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Inleiding 

Het is de kerkenraad van NOACH een genoegen hierbij onze reactie over de door u ingezette discussie 
over de toekomst van PGA aan te reiken. Ons vertrekpunt is ons beleidsplan met als titel “de zoektocht 
van NOACH”, letterlijk uitdrukkend wat in deze fase voor onze gemeente aan de orde is.  

Aansprekend is dat in een eerdere reactie van de Pniël wijkgemeente het beeld gekozen wordt van de 
Emmaüsgangers. Niet alleen vanwege onze voorgeschiedenis met de Emmaüs gemeente als een van de 
grondleggende gemeenten voor ons huidige NOACH maar ook vanwege de treffende symboliek en de 
overeenkomst met onze zoektocht door het kerkelijk leven en het goede gesprek daarover. 

Tijdens een gemeenteavond in maart hebben wij met onze gemeente een intensieve en actieve discussie 
gevoerd. Velen voerden het woord en het was fijn om die brede betrokkenheid te ervaren. Op die avond 
ging het niet zozeer inhoudelijk om de 5 voorstellen vanuit de AK maar om onze uitgangspunten, onze 
vertrekpunten voor de voortgang.  Een samenvatting van die avond zoals eerder gepubliceerd in onze 
zondagsbrief, treft u onderstaand aan: 

 
“Hierbij een korte samenvatting van een geanimeerde discussie tijdens de gemeenteavond jl. woensdag. 
Het onderwerp is geweest de inzet van de AK om nieuwe stappen te zetten met onze PGA. 5 
wijkgemeenten handhaven lijkt niet mogelijk in de komende jaren, dus wat te doen?” Terug naar 4 naar 3 
naar 2 of zelfs naar 1 stedelijke gemeente, De discussie ging vooral over de randvoorwaarden, nog niet 
over oplossingen. De onderstaande belangrijkste afwegingen zijn vanuit de vergadering naar voren 
gebracht. 
 
1. De aanwezige gemeenteleden achten het kerkