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Inleiding 
Dit beleidsplan is gemaakt op basis van een behoefte zoals die ook is uitgesproken bij de 
kerkvisitatie in 2015. De looptijd van dit beleidsplan is tot aan het moment dat in 2019 
een nieuw beleidsplan in werking zal zijn gegaan. 

Wat willen wij zijn? 
De wijkgemeente van de Grote Kerk vindt haar bestaansgrond, haar geloofsgrond en haar handelingsgrond in de 
Bijbel, zoals die door de boeken van het Oude Testament en het Nieuwe Testament tot ons is gekomen. Wij kijken 
daarbij altijd kritisch naar de actuele betekenis daarvan in ons leven. 

Vieren, leren en dienen zijn de werkwoorden die ons kenmerken, waarbij jong en oud zijn betrokken. We willen 
betekenis hebben in het leven van mensen door elkaar te helpen en te ondersteunen, door dienstbaar te zijn in de 
wereld, door betrokken te zijn bij mensen in nood, door een positief verschil te maken in de maatschappij, door 
bijzondere aandacht te geven aan ouderen die dreigen te vereenzamen en door jongeren en hun ouders een 
helpende hand te reiken bij het zoeken van hun weg in geloven en leven. Zo willen we als gelovigen levende 
getuigen zijn van Gods boodschap. Wij willen een houvast in het leven van mensen zijn. Wij willen een geestelijk 
thuis en een sociaal vangnet bieden voor wie dat nodig heeft. Wij zijn een levende gemeente, niet alleen een plek 
van traditie, maar ook van vooruitzien.  

Onze kerkdiensten sluiten aan bij de klassiek-oecumenische traditie. Klassiek betekent zeggen dat we gericht zijn op 
de joodse wortels van het christelijk geloven en dat we hechten aan het goede dat de lange traditie van de kerk ons 
heeft gebracht. Oecumenisch wil zeggen dat we ons richten op de rijkdom waarin de breedte van de kerk gestalte 
krijgt. Zo nemen we andere tradities ter harte om van te leren en voelen wij ons in de vormgeving van de liturgie 
verwant met de lutherse en anglicaanse tradities. Wij volgen het oecumenisch leesrooster. De lezing van de Schriften 
en de uitleg daarvan, het avondmaal, de gebeden, de liederen en de muziek zijn steeds met elkaar in balans. Zij 
vormen door het kerkelijk jaar heen een wezenlijk onderdeel van de erediensten. Daarbij maken wij onder meer 
gebruik van de vele mogelijkheden van de menselijke stem, van instrumenten en van ons eeuwenoude kerkgebouw. 
De orden van dienst die wij gebruiken volgen in cyclische vormen de wisselende seizoenen van het kerkelijk jaar en 
worden voor de kerkgangers op een begrijpelijke manier gepresenteerd.  

Waar staan wij en waar willen wij heen? 
De verscheidenheid in geloofsbeleving is het uitgangspunt voor het leven van onze kerkelijke gemeente die open en 
gastvrij in het midden van de stad wil staan. Iedereen die zich bij onze kerkgemeente thuis voelt is bij ons van harte 
welkom, ongeacht de territoriale afbakening van de kerkelijke gemeentegrenzen in Almelo of daarbuiten. Wij 
streven ernaar dat de Grote Kerk zo lang mogelijk kan worden gebruikt als plek van samenkomst voor de 
erediensten ten behoeve van de Protestantse Gemeente Almelo (PGA) en dat daarnaast ook voor andere culturele 
en religieuze bijeenkomsten het gebouw beschikbaar blijft. 

