PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO
website: www.pga-almelo.nl
PGA Scriba
Kerkplein 3
7607 BT Almelo
tel. 0546-456744
email: scriba@pga-almelo.nl
Aan: de Wijkkerkenraden van de Protestantse Gemeente Almelo
Datum: 18 december 2018
Geachte wijkkerkenraden,
Als Algemene Kerkenraad van de PGA bieden wij u bij deze brief twee praatstukken aan. Deze
praatstukken zijn het resultaat van de twee taakgroepen, ingesteld naar aanleiding van de brainstormsessie
met alle moderamina op 17 maart 2018. Beide stukken zijn bedoeld om het verdere gesprek en de
gedachtenvorming over de toekomst van de PGA op gang te brengen en te stimuleren. Het eerste stuk
“Een kanttekening bij voortzetting van het huidig beleidsplan” (Een eigen plek, samen aan de slag), maakt
vooral duidelijk dat de PGA in de huidige vorm met 5 wijkgemeenten, 5 gebouwen en 5 predikanten,
financieel en qua bemensing op vrij korte termijn onhoudbaar wordt en ingrijpende maatregelen
noodzakelijk zijn. Het daagt daarom uit om nu keuzes te maken, de realiteit onder ogen
te zien en daar creatief mee om te gaan.
Het tweede stuk “Loslaten en opnieuw beginnen” denkt hardop over nieuwe wegen die we dan in kunnen
slaan. En is doortrokken van de grondovertuiging dat we voor een kille saneringsoperatie de handen niet
op elkaar krijgen, maar dat we in veranderingen wel velen mee kunnen krijgen als die veranderingen
breed gedragen worden en een lonkend toekomstperspectief bieden.
Wij bieden deze beide stukken aan met het dringende verzoek die in uw wijkkerkenraad en met uw
gemeente te bespreken bij voorkeur voor 1 mei 2019. Graag komen we als AK deze stukken bij u
presenteren en willen u behulpzaam zijn met de gesprekken en hopen op die manier verrijkt te worden door
de ideeën die uw wijkgemeente aandraagt. Voor het maken van een concrete afspraak zal ondergetekende
contact opnemen met uw scriba.
Ter voorbereiding van de gesprekken reiken wij u de volgende vragen aan:
a. Durft u de analyse en de conclusie uit stuk 1 tot u te laten doordringen, m.a.w. welk
toekomstperspectief heeft onze PGA in de huidige vorm? Bent u bereid om na te denken over
vernieuwing van ons kerk-zijn en kunt u dit toelichten?
b. Wat vindt u van de vooronderstelling van stuk 2 dat alleen saneren niet inspirerend is? Moeten
we daarom niet op zoek naar een wenkend toekomstperspectief?
c. Ziet u in één of meer van de voorstellen uit stuk 2 een wenkend toekomstperspectief?
Waarom wel en waarom niet?
d. Welke dingen zou u kunnen loslaten in het licht van een wenkend toekomstperspectief?
e. Komen er al pratend en denkend andere toekomstperspectieven naar boven? We
zijn erg benieuwd waar we in de gesprekken met u en uw wijkgemeenten uitkomen.

Met hartelijke groet namens de AK
Aart Ek, voorzitter

