede samenwerking met het College van Kerkrentmeester nodig.  
Het is een boeiend onderwerp. Binnen de themagroep is er veel respect voor elkaar. De leden hebben 
geïnventariseerd welke ruimtes er in de verschillende kerken zijn met het aantal m2 en hoeveel mensen gebruik 
kunnen maken van deze ruimtes. Tevens is in kaart gebracht welke activiteiten er plaatsvinden binnen deze 
ruimtes. Kijkend naar de toekomst moet in kaart worden gebracht aan welke ruimtes behoefte is, wat kan centraal 
en wat moet decentraal blijven. Op dit moment wordt er een stappenplan gemaakt wat is vanuit de huidige 
situatie nodig naar wat we willen in de toekomst. Kijkend naar de toekomst is de vraag hoeveel gemeenteleden 
moeten we onderbrengen in de kerkdienst. Als uitgangspunt wordt gehanteerd het plaats bieden aan 400 mensen 
(in een variabele ruimte). 
Speerpunt is “Het Loslaten”. Hoe krijgen we mensen mee vanuit de huidige situatie naar de nieuwe situatie. 
Belangrijk is de gemeente meenemen in het hele proces van hoor en wederhoor.  
Als budget is genoemd een bedrag van maximaal Euro 50.000 per jaar om de lasten van ons onderdak te 
dekken. Hiervoor zijn meer modellen mogelijk en dit is op dit moment nog abstract (huur, of gedeeltelijke huur?), 
mogelijkheden moeten worden onderzocht. Er is nog discussie over het budget: mag het gebouw 50.000 kosten 
of moet de exploitatie 50.000 zijn bij een gebouw van 100.000. Gewerkt wordt aan een concreet stappenplan. 
Wat willen we; waar zoeken we naar; wat komt (in de stad Almelo) hiervoor in aanmerking; op welke wijze betrek 
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je de gemeente maximaal bij het proces van loslaten (meer rouleren, houden van gezamenlijke diensten, mensen 
laten kennismaken met elkaar, gezamenlijke activiteiten). 
 
Bestuur en ondersteuning (Peter Vos, deze avond verhinderd).  
Bij de nieuwe gemeente hoort ook een nieuwe organisatiestructuur en een ander organisatie van de 
ondersteunende activiteiten. Momenteel werken we met 5(4) wijkkerkenraden voor de 5(4) wijkgemeenten. Op 
centraal niveau is er de Algemene Kerkenraad en zijn er het College van Kerkrentmeester en het College van 
Diakenen. We gaan onderweg naar een lichtere structuur waar de benodigde bestuurskracht door minder 
mensen vorm moet worden gegeven. Tegelijkertijd moeten alle kerkordelijke verantwoordelijkheden wel ingevuld 
worden en moeten alle kerkordelijke taken wel uitgevoerd worden. Daarvoor zijn verschillende kerkordelijke 
modellen voorhanden. Daarbinnen zoeken we het beste voor ‘Almelo’, of we gaan eerst na, wat het beste 
organisatiemodel voor Almelo zou kunnen zijn en zoeken daar een kerkordelijke bedding voor.  
Aangezien Peter Vos verhinderd is, hier slechts één algemene opmerking: er wordt gezocht naar een ‘platte’ 
organisatiestructuur zodat er korte verbindingslijnen tussen de verschillende onderdelen en de last van 
vergaderen en besturen niet al te zwaar wordt. 
 
We merken op dat een aantal deelgebieden aan elkaar raken en elkaar gedeeltelijk overlappen. Dit leidt mede tot 
een samenbindend geheel. Daarom overleggen de diverse themagroepen ook met elkaar in de projectgroep om 
de ideeën en plannen op elkaar af te stemmen 
 
Algemeen 
Ada Hoornweg complimenteert de leden van de themagroepen met de positieve sfeer en de gegeven input. De 
vergadering is het hier volledig mee eens. Vanuit de themagroepen wordt een avond als deze waar ze een 
klankbord hebben zeer op prijs gesteld zodat ze ook kunnen werken vanuit de vragen en dromen die er leven. 
 
Hoe nu verder? 
In een stroomschema (zeg maar een soort van tijdspad en route van het proces) heeft de AK aangegeven dat de 
themagroepen binnen een jaar hun notitie inleveren zodat de stuurgroep en AK tot een eerste voorstel kunnen 
komen. Uiteraard komt dit voorstel dan ook weer op de tafels van de wijkkerkenraden en gemeenteavonden. De 
input daarvan wordt dan meegenomen in het vervolg. Zo komen we dichterbij de implementatie. 
Er is een gemeente-avond geweest en we moeten de gemeente op de hoogte blijven houden.  
Stap één daarvan is deze impressie over waar we mee bezig zijn.  
Stap twee is dat we in september (als corona dat toelaat!?) een gemeenteavond over dit proces willen houden. 
 
Huiswerk voor ons allen? 
Stap drie (en die is op verzoek van onze vertegenwoordigers!): graag willen zij weten wat onze dromen zijn voor 
‘de vernieuwde PGA’. Dat geeft richting, voedingsbodem en inspiratie voor hun bezig zijn namens en voor ons!  
Die vraag splitsen we in drieën:  
a. wat is uw droom over hoe we in 2025 onderdak zijn?  
b. wat is uw droom over hoe we in 2025 gemeente zijn?  
c. wat is uw droom over hoe we in 2025 gemeente zijn in relatie staan tot onze omgeving? 
Graag uw reacties op deze 3 vragen! Per mail naar onze tijdelijke scriba Jerry van den Bos scriba.pniel@pga-
almelo.nl  
 
Tot slot 
Dit verhaal is niet meer dan een impressie over hoe we bezig zijn en wat er onderweg zoal op tafel komt. In het 
zomernummer van Kwintet, dat naar iedereen toe gaat, zal een uitgebreide impressie komen te staan vanuit het 
geheel geschreven. Ongetwijfeld staan daar andere zaken in (en misschien wel een andere kijk op hetzelfde). Dat 
hoort allemaal bij samen een proces aangaan en is niet iets om ongerust over te worden… We hopen vooral dat 
u mee blijft denken en praten en het hele proces in uw gebeden wilt dragen! 
 
Met een hartelijke groet, namens uw wijkkerkenraad, 
 
Jerry van den Bos 
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