GEMEENTE ‘DE ONTMOETING’ – BELEIDSPLAN 2022-2025

1. VOORAF
De Ontmoeting is ontstaan als wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Almelo (PGA). Vanwege de eigen identiteit
en een herstructurering van de PGA is De Ontmoeting op 1 maart 2022 een zelfstandige gemeente geworden binnen de
Protestantse Kerk. Ze wordt vanwege de eigen identiteit aangeduid als gemeente van Bijzondere Aard.
Van 2012-2017 is met ondersteuning van de IZB uitvoering gegeven aan het projectplan ‘Een levend teken’; van 20172020 is gewerkt aan een vervolgproject ‘Huis waarin uw vrede is’ (evaluatie: zie beneden).
•

•
•

De identiteit van de gemeente is beschreven in een aparte notitie en kan getypeerd worden als confessioneelevangelisch en missionair (zie bijlage 1). De identiteit wordt geborgd door de eigen kerkenraad en een
predikant die zich in de identiteit herkent. Het kerkgebouw heeft in de gemeenteopbouw een belangrijke
functie.
De gemeente ziet het als haar missie getuige te zijn van het evangelie van Christus in Almelo, met name in het
zuidoosten van Almelo (de wijk rond het kerkgebouw). Licht in de wereld!
De visie van de gemeente is in een geseculariseerde stad een ‘licht in de wereld’ te zijn en ‘vindplaats van heil’.
(Zie de concrete doelen verderop). Te denken valt aan wijkbewoners, jonge gezinnen met kinderen en moslims
in Almelo en omgeving.
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Sinds de verzelfstandiging van de gemeente zijn er bijna 370 leden. Na de corona-periode neemt het aantal kerkgangers
geleidelijk weer toe. Op de eerste Paasdag 2022 waren er 130 kerkgangers. De zondagen daarvoor ongeveer 100. Van
de betrokken gemeenteleden is het aandeel van de ouderen 30 à 40% (65+); het aantal jonge gezinnen met kinderen
neemt toe.
Gemeente De Ontmoeting heeft leden in heel Almelo; wijkgemeente De Ontmoeting omvatte het zuidoosten van
Almelo. De stad van 73.000 inwoners is sterk geseculariseerd. Het kerkgebouw is gelegen in een vrij arme en buurt
waar relatief veel allochtonen wonen, van wie velen moslim zijn. Er liggen ook nieuwe wijken in de buurt met veel
kinderen en tweeverdieners (het Nijrees / het Kollenveld).

KERKELIJKE SITUATIE
Vanaf 1 maart 2022 is De Ontmoeting een zelfstandige gemeente binnen de Protestantse Kerk geworden. Enerzijds
betekent dat zelfstandigheid; anderzijds biedt het nieuwe mogelijkheden voor samenwerking.
ZELFSTANDIGHEID
Begin 2022 vindt de overgang plaats van wijkgemeente van de PGA naar een zelfstandige Protestantse Gemeente van
Bijzondere Aard De Ontmoeting te Almelo.
De zelfstandigheid vergt extra aandacht van het College van Kerkrentmeesters. Voordeel is, dat het CvK zich geen
zorgen hoeft te maken over kerkgebouw of pastorie. De stichting De Ontmoeting draagt zorg voor het kerkgebouw. Wel
is er extra aandacht nodig voor:
o
o
o
o

Ledenadministratie via LRP-systeem.
Financiën; boekhouding van de kerk en de diaconie + begroting en jaarrekening. (FRIS-systeem)
Andere vermogensrechtelijke zaken (arbeidscontract, verzekeringen, huurcontract).
Daarnaast moet de kerkenraad zorg dragen voor een plaatselijke regeling (Ord. 4.8.5).
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SAMENWERKING
Zelfstandig gemeente zijn opent – naast de samenwerking met de PGA - nieuwe mogelijkheden voor samenwerking
met Protestantse gemeenten in omliggende plaatsen (Wierden, Enter, Vriezenveen) en met andere gemeenten in
Almelo.
DE RELATIE TOT DE PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO
De Ontmoeting streeft – als gemeente van bijzondere aard - naar een gezonde relatie met de PGA. Ook bij verschil van
identiteit blijft de roeping om de eenheid te zoeken en elkaar te dienen. Samenwerking is nodig met het oog op de
ledenadministratie (leden van elders komen in eerste instantie binnen bij de PGA en worden op hun verzoek
overgeschreven naar De Ontmoeting), maar ook van belang met het oog op het kerk-zijn in de stad.
Voor het onderhouden van de relatie met de Protestantse Gemeente Almelo streeft De Ontmoeting naar een ‘platform’
als samenwerkingsorgaan. In zo’n platform kunnen de gemeenten bijvoorbeeld zaken bespreken op het terrein van
diaconie (schuldhulpmaatje / boodschappenmand) of missionair werk. Dit in overeenstemming met Ord. 2.4.6. van de
kerkorde.

