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16 september 2020 
 

Hoe ziet de Protestantse Gemeente Almelo er in de toekomst uit? 

 
De wijkkerkenraad gaf afgelopen zondag tijdens het gemeenteberaad in de Grote Kerk een 
presentatie van het projectplan van de Algemene Kerkenraad. Om zo te komen tot een 
vitale, aantrekkelijke en toekomstbestendige Protestantse Gemeente Almelo (PGA). Er was 
gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen. Daarvan werd volop 
gebruik gemaakt. Aan het einde van het gemeenteberaad gaven alle aanwezigen aan het 
plan van onze Algemene Kerkenraad positief te ondersteunen. Begin oktober wil de 
Algemene Kerkenraad weten hoe de gevoelens van de wijkgemeenten zijn, opdat verder kan 
worden gewerkt aan dit veranderingsproces dat Loslaten en opnieuw beginnen heet. 
 

Graag meer informatie? 
 
Misschien kon u afgelopen zondag niet aanwezig zijn. Daarom sturen wij u de presentatie als 
bijlage bij deze extra Nieuwsbrief. Eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u melden aan 
de scriba door een e-mail te sturen, scriba.grotekerk@pga-almelo.nl  
Daarnaast bestaat de mogelijkheid met een afvaardiging van de wijkkerkenraad van 
gedachten te wisselen over dit plan van de AK. Ook daarvoor geldt dat u dit bij de scriba via 
e-mail kenbaar kunt maken. Als datum hebben wij hiervoor donderdagavond 24 september 
vanaf 19.30 uur in gebouw De Schouw tijd gereserveerd. Wij vragen u uiterlijk dinsdag 22 
september te reageren.  
 

Doet u mee? 
 
Een belangrijke uitwerking van het plan zijn de zes themagroepen, waar een basis wordt 
gelegd voor onze ‘kerk van de toekomst’. In deze themagroepen zijn leden van alle 
betrokken wijkgemeenten vertegenwoordigd. Wij willen graag als wijkkerkenraad twee leden 
per themagroep afvaardigen. Misschien wilt u deelnemen of kent u iemand die onze 
gemeente goed kan vertegenwoordigen. Wij horen het graag van u. Opgave kan ook weer 
per e-mail via de scriba. Het gaat om de volgende themagroepen:  

 
-- Identiteit en pluriformiteit/ vieren (liturgie) 
-- Pastoraat / dienen (missionair en diaconie) 
-- Jeugd- en jongvolwassenenbeleid 
-- Gemeenteopbouw en leren 
-- Onderdak 
-- Bestuur en ondersteuning 

 
Ben ter Haar, scriba 
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl, Telefoon: 06 – 8308 1784  
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