
   
 

   
 

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE 'DE GROTE KERK'.  

Bijeenkomst vertegenwoordigers wijkgemeente Grote Kerk in de themagroepen  

      met leden klankbordgroep Grote Kerk. 

      Dinsdag 28-04-2021, Grote Kerk.   

Aanwezig: Gerard ter Haar (voorzitter, klankbordgroep), Wijnanda Smeenk 
(klankbordgroep, Janneke Webbink (klankbordgroep), Arie van Houwelingen 
(themagroep identiteit en pluriformiteit), Gerry Konijnenbelt (identiteit en pluriformiteit), 
Meindert van der Woude (dienen en pastoraat), Nico Knol (jeugd en 
jongvolwassenenbeleid), Harry Konijnenbelt (gemeenteopbouw en leren), Inetje 
Parlevliet (gemeenteopbouw en leren), Hans Engberts (onderdak), Kees Blok 
(onderdak), Michiel van Santen (bestuur en ondersteuning), Henk Kamps (bestuur en 
ondersteuning), Wilburt Laarman (stagiaire) Ben ter Haar (klankbordgroep). 

De themagroepen denken mee en bouwen in het proces naar de vernieuwing van de 
Protestantse Gemeente Almelo. Dat gebeurt onder de titel ‘Loslaten en opnieuw 
beginnen’. De themagroepen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
wijkgemeenten Pniël, Noach, de Bleek en Grote Kerk. Elke themagroep heeft een 
vertegenwoordiger in het projectteam, dat verantwoordelijk is voor de afstemming tussen 
de themagroepen en de coördinatie van taken en opdrachten.  

De klankbordgroep bestaat uit leden van het moderamen Grote Kerk. Deze groep wordt 
wellicht na de zomer 2021 verbreed met gemeenteleden, die hiervoor belangstelling 
tonen.  

- De vertegenwoordigers van de Grote Kerk in de themagroepen vertellen tijdens de 
bijeenkomst over het verloop van de tot nu toe gehouden bijeenkomsten. In de meeste 
gevallen gebeurde dat vanwege corona via Zoom internetverbinding. Tijdens de 
vergadering worden ervaringen gedeeld en van gedachten gewisseld. Alle partijen zien 
het nut van deze ontmoeting in.  

Volgende aanbevelingen worden gedaan: 

-- De deelnemers aan deze bijeenkomst themagroepen met de klankbordgroep vinden 
dat zo spoedig mogelijk samen gekerkt moet worden. Dat samen kerken kan inhouden 
dat elke week in een van de kerken een dienst is. Dit kan gebeuren als de corona 
pandemie voorbij is en er geen belemmeringen voor de kerkgang zijn. Dit aspect is -
nog- niet aan de orde. De overkoepelende projectgroep gaf namelijk later aan het 
te vroeg te vinden om zo gauw al met één gezamenlijke kerkdienst te 
beginnen. Het waarom daarvan moet veel zorgvuldiger eerst worden 
gecommuniceerd met alle gemeenteleden.  

-- Belangrijk vinden vertegenwoordigers van de Grote Kerk in de themagroepen dat alle 
PGA gemeenteleden direct bij het proces ‘Loslaten..’ worden betrokken, dat de 
communicatie goed verloopt. Bij die communicatie zijn feiten niet zo belangrijk, wel het 
verhaal erachter (hoe wordt het loslaten ervaren, hoe gaat het er straks uitzien, welke 
emoties spelen mee). Het kan zijn dat door deze stap ook de groep gemeenteleden tot 
en met 45 jaar (al dan niet met opgroeiende kinderen) meer wordt geïnteresseerd in het 
kerkelijke leven. 

-- Voor de profielschets van de nog te beroepen tijdelijke predikant voor de Noach en 
Grote Kerk wijkgemeente mag het aspect van vorming en toerusting niet worden 
vergeten. 

De tweede bijeenkomst is donderdag 10 juni om 19.30 uur in De Schouw. 

 