DE RELATIE TOT ANDERE KERKEN
o In Almelo zijn er met CGK en GKV zijn contacten op kerkenraadsniveau. Met de GKV en de CGK is er
kanselruil mogelijk. In missionair werk en jeugdwerk is er tevens samenwerking met de Bron, de Banier en
de Levensbron.
o Er is meer vrijheid voor contacten en samenwerking met protestantse gemeenten in de omgeving. Te
denken valt aan de hervormde gemeenten in Enter, Vriezenveen en Wierden.

ZWO
De zelfstandigheid biedt mogelijkheden voor eigen beleid op het gebied van ZWO. Naast de contacten met Kerk in Actie
kan intensiever samengewerkt worden met de GZB. De gemeente kan als project kiezen voor het werk van stichting
TRUD en/of een project van stichting Hulp Oost Europa.
CONTEXT
Op het moment dat De Ontmoeting een gemeente van Bijzondere Aard wordt, is in feite heel Almelo het ‘werkveld’ van
de gemeente. Anderzijds vormen de ligging van het kerkgebouw en de geschiedenis van de gemeente een reden tot
een zekere concentratie op wijken als De Riet (inclusief het Nieuwland) die nu bij de Ontmoeting horen.
De burgerlijke gemeente biedt met de ‘wijkopgave’, opgesteld door de wijkregisseur inzicht in de geografische wijk De
Riet/Nieuwland (inclusief het Nijrees). Zo’n ‘wijkopgave’ is er ook voor Almelo als geheel. Het Kollenveld en het Paradijs
vallen daarbij onder ‘Hofkamp’.
Enkele opvallende gegevens:
-

-

-

De Riet/Nieuwland scoort vrij hoog op het ‘aandeel in de WMO-voorzieningen’ (9,2 %) – net als de Binnenstad,
het Nieuwstraatkwartier en de Wierdensehoek. Hetzelfde beeld is er voor het aandeel van de
beroepsbevolking dat een AO/WW/bijstandsuitkering krijgt (20,8 %). Het gemiddelde bruto inkomen is laag: €
19.000,-. De Hofkamp: WMO: 6,1 %; AO/WW/bijstand: 9,6; Inkomen: ?
Het aandeel van de bevolking met een migratieachtergrond is in De Riet 27%; Nieuwstraatkwartier 43%;
WIerdensehoek 47%; Ossenkoppelerhoek 41%. Van hen komt in De Riet 35,4% uit Turkije; 40,4 % heeft een
westerse achtergrond. Hofkamp: 15% migratieachtergrond.
Het aantal mensen dat korter in de Riet woont dan 2 jaar is relatief hoog: 22,6%. Hetzelfde geldt voor de
binnenstad (29,9%); het Noorderkwartier (23,2%) en het Sluiterveld (21,8%). Het aandeel huurwoningen t.o.v.
koopwoningen is dan ook vrij hoog: 43%. Hofkamp: 17,4%
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-

