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Almelo, 3 februari 2021 
 
Onderwerp: uitnodiging 16 februari 
 
Met pijn in het hart, maar het is zoals het is, nemen we per 1 maart 2022 afscheid van een groot deel van de 
wijkgemeente De Ontmoeting, die dan buiten onze Protestantse Gemeente Almelo (PGA) verder gaan als nieuwe 
gemeente van bijzondere aard. Deze nieuwe Protestantse gemeente van bijzondere aard De Ontmoeting te Almelo 
(GBA) blijft gebruik maken van het gebouw aan de Hoornbladstraat 29a. 
 
Gelukkig is er ook een deel dat gekozen heeft om niet mee te gaan met de nieuwe GBA en lid te willen blijven van 
onze PGA. Als Algemene Kerkenraad zijn wij dan ook dankbaar dat we met deze mensen de wijkgemeente De 
Ontmoeting kunnen voortzetten. Tegelijkertijd lopen we echter wel tegen een aantal praktische bezwaren. 
 
Want per 1 maart wordt de wijkgemeente De Ontmoeting geconfronteerd met geen plek, geen predikant, geen 
wijkkerkenraad en geen eigen kerkdienst. Een schok voor de blijvende leden, maar bovenal verdriet om het verlies 
van het gemeenschap zijn. Wij willen graag de blijvende leden ondersteunen en onderzoeken hoe wij samen het 
beste de doorstart kunnen maken van onze wijkgemeente De Ontmoeting. 
 
Aangezien de gehele wijkkerkenraad meegaat naar de nieuwe gemeente is afgesproken dat de AK voorlopig de 
zorg op zich neemt voor de blijvende leden van de wijkgemeente De Ontmoeting. De Algemene Kerkenraad vindt 
het belangrijk om de blijvende leden alsook het confessionele geluid een thuis te bieden binnen de Protestantse 
Gemeente Almelo. Inmiddels hebben we al gezorgd voor pastorale ondersteuning in de persoon van emeritus 
predikant Ds. Borsje uit Vriezenveen. 
 
Zoals aangegeven, kunnen en willen we een doorstart van de wijkgemeente De Ontmoeting niet zonder u regelen, 
maar samen met u. Daarom nodigen we u van harte uit om daarover met ons van gedachten te wisselen op 

woensdagavond 16 februari a.s. -  20.00 uur - grote zaal De Schouw, Kerkplein 3 
Tevens zullen wij u dan verder informeren en hopen we al uw vragen te kunnen beantwoorden. Ook is er genoeg 
ruimte om elkaar te ontmoeten en bij te praten.  
 
Met betrekking tot Aktie Kerkbalans 2022: de uitvoering hiervan is niet gegaan conform de afspraken tussen de 
PGA en GBA hierover. Dat gegeven kunnen we helaas niet veranderen. Wel kunnen wij u verzekeren dat úw 
bijdrage volledig ten goede komt aan de PGA en aan de wijkgemeente De Ontmoeting binnen de PGA. Mocht u 
nog niet gereageerd hebben via de antwoordkaart, dan kan onze bevestiging wellicht reden zijn om de 
antwoordkaart alsnog in te vullen en te retourneren. 
 
Met warme groet, 
namens de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Almelo, 
 
 
 
A. EK     J.H.D. Pas 
Voorzitter    scriba 
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