Wij voelen ons voluit deelgenoot van de Protestantse Kerk in Nederland en conformeren ons aan de kerkorde en de 
daaruit voortvloeiende regelingen. Wij maken actief deel uit van de PGA. Wij volgen de door de Algemene 
Kerkenraad geformuleerde algemene beleidsuitgangspunten. Voor de periode daarna, dat wil zeggen vanaf 2019, 
willen wij actief meedenken over de mogelijkheden tot continuïteit van onze gemeente als levend deel van de PGA. 
Wij willen in dit hele proces voortdurend streven naar aanknoping, instandhouding en uitbreiding van onze relaties 
met de andere Almelose kerkgemeenschappen en religieuze instellingen. Wij willen samen met leden van de andere 
gemeenten van de PGA zoeken naar datgene wat ons bindt, eerder dan naar datgene wat ons (onder)scheidt.  
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Hoe organiseren wij ons? 
Het functioneren van de kerkenraad en de verdere organisatie van de Grote Kerk is vastgelegd in een Plaatselijke 
Regeling die wij steeds wanneer dat nodig is, aanpassen aan de eisen van de tijd. In de kerkenraadsvergaderingen is 
er, naast de gebruikelijke informatievoorziening en besluitvorming steeds ruimte voor verdieping rond geloofsvragen 
en geloofsonderwerpen 

Naast de als zodanig bevestigde ambtsdragers betrekken wij zoveel mogelijk andere gemeenteleden bij het 
kerkenwerk. Dat doen wij via de instelling van taakgroepen op het gebied van pastoraat, diaconaat, eredienst en 
beheer. Daarnaast zijn er diverse commissies en werkgroepen en wordt een beroep gedaan op individuele 
participatie. De taakgroepen, commissies en werkgroepen hebben naast het plannen en uitoefenen van hun 
primaire werkzaamheden tevens een adviserende taak richting kerkenraad. 

Bijzondere aandacht willen wij geven aan:  
- het betrekken van de jeugd en jong volwassenen bij ons kerk zijn; 
- ouderen in onze gemeente, in het bijzonder daar waar die dreigen te vereenzamen; 
- participatie in de missionaire taak van de kerk en de vorming en toerusting die daarvoor nodig is; 
- ons krimpende en verouderende ledenaantal en mede in dat verband onze financiële positie.  

In onze steeds sneller veranderende samenleving proberen wij door een transparante en traceerbare organisatie, 
communicatie en besluitvorming voortdurend te anticiperen en in te spelen op de actuele ontwikkelingen die op ons 
afkomen. Dat doen wij steeds zo praktisch mogelijk. Waar beslist noodzakelijk ontwikkelen en beschrijven wij 
doelstellingen en taken in heldere, uitdagende en haalbare werk- en uitvoeringsplannen voor de korte en wat 
langere termijn, met duidelijk afgebakende looptijden. Bij het ontwikkelen van die plannen kiezen we er steeds voor 
om eerst samenwerking te zoeken met de andere wijken van de Protestantse Gemeente Almelo en door gebruik te 
maken van externe expertise die er beschikbaar is.   

In ons jaarlijks verschijnend Kerkenwerkboek worden alle activiteiten vermeld die betrekking hebben op ons kerk zijn 
en wordt aangegeven wie daarin een specifieke taak hebben en daarvoor benaderbaar zijn.  

We onderscheiden daarin op hoofdlijnen: 
- de eredienst: de vierende gemeente: een rooster van kerkdiensten en de daarin voorkomende taken en 
bijzonderheden; 
- het pastoraat en het diaconaat: de dienende en delende gemeente: een opgave van de verschillende clusters van 
de verschillende wijken binnen onze gemeente in Almelo en daarbuiten; 
- vorming en toerusting: de lerende gemeente: jaarroosters van diverse cursussen; 
- algemene kerkinformatie, waarin ook informatie over de Stichting Vrienden van de Grote Kerk en de Stichting de 
Schouw. 

Naast publicaties in het algemene Almelose Kerkblad ‘Kwintet’ geven wij informatie over actuele zaken in onze 
gemeente via een digitale nieuwsbrief en op onze website. 

Almelo, november 2016 