-

-

In de binnenstad zijn erg veel ‘meergezinswoningen’ (71%); in de Riet is dat aandeel 26%. De waarde van de
woningen is in De Riet verhoudingsgewijs zeer laag (130 K); net als in het Nieuwstraatkwartier (104 K) en de
Ossenkoppelerhoek (112 K). Hofkamp: Meergezinswoningen: 28%; waarde: 231 K
Het aantal misdrijven (vermogens – vernieling – geweld/seksueel )per 1000 inwoners is het hoogst in de
Binnenstad (96-12-22). De Riet : 28-6-7; Hofkamp: 25-5-7. Ter vergelijking: Schelfhorst: 12-2-2;
Windmolenbroek 14-3-3.
De score voor de ‘leefbaarheid’ is laag in het Nieuwstraatkwartier (4.0), De Ossenkoppelerhoek (5.0), De Riet,
de Binnenstad en de Wierdense hoek (alle drie 6.0). Ter vergelijking: Hofkamp en Bornerbroek: 9.0.
Opvallend is dat het cijfer voor ‘prettig wonen in eigen buurt’ in De Riet (7.7) , de Ossenkoppelerhoek (7.2), de
Binnenstad (7.7) en de Wierdense hoek (7.8) niet veel lager is dan in de andere buurten. Ter vergelijking:
Hofkamp (8.4) en Windmolenbroek (8.1). Kennelijk is de buurt toch meer dan de optelsom van
bovengenoemde factoren!

De burgerlijke gemeente zet voor de Riet in op 1. Versterking van de sociale samenhang; 2. Fysieke verbeteringen
(vergroenen / aanpak zwerfvuil); 3. Handhaving veiligheid.

4. SLEUTELS VOOR GEMEENTEOPBOUW
Vanuit de praktijk komen een aantal ‘sleutels’ naar voren die belangrijk blijken te zijn voor gemeenteopbouw en
missionair werk. (Lente in de kerk p. 87 en 184 vv.) We geven een samenvatting in enkele punten:
1.

2.

3.

Inhoud. In de kerk moet het ‘ergens over gaan’. In het beleidsrapport “De toekomst open tegemoet” p.11 stelt
de landelijke kerk: “Voor een toekomstgerichte gemeente is een duidelijke identiteit essentieel.” (p.11.) (Zie de
bijlage over identiteit van De Ontmoeting).
o De centrale plaats van Jezus Christus als de Levende en aanwezige Heer; goede en verdiepende
Bijbeluitleg; heldere verkondiging die de praktijk van het leven raakt.
o Geloof dat God Zelf de gemeente opbouwt; verwachtingsvol denken. Focus op God en Zijn
mogelijkheden. Afhankelijkheid, eerbied, verlangen naar het werk van de Heilige Geest. De sleutel
voor elke kerkvernieuwing ligt Bij God Zelf. Daarom is het gebed essentieel.
Een klimaat dat gekenmerkt wordt door de liefde. Gekend zijn; een hartelijke sfeer; ruimte. Gezien worden;
je doet ertoe! Op kunnen trekken met mensen van je eigen leeftijd; je inzetten op een manier die past bij je
gaven en talenten. Er is ruimte voor je eigen geloofsontwikkeling en specifieke gaven/talenten – en ruimte
voor nieuwe vormen en hedendaagse muziek. Dat alles in een liefdevolle gunnende sfeer, waar mensen zich
veilig weten.
Bewogen met de wereld. Juist door te dienen en te getuigen in de wereld wordt het werk van de Geest
ervaren. Gebed, openheid voor Gods ‘vingerwijzingen’ en bewogenheid gaan daarin samen.
o Het kerkgebouw is een ‘visitekaartje’, een ‘open huis’ met een warme en veilige sfeer.
o Er is een ‘aanbod’ (huwelijkscursussen / opvoedingscursussen / ALPHA / …) ook voor niet-christenen.
o Zoekers en nieuwe gelovigen krijgen goede aandacht en begeleiding.
o Zoek de eenheid met andere gemeenten in getuigenis, dienst en leer van elkaar.

