
	  
	  

22	  maart	  2019	  

Denk	  mee	  over	  de	  toekomst	  van	  onze	  gemeente	  

Zondag	  31	  maart	  –	  11.30	  tot	  uiterlijk	  13.00	  uur	  –	  De	  Schouw	  
	  
De	  kerkenraad	  nodigt	  u	  uit	  voor	  het	  tweede	  gemeenteberaad	  waarin	  wij	  met	  u	  nadenken	  over	  de	  toekomst	  
van	  de	  Protestantse	  Gemeente	  Almelo	  en	  onze	  eigen	  wijkgemeente	  daarin.	  Hoe	  ziet	  deze	  toekomst	  eruit?	  
	  
Op	  zondag	  10	  maart	  informeerden	  wij	  u	  naar	  aanleiding	  van	  de	  brief	  en	  de	  notitie	  die	  de	  Algemene	  
Kerkenraad	  heeft	  opgesteld.	  	  
Op	  zondag	  31	  maart	  horen	  wij	  graag	  uw	  mening	  en	  ideeën	  naar	  aanleiding	  van	  datgene	  wat	  u	  gehoord	  en	  
gelezen	  heeft.	  	  

Waarden	  en	  verlangen	  	  
Wat	  is	  voor	  u	  van	  waarde?	  Wat	  is	  gezichtsbepalend	  voor	  onze	  wijkgemeente	  en	  wat	  willen	  we	  graag	  
inbrengen	  in	  het	  gesprek	  met	  andere	  wijken?	  
Welk	  verlangen	  leeft	  er	  bij	  ons?	  Wat	  is	  er	  (nog)	  niet,	  maar	  waarvan	  dromen	  wij	  (wat	  natuurlijk	  ook	  
bereikbaar	  is)?	  
	  
Op	  10	  maart	  werden	  in	  een	  schema	  de	  ‘werkvelden’	  (de	  ‘leefruimten’)	  van	  de	  gemeente	  getekend:	  

• eredienst	  
• pastoraat	  
• kerk	  in	  de	  wereld	  (diaconaat	  en	  missionair	  werk)	  
• vorming	  en	  toerusting	  

en	  als	  ondersteunende	  krachten:	  
• kerkelijke	  organisatie	  (kerkenraad,	  ambten,	  taakgroepen)	  
• geld	  en	  goed	  (financiën,	  gebouwen)	  
• PR	  en	  communicatie	  

en	  als	  dwarsverbanden:	  
• jeugdwerk	  
• ouderenwerk	  

Op	  al	  deze	  onderdelen	  kunt	  u	  inbrengen	  wat	  voor	  u	  waarden	  en	  verlangens	  zijn.	  
	  
Het	  is	  voor	  ons	  van	  groot	  belang	  dat	  u	  met	  de	  kerkenraad	  mee	  wilt	  denken.	  De	  toekomst	  van	  de	  kerk	  –	  het	  
gaat	  ons	  allemaal	  aan.	  
Zien	  wij	  u	  31	  maart?	  	  
Ook	  wie	  10	  maart	  verhinderd	  was,	  is	  natuurlijk	  zeer	  welkom!	  
	  
	  
Met	  hartelijke	  groet,	  
ds.	  Pieter	  Endedijk,	  wijkpredikant	  
Gerard	  ter	  Haar,	  voorzitter	  kerkenraad	  


