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Aan alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Almelo 
 
Almelo, 9 juli 2021 

Op weg naar nieuw ‘kerk zijn’ in Almelo! 
 
De Protestantse Gemeente Almelo (PGA) staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Hoe willen 
wij ‘kerk zijn’, klaar voor de toekomst? Op welke wijze kunnen wij er voor elkaar zijn en aandacht en 
hulp geven aan hen die daar behoefte aan hebben? Hoe kunnen we het financieel bolwerken nu 
inkomsten minder worden en uitgaven hetzelfde zijn of zelfs stijgen? We moeten, kortom, keuzes 
maken. 
 
Het is een spannende tijd, die ook kansen biedt. Want samen gaan wij kijken hoe wij een 
kerkgemeente van de toekomst kunnen zijn. Een gemeente waar iedereen zich thuis voelt, zich 
gewaardeerd weet en waar respect is voor het beleven van het geloof, op welke wijze dan ook.  
 
We gaan op weg 
De PGA bestaat uit vijf wijkgemeenten: de Bleek, Grote Kerk, NOACH, de Ontmoeting en Pniël. Om 
echt te horen en te weten wat leeft in elke wijkgemeente, is het project Loslaten & Opnieuw 
beginnen opgezet. Dit project (onder leiding van een projectgroep) zet een weg uit naar het kerk zijn 
van nu tot later. Een gemeente die vitaal en aantrekkelijk is. Een gemeente die recht doet aan hoe 
God liefdevol bij mensen betrokken is en die ruimte biedt aan het op verschillende manieren beleven 
van het geloof. Dat kan zijn van confessioneel/evangelisch tot vrijzinnig. Belangrijk is te weten dat 
onze kerk, waaraan we samen bouwen, een veilig thuis is voor ons allen. 
 
Elkaar verrijken 
In Loslaten & Opnieuw beginnen zijn verschillende vertegenwoordigers uit de wijken met elkaar in 
gesprek om te onderzoeken wat nodig is om zo kerk te zijn. We realiseren ons dat we sommige 
vertrouwde dingen daarvoor los moeten laten en kijken met frisse blik naar nieuwe mogelijkheden. 
Het is een pijnlijk en intensief proces dat we van harte aangaan in het vertrouwen dat we er samen 
uitkomen en elkaar verrijken. In die zin houden wij elkaar ook vast. 
 
De weg van de Ontmoeting 
De wijkkerkenraad van de Ontmoeting heeft aangegeven een andere weg in te slaan en niet deel te 
willen nemen aan het proces van Loslaten & Opnieuw beginnen. Zij wil als zelfstandige gemeente 
buiten de PGA doorgaan en heeft daarvoor een verzoek ingediend bij het bevoegd orgaan, de classis 
Overijssel-Flevoland. Wij merken dat deze keuze van de Ontmoeting consequenties heeft voor de 
leden die het hiermee niet eens zijn. Als de classis met het verzoek instemt, dan willen wij de leden 
die bij de PGA willen blijven, een volwaardige plaats binnen de huidige PGA geven, bijvoorbeeld ook 
wat betreft pastoraat en prediking. 
Wij hopen uiteraard dat deze situatie is te voorkomen en dat ook de Ontmoeting met ons op weg 
gaat in het proces van Loslaten & Opnieuw beginnen. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat de 
toekomstige PGA voor iedereen een veilig thuis is! 
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Van advies tot besluit 
Eind dit jaar komt de projectgroep Loslaten & Opnieuw beginnen met een advies. Op grond van dit 
advies stelt de AK een voorgenomen besluit op. Dit voorgenomen besluit wordt daarna in alle 
wijkgemeenten afzonderlijk beoordeeld om tenslotte samen te komen tot een definitief plan. Een hele 
procedure waarvan wij u de komende tijd op de hoogte houden. 
 
Vragen en ideeën  
Wij hopen dat wij u met deze brief goed hebben geïnformeerd over waar wij nu staan als PGA. 
Misschien heeft u vragen of ideeën? Het is heel fijn als u die met ons wilt delen. Dominee Marco 
Montagne is daarvoor het aanspreekpunt. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0546-341140. 
Mail sturen kan ook naar ds.montagne@gmail.com.  
 
Met hartelijke groet, 
namens de algemene kerkenraad 
 
 
Aart Ek, voorzitter 
 
PS 
Wilt u meer informatie? In het zomernummer van Kwintet, dat u heeft ontvangen, staat een uitgebreid 
artikel over Loslaten & Opnieuw beginnen. Op https://www.pga-almelo.nl/loslaten_en_opnieuw_beginnen  
vindt u meer informatie. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier ook.  
Of opgeven via nieuws@pga-almelo.nl.  
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