5. DOELEN – MET AANZETTEN VOOR EEN WERKWIJZE
In kerkenraad en gemeente blijken vooral de aanduidingen ‘vindplaats van heil’ en ‘jonge gezinnen en kinderen’
herkenning op te roepen. ‘Vindplaats’ doet denken aan de versregels ‘schuilplaats in de wildernis, huis waarin uw vrede
is’ (Gezang 476:4 LvK). Vandaar de titel van het vorige plan. Zo word je ook een ‘Licht in de wereld’!
5.1. HET EERSTE DOEL : WE WORDEN EEN ‘VINDPLAATS VAN HEIL’. EEN PLEK WAAR MENSEN – IN
WELKE GESTELDHEID OF SITUATIE OOK - ZICH NIET AFGEWEZEN MAAR WELKOM WETEN EN
WAAR ZE DE HEER ONTMOETEN .
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•

•
•
•

De mensen die De Ontmoeting als geestelijk ‘thuis’ ervaren passen niet in één doelgroep: kinderen,
mensen met een ‘rugzak’, mensen die ‘geestelijk onderdak missen’, eenzame mensen, enzovoort. Wel is
het van belang in te spelen op de context.
Bestaande activiteiten met een open karakter passen hierbij. Open Diensten, Hadassah, Koffie-café,
ALPHA, kinderclub, enzovoort.
Als we de ‘vindplaats’ vergelijken met een huis of een herberg, dan zijn ‘netwerken / relaties’ de
toegangsweg en zijn de ‘navolging / heiliging’ bepalend voor de sfeer van de herberg.
Voor een liefdevolle bejegening van mensen zijn gastvrijheid, aanvaarding / openheid, liefde en dienst van
belang. Voor deze dienst zijn oefening in gebed en het horen van Gods Woord essentieel. Daar is aandacht
voor in prediking, vorming en toerusting. (Realisering 2022-2023)

5.2. HET TWEEDE DOEL : WE WORDEN TOT EEN GEMEENTE WAAR KINDEREN HET EVANGELIE LEREN
KENNEN EN WAAR JONGE GEZINNEN ZICH THUIS VOELEN.
•

•
•
•

Er is goed lopend kinderwerk (Kinderclub, Kindernevendienst, Oppasdienst); er zijn aanzetten voor
groepswerk onder tieners. Er zijn groepen van 25-45-jarigen. Er zijn aanzetten voor samenwerking in het
jeugdwerk (evenementen / toerusting) met GKV, CGK, de Bron (baptisten) en de Levensbron (evangelisch).
Deelname van jonge gezinnen neemt toe, ook in de activiteiten. Dat maakt deelname voor andere jonge
gezinnen aantrekkelijker.
Van groot belang is kwalitatief goed kinder- en tienerwerk met persoonlijke aandacht voor de kinderen en
tieners. Hierin moeten we ‘menskracht’ investeren.
Voor jongeren is een levendige eredienst van belang. Ruimte voor nieuwe liederen en muziek, een
bondige aansprekende prediking en goed onderwijs. (Realisatie: 2022-2023)

5.3. HET DERDE DOEL: GROEI IN DISCIPELSCHAP EN GEESTELIJ KE VOLWASSENHEID
•

O.a. door Groei Groepen, Bijbelkringen, Gebed en andere middelen wordt gewerkt aan geestelijke groei.
Deze is voor iedere christen van belang om te kunnen volharden. Verder is die nodig voor de vorming van
toekomstig ‘kader’. (Realisatie: 2022-2025)

5.4. HET VIERDE DOEL: IN GEBED, TOERUSTING EN ACTIVITEITEN ZOEKEN WE CONTACT MET
MOSLIMS IN DE WIJK OM ONZE HOOP OP CHRISTUS MET HEN TE DELEN.
•

•

•

In wijken als de Riet, de Ossenkoppelerhoek, de Wierdensehoek en het Nieuwstraatkwartier wonen
relatief veel moslims. In samenwerking met Ichtus en stichting Evangelie & Moslims is er een pioniersplek
gestart (eerste fase: 2020-2022) voor Turkse moslims. In overleg met de Banier en de GKV richt De
Ontmoeting zich met name op de Turkse bevolkingsgroep.
Er zijn – voorzichtige – contacten van gemeenteleden met moslims. Toerusting en activiteiten
(bijvoorbeeld een webinar / sport- en speldagen voor kinderen en tieners) kunnen samen met de Turkse
pioniersplek gedaan worden. (realisatie vanaf 2021 / 2022)
De ervaring leert, dat God Zelf op dit gebied deuren opent. Doel is om meer aandacht te geven aan de
voorbede voor moslims en onze taak jegens hen. We leggen een link met stichting TRUD, die zich inzet
voor dienst en getuigenis in het Oosten van Bulgarije. Daar wonen ook Turkstalige moslims. (realisatie
2022)

