LOSLATEN & OPNIEUW BEGINNEN
Het project om te komen tot een vitale, aantrekkelijke en toekomstbestendige gemeente
Graag willen we u en jou informeren over het project ‘Loslaten & opnieuw beginnen’. In de titel zit iets pijnlijks en
iets hoopvols. Pijnlijk is dat we de huidige manier van gemeente-zijn niet vol kunnen houden. Hoopvol is het omdat
we overgaan naar een nieuwe manier van gemeente-zijn die wel toekomstbestendig is en nieuwe kansen geeft.
Dankbaar
Als Protestantse Gemeente Almelo mogen we ons rijk gezegend weten! Elke zondag mag in meerdere
kerkdiensten de rijkdom van Gods liefde, genade en zorg verkondigd en beantwoord worden. Mogen we de
gemeenschap der heiligen die we belijden ook beoefenen en vieren. En ook door de week zijn er vele
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en elkaar te bemoedigen. Als leden van de gemeente zijn we
bevoorrechte mensen. En die rijkdom en dat geluk gunnen we iedereen!
Verschillende zorgen
Tegelijkertijd zijn er ook zorgen. Ondanks het feit dat we die rijkdom en dat geluk iedereen wensen, blijft de
betrokkenheid van veel mensen beperkt. Dat uit zich in zeer geringe aanwas ‘van onder op’ tegenover vele
overlijdens en uitschrijvingen. Per saldo neemt het aantal leden van de gemeente met zo’n 200 per jaar af. Daar
zit vooral een geestelijke urgentie: Hoe kunnen we gemeenteleden vasthouden bij de Gemeente? Hoe kunnen we
nieuwe mensen betrekken? En beide gelden vooral voor wat jongere mensen…
Minder mensen betekent ook minder bestuurskracht. Het wordt er niet eenvoudiger op de kerkenraden,
werkgroepen en commissies bemenst te krijgen. Ook daar ligt een forse uitdaging.
Afnemende betrokkenheid en minder leden vertaalt zich (uiteindelijk) ook in afnemende inkomsten, terwijl de
kosten stijgen. Zonder forse ingrepen is de begroting niet meer sluitend te krijgen.
Kortom, er is werk aan de winkel, maar hoe pak je dat aan?
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DOELSTELLINGEN

Doelstelling: een vitale, aantrekkelijke en toekomstbestendige PGA
Nu er nog voldoende menskracht is, en middelen om dit doel te realiseren
Samen staan we sterk!
Samen loslaten en opnieuw beginnen aan: Vitale, aantrekkelijke en duurzame PGA
Van uitstel komt afstel. Daarom moeten we NU handelen

Project
Het kan niet anders dan dat een ingrijpende ‘verbouwing’ nodig is. Dat vraagt een projectmatige aanpak. Waarbij
helder is waar we vandaan komen, waar we naar toe moeten en hoe we daar komen: De weg of het ‘proces’. Om
dit proces mede te ontwerpen en ‘de kar te trekken’ heeft de Algemene Kerkenraad Jan Boer van ‘Kerkvitaal
gemeenteadvies en -begeleiding’ gevraagd als projectleider.

Na de verbouwing van een huis hoor je soms: ‘Je kent het haast niet weer’. Terwijl je er ook gewoon kunt wonen,
het nog dezelfde functie heeft. In de Protestantse Gemeente van Almelo zal ook veel blijven. Tegelijkertijd, als we
kijken naar de structuur van wijkgemeenten, de kerkgebouwen en het ‘bestuur’ zullen we veel moeten loslaten
voordat we verder kunnen. Oftewel ‘loslaten en opnieuw beginnen’. We willen naar eenvoudiger, kleiner en
compacter, waarvoor minder geld en minder bestuurskracht enz. nodig is. Maar wel aantrekkelijk en vitaal en ook
financieel gezond.

BESLUITVORMING
VOORGENOMEN AK-BESLUIT
I De stip op de horizon is een vitale, aantrekkelijke en toekomstbestendige Protestantse Gemeente
Almelo in 2025.
II Om deze vitale en aantrekkelijke PGA te realiseren wordt een projectteam ingesteld:
PGA-breed worden Themagroepen ingesteld voor de definiëring van:
o Identiteit & pluriformiteit / Vieren (liturgie)
o Pastoraat / Dienen (missionair en diaconaal)
o Jeugd- en Jongvolwassenenbeleid
o Gemeenteopbouw en Leren
o Onderdak
o Bestuur en Ondersteuning
III Ten behoeve van de uitvoering wordt een plan van aanpak ontwikkeld o.l.v. Jan Boer,
projectleider.
IV De volgende kaders zijn van toepassing voor de vitale, aantrekkelijke en toekomstbestendige PGA*
o De totale PGA-uitgaven mogen in 2025 maximaal € 375.000 bedragen, en binnen dit maximum zal de post gebouwen
niet hoger zijn dan € 50.000
o Minimaal 50% van de totale inkomsten wordt besteed aan PASTORAAT, dit is 2,3 FTE predikant
o Aandacht voor presentie in de wijken
o Aandacht en ruimte voor de verschillende stromingen in eredienst/vieringen/liturgie en pastoraat
*Op basis van de actuele situatie (2020), geprognotiseerd ledenverloop en daarmee
gepaard gaande dalende inkomsten, zijn kerkelijke bijdragen en overige inkomsten in 2025
geprognotiseerd op € 410.000 en in 2028 op € 360.000

