We zijn op weg …
Met elkaar zijn we op weg naar een nieuwe protestantse
gemeente in Almelo. Heel wat stappen zijn al gezet. In de
themagroepen en het projectteam, de wijkbijeenkomsten
voor ambtsdragers en gemeenteleden en in verschillende
vergaderingen van de algemene kerkenraad waar onlangs de
eerste besluiten zijn genomen. Net als in de bouw kunnen we zeggen dat de
voorbereidingsfase nu grotendeels is afgerond en we met de uitvoering kunnen beginnen.
Iedereen kan daarbij een steentje bijdragen aan het nieuwe kerk-zijn in Almelo. Het is fijn en
inspirerend zoveel betrokkenheid van eenieder te ervaren en te voelen.
Kijk op www.loslatenenopnieuwbeginnen.nl voor meer informatie over het proces, de
stappen die al zijn gezet en de besluitvorming in de algemene kerkenraad. Of vraag uw eigen
wijkkerkenraad.
De algemene kerkenraad heeft in het algemeen besloten:
Veelkleurig, verbindend en veelzijdig kerk te willen zijn. Daarbij in te zetten op een gemeente
die leeft tot eer en in navolging van Christus haar Heer en ook naar buiten gericht is. Met
voor ontmoeting een centrale herkenbare plek in Almelo en in de Almelose samenleving.
Waarbij wij pluriformiteit niet als probleem maar als kracht zien, de diversiteit aan
spiritualiteit- en geloofsbelevingen als wezenlijk en kostbaar. Organisatorisch compact,
wendbaar en flexibel om zodoende goed in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de
samenleving in het algemeen en op lokale initiatieven in het bijzonder.
Om dat te realiseren zetten wij in op de volgende aandachtspunten:
0. communicatie / 1. erediensten en vieringen / 2. vernieuwing / 3. pastoraat en dienen /
4. gemeenteopbouw en leren / 5. jeugd en jongeren.
Later zullen bestuur en onderdak volgen.

Niet alles kan snel
Het veranderen van een kerkgemeente kost tijd. Om eraan te
wennen dat een en ander anders wordt. Maar ook om het nieuwe
‘huis van God te bouwen’. Niet letterlijk. Want daar zijn wij nog
niet uit. Het onderzoek naar het meest geschikte gebouw is nog
volop gaande. Intussen kunnen wij, figuurlijk, al wel verder met de
voorbereidingen voor het neerzetten van het fundament en de
muren. Het dak komt later wel.

Bouwstenen voor de toekomst
We gaan bouwen aan onze kerk voor de toekomst. Elke bouwsteen is
belangrijk, zodat het huis stevig staat. De inbreng van iedereen wordt
gewaardeerd. We gaan daarom een bouwgroep samenstellen, die
bestaat uit verschillende bouwteams. Op deze manier dragen wij met
elkaar een steentje bij aan een toekomstbestendige kerk. We ruimen
voldoende tijd in om elkaar te horen, aan te moedigen en te
inspireren.

De bouwgroep bestaat uit de volgende bouwteams:
•
•
•
•
•
•

Bouwteam communicatie: gaat invulling geven hoe en op
welke manier wij iedereen informeren
Bouwteam bronnen: gaat invulling geven aan de eredienst en
verschillende vieringen
Bouwteam vernieuwing: gaat werken aan innoverend
gemeentezijn
Bouwteam pastoraat/diaconaat: gaat de zorg om en voor
elkaar organiseren
Bouwteam gemeenteopbouw/leren: gaat bestaande activiteiten samen met
betrokkenen coördineren en centraliseren; met aandacht voor actualiteit en
vernieuwing
Bouwteam jeugd en jongeren: gaat de ontmoeting van jeugd en van jongeren
faciliteren, met professionele ondersteuning van een kerkelijk werker of predikant

Kom erbij
Wilt u meebouwen aan onze nieuwe kerkgemeente? Kom erbij en maak
deel uit van een bouwteam. Bij de samenstelling van de bouwteams kijken
wij of er een goede verdeling is tussen jong en ouder, verschillende
wijkgemeenten en expertise. Is een bouwteam al vol? Dan kunt u zeker op
een andere manier uw steentje bijdragen.
Geef u vóór 2 november ’22 op bij projectleider Jan Boer van Kerkvitaal gemeenteadvies en begeleiding. Telefoon: 06-111 115 38. Of mail: janboer@kerkvitaal.nl.

Website, nieuwsbrief, Kwintet
Op de website staat meer informatie over Loslaten & Opnieuw beginnen,
www.loslatenenopnieuwbeginnen.nl.
Verder verschijnt met enige regelmaat een nieuwsbrief of leest u meer in het kerkblad
Kwintet. Zo bent en blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Vragen of ideeën
Aarzel niet ons te benaderen. Wij horen graag uw reactie:
janboer@kerkvitaal.nl. 06-111 115 38,