5.5. HET VIJFDE DOEL: ER WORDT OP GEESTELIJKE WIJZE LEIDING GEGEVEN; ER KOMT EEN
EENVOUDIGE EN GEDEGEN ORGAN ISATIE / STRUCTUUR
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•

•
•

De kerkenraad geeft op dienende wijze leiding aan de gemeente in gehoorzaamheid aan het Hoofd, de
Goede Herder Jezus Christus. Doel is de opbouw van de gemeente in gehoorzaamheid aan de Heer met
gebruik van ieders geestelijke gaven. (Voortdurend)
Het College van Kerkrentmeesters en de kerkenraad zorgen ervoor dat de nieuwe taken / regelingen in
goede orde gerealiseerd worden overeenkomstig de kerkorde. (realisatie: 2021 – 2022)
De kerkenraad zoekt contact met de PGA (zie boven onder 3) en onderzoekt met het oog op de toekomst
vormen van samenwerking met Protestantse gemeenten in de omgeving (o.a. Wierden, Enter,
Vriezenveen) en met gemeenten in Almelo (o.a. CGK en GKV) (realisatie: 2023-2024)

6. VERBANDEN & VERANTWOORDELIJKHEID
De coördinatie en leiding van het beleid en het onderhouden van oecumenische contacten ligt bij de kerkenraad.
Opzet is, dat de predikant voor in totaal 0,1 FTE beschikbaar is voor het pionierswerk van Yaşam Sözu in de jaren 2021
en 2022 dat dit project nog loopt. Verder is de predikant voor 0,6 FTE beschikbaar als wijkpredikant. Hij helpt en
coördineert bij de uitvoering van het beleid.
Voor het missionaire werk onder moslims is er een pioniersteam.
Voor het missionaire werk in de wijk heeft de evangelisatiecommissie een bijzondere verantwoordelijkheid. Deze
commissie had vooral een coördinerende taak, die in 2021 weer is neergelegd bij de kerkenraad. Voor diaconaal werk
is de diaconie verantwoordelijk.
Voor vermogensrechtelijke zaken rust er een bijzondere verantwoordelijkheid op het College van Kerkrentmeesters.

7. STAPPENPLAN EN TIJDPAD 2021 - 2025
Fase 1: Verkenning: hoe? 2021
•
•

•

•

Gedachtewisseling met de kerkenraad van het (onvoltooide) beleidsplan en eventuele aanpassing ervan.
(Maart – April 2021)
De gemeenteleden maken zich de doelen eigen; de nadruk ligt op communicatie, uitleg, verdieping. Te denken
valt aan voorlichting via de zondagsbrief en site; evt. prediking of ‘webinars’? (April – Mei 2021). Het
beleidsplan wordt besproken op een gemeenteavond begin mei.
Rond ieder doel wordt een kleine groep gevormd, die zich in gebed, bezinning en gesprek oriënteert op de
vraag “hoe” het doel gerealiseerd kan worden (welke ‘input’, motivatie, mogelijke activiteiten, stappen, enz.).
(Mei – Juni 2021). De resultaten worden verwerkt door het moderamen en vervolgens gedeeld met de
kerkenraad.
Vaststelling van het beleidsplan door de kerkenraad: September – Oktober 2021.

Fase 2: Opbouwfase – 2022 – 2024
•

Realisering, ‘monitoren’ en eventueel bijstellen - van de plannen. Een tussentijdse evaluatie vindt plaats in de
zomer van 2023.