Projectstructuur
De Algemene Kerkenraad is de projecteigenaar. Daar worden uiteindelijk ook de besluiten genomen. Het project
kent een stuurgroep, die wordt gevormd door het moderamen van de Algemene Kerkenraad, het moderamen van
het College van Kerkrentmeesters en de projectleider. De definiëring van het project, met andere woorden de
invulling van het plan voor de verbouwing van de PGA, zal worden neergelegd bij zes werkgroepen. De voorzitters
van de zes te vormen werkgroepen vormen samen met de projectleider het projectteam, dat de Algemene
Kerkenraad adviseert. In deze werkgroepen zitten gemeenteleden uit elk van de wijkgemeenten. Daarmee lopen
er dus de lijnen naar de wijkgemeenten (wijkkerkenraden en wijkgemeenteleden) via zowel de Algemene
Kerkenraad als via de werkgroepen. Zo proberen we de inbreng en betrokkenheid van de wijkgemeenten en alle
gemeenteleden te borgen en te stimuleren.
Nog even de namen van de themagroepen of werkgroepen:
• Identiteit & pluriformiteit / Vieren (liturgie)
• Pastoraat / Dienen (missionair en diaconaal)
• Jeugd- en Jongvolwassenenbeleid
• Gemeenteopbouw en Leren
• Onderdak
• Bestuur en ondersteuning
Het gaat dus over ‘alles’.

Doorpakken
Maar zo’n haast heeft dit toch niet? Jawel!
Kunnen we niet voorlopig op dezelfde voet doorgaan, af en toe een beetje bijsturen? Nee!
Tekorten lopen op, het beroepingswerk stagneert en het kader vergrijst. Nu is er nog ruimte om zorgvuldige
keuzes te maken. Die ruimte moeten we nu met beide handen aanpakken.
Er is al meer dan een jaar over nagedacht, de wijkkerkenraden hebben hun mening kunnen geven. En daarin
tekent zich een voorkeur af om het ‘model van vijf wijkgemeenten’ los te laten. Weliswaar soms nog wat
aarzelend en in een rustig tempo, maar toch.
Het zetten van tussenstappen richting een vitale, aantrekkelijke en toekomstbestendige gemeente kost veel extra
tijd en energie. Daarom heeft de Algemene Kerkenraad besloten om zo veel als mogelijk nu in één keer een grote
stap te zetten: Dat betekent: Veel van het huidige loslaten en opnieuw beginnen. En we doen het vooral samen!

FEITEN
ACTIE IS
NOODZAKELIJK

*K€ = € 1.000
-

De PGA heeft al jaren geen sluitende begroting
Wijkbegrotingen zijn niet of maar net sluitend
De financiële prognoses voor de toekomst tonen een steeds groter tekort
Terugloop van het totaal ledental van de PGA is gemiddeld 200 per jaar
Het aantal mensen dat de kerkdiensten bezoekt daalt. Met name jongeren en jongvolwassenen haken af
Alle prognoses wijzen op verdere continue daling van ledental en kerkgangers
Het aantal actieve leden wordt ouder (vergrijzing) – inzetbaarheid wordt minder
Het wordt steeds moeilijker om vacatures voor ambtsdragers en bestuurlijke functies in te vullen waardoor de bestuurlijke druk
toeneemt
Momenteel geldt een vacaturestop pastoraat, die zal voortduren als de begroting niet op orde komt
Stedelijk beleid (met budget van € 600.000) gaf afgelopen jaren niet het gewenste resultaat
Alle wijkgemeente beseffen: PGA moet veranderen
Over de toekomst van de PGA is meer dan 1 jaar gediscussieerd
Alle wijkgemeenten hebben feedback gegeven
Tendens is dat het in stand houden van 5 wijkgemeenten niet mogelijk is

Kaders bij het doel
Het doel noemden we al: een vitale, aantrekkelijke en toekomstbestendige gemeente. Om dat richting te geven
heeft de Algemene Kerkenraad kaders gesteld:
1. De totale PGA-uitgaven mogen in 2025 maximaal € 375.000 bedragen, en binnen dit maximum zal de post
gebouwen niet hoger zijn dan € 50.000
2. Minimaal 50% van de totale inkomsten wordt besteed aan PASTORAAT (is circa 2,3 FTE, in 2020 nog 3,5
FTE predikant).
3. Aandacht voor presentie in de wijken
4. Aandacht en ruimte voor de verschillende stromingen in eredienst/vieringen/liturgie en pastoraat

UITDAGING

BEZUINIGINGS-UITDAGING
Gezamenlijk staan we voor de uitdaging om te bezuinigen. Een bedrag van € 223.000 richting 2028. Deze uitdaging zal niet
gemakkelijk zijn en zal niet zonder ingrijpende keuzes gerealiseerd kunnen worden. De Algemene Kerkenraad heeft dan ook een
zogeheten voorgenomen besluit genomen en heeft een projectleider aangesteld.

Tenslotte
Het is Gods Gemeente! In dat vertrouwen mogen we, biddend om Zijn zegen, de hand aan de ploeg slaan. Ook
gedragen door de gebeden van de Gemeente. En let op: ‘Tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door’!
Schroom niet om met Jan Boer of één van de (moderamen-) leden van de Algemene Kerkenraad contact op te
nemen over bovenstaande.
Namens de Algemene Kerkenraad,
Jan Boer, projectleider

Reacties
Reageren kan op de volgende wijze
Per email naar: scriba@pga-almelo.nl
Per post naar: Scriba Algemene Kerkenraad
p/a Brahmsstraat 1, 7604 ES Almelo
Projectleider Jan Boer
Per email: janboer@kerkvitaal.nl
Wijkscriba
Zie emailadressen bij de wijkberichten