Fase 3: Consolidatie en voortgang – 2025
•
•

Evaluatie, maken van een profielschets voor een nieuwe predikant, borging van de overdracht.
Voorbereidingen voor een eventueel vervolg
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8. EVALUATIE “HUIS WAARIN UW VREDE IS”
Beginsituatie
De vertreksituatie in 2017 is hoopvol en uitdagend. De wijkgemeente heeft in 2015 een eigen gebouw betrokken en is
weer present in de wijk. Er zijn nieuwe initiatieven ontplooid waardoor contacten met de wijk vernieuwd worden:
Hadassa, een ‘creatieve vrouwenclub’; Koffie-café; kinderclub en activiteiten met een open karakter. Het gebouw is
eigendom van stichting ‘De Ontmoeting’ en wordt opgeknapt en ingericht, zodat het steeds meer een ‘thuis’ wordt
voor de gemeente.
In de aanloop naar het nieuwe project is er een conflict geweest met de AK over de aanstelling van de predikant en de
voortgang van het missionaire werk. Vanaf 2018 openbaart zich opnieuw een verschil van mening met de AK over de
toekomst van de gemeente. De AK stuurt aan op de samenvoeging van de wijken tot één gemeente; De Ontmoeting
houdt vast aan de confessioneel-evangelische en missionaire identiteit en – ter wille daarvan - aan de predikant en het
gebouw. De AK gaat overleg uit de weg, waardoor de gemeente (opnieuw) genoodzaakt is bezwaar aan te tekenen bij
het College voor Bezwaren en Geschillen.
Tevens ziet de kerkenraad zich genoodzaakt zelf bezinning op gang te brengen over de toekomst van de gemeente.
Deze bezinning mondt uit in het besluit een zelfstandige Protestantse gemeente te worden. In september 2020 blijkt de
overgrote meerderheid van de gemeente zich daar in te kunnen vinden.
Al met al kost het geschil met de AK veel energie. Positief is dat de opbouw van de gemeente verder is gegaan en
gemeente en kerkenraad eensgezind zijn over de keuzen en de koers. Gaandeweg is helder geworden dat de gemeente
kiest voor een toekomst als zelfstandige protestantse gemeente.
De corona-crisis doet enerzijds een forse aanslag op de gemeente. De erediensten kunnen niet op de gebruikelijke wijze
plaatsvinden. Het onderlinge contact en het ontvangen van gasten – en daarmee het missionaire werk - worden
bemoeilijkt. Pastoraal contact is beperkt en het risico van vereenzaming bestaat.
Anderzijds leidt de coronacrisis tot vernieuwing, het zoeken van nieuwe manieren van contact, het inschakelen van
gemeenteleden en technische vernieuwing. Het ‘streamen’ van de erediensten, vergaderingen via internet (ZOOM /
jit.si /enz.) muziek- en zanggroepjes, toerusting via internet, de digitale zondagsbrief, aanschaf van een nieuw
ventilatiesysteem voor het kerkgebouw. Al met al is de uitdaging na de ‘corona-periode’ om goede vernieuwing ‘mee te
nemen’ de toekomst in.
1.

Missionaire toerusting (via FOCUS)

Er zijn nieuwe aanzetten gegeven voor het delen van het evangelie in het gewone leven. Deelname vond plaats via
Groeigroepen en eredienst. De insteek sloot aan bij de missionaire houding van de gemeente en versterkte die. (ALPHA,
Groei Groepen, ‘Open’ activiteiten als Koffiecafé en Hadassah,) Er zijn goede impulsen gegeven voor het getuigenis in
het dagelijkse leven.
De deelname aan FOCUS bleef beperkt; het materiaal was minder wervend en vernieuwend dan verwacht; het contact
met andere FOCUS-gemeenten was gering en daardoor minder inspirerend dan gehoopt.
Voor De Ontmoeting blijft bewogenheid met de wereld en groei in vrijmoedigheid / getuigenis in het dagelijkse leven
een aandachtspunt.
2.

Een ‘vindplaats van heil’ zijn.

Aan dit doel is in de afgelopen jaren zeker gestalte gegeven. De Ontmoeting is een plek waar mensen zich niet
afgewezen maar welkom weten. Ze vinden er beschutting, liefde en heling en - voor zover wij daaraan bij kunnen
dragen - ontmoeten zij de Heer. De sfeer in de gemeente en de diverse activiteiten passen bij het ontvangen van
nieuwe mensen.
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Ze ontdekken hoe het in de gemeente in positieve zin ‘anders’ toegaat. Mensen die nieuw in de gemeente komen
getuigen daarvan. Gastvrijheid, aanvaarding, openheid, liefde, dienst, aandacht voor elkaar en voorbede werden
beoefend en kregen gestalte in eredienst en activiteiten (GGG, ALPHA, belijdeniscatechisatie, Koffiecafé, Hadassa,
Gebedswerk, enz.). Ook taal en sfeer tijdens de erediensten (+ koffiedrinken) spelen een belangrijke rol.
Het ‘vindplaats van heil zijn’ is geen prestatie van mensen, maar allereerst iets om God voor te danken: De HERE
openbaart Zich en laat Zich in zijn genade vinden in de gemeente. Buitenstaanders weten De Ontmoeting (ook via
internet) te vinden; door de Heilige Geest zijn verschillende mensen tot geloof gekomen en gedoopt.
Het contact met mensen in de wijk verdient blijvende aandacht. Wellicht kan de gemeente in diaconaal opzicht meer
betekenen. Niet alleen door ‘schuldhulpmaatje’, maar bijvoorbeeld door hulp bij opvoeding en huwelijkscursussen. Er
zijn goede contacten binnen de wijk(en), maar er is verbreding mogelijk. Te denken valt ook aan vormen van
samenwerking met bijv. St. Present of met initiatieven van de burgerlijke gemeente.
3.

De gemeente wordt een plek waar kinderen het evangelie leren kennen en jonge gezinnen zich thuis voelen.

De sfeer en bepaalde activiteiten (kindernevendienst, Kinderclub, Kliederkerk, Groei Groepen, ALPHA, Testify,
Opvoedingscursus) sluiten aan bij behoeften van kinderen en jonge ouders. Net als ouderen zoeken jongeren Bijbelse
diepgang, bondige en relevante prediking. Ze stellen er prijs op ingeschakeld te worden en verantwoordelijkheid te
dragen voor de opbouw van de gemeente. De laatste jaren zijn er meer jonge gezinnen; ook het aantal kinderen groeit
licht.
Qua muziek (naast het orgel) en prediking is een betere aansluiting bij de belevingswereld van jongeren mogelijk. Er is
een ontwikkeling gaande waarin de zeggingskracht van bestaande liederen en muziek gecombineerd wordt met teksten
en liederen die meer aansluiten bij de hedendaagse taal, cultuur en muziek. Blijvende aandacht is nodig voor
‘verbinding’, zodat vriendschappen kunnen ontstaan en onderlinge inspiratie, opbouw en pastorale zorg.
4.

In gebed, toerusting en activiteiten contacten leggen met moslims in de wijk om de hoop op Christus met
hen te delen.

Contacten met de stichting Evangelie & Moslims hebben geleid tot contacten met Turkse christenen. Er kwamen Turkse
samenkomsten op zondagmiddag vanaf maart 2019. Daaruit is een Turkse pioniersplek voortgekomen, die op 1 januari
2020 van start gegaan is. De eerste fase loopt tot 31 december 2022. Daarna is wellicht een vervolg mogelijk.
Het eerste jaar belegde een deel van de groep samenkomsten op een andere plek. Dat maakte een heroriëntatie nodig.
Het team legt nu de nadruk op evangelisatie via Bijbelkringwerk en probeert contacten te leggen met de Turkse
bevolking. Toerusting van de betrokken gemeenten (Ichtus en De Ontmoeting) is ook van belang. De predikant is
pionier voor 0,1 fte.
Het contact met moslims is beter verlopen dan we hadden gehoopt. De kennis van moslims en hun achtergrond kan
verder groeien. Ook het contact tussen de gemeente – in activiteiten en persoonlijke contacten – kan versterkt worden.
Het missionaire werk als geheel kan versterkt worden door integratie met van het werk van het pionierswerk onder
Turkse mensen. In sommige andere wijken (Ossenkoppelerhoek, Wierdensehoek, Nieuwstraatkwartier) is het aandeel
moslims nog veel groter dan in de Riet.
•

Aandachtspunten / uitdagingen:
o
o

De beschikbaarheid van voldoende kader/werkers. De pastorale aandacht en de beschikbaarheid voor
activiteiten / plannen staat daardoor wel eens onder druk.
De relatie met de PGA bij de vorming van een zelfstandige Protestantse gemeente BA De Ontmoeting.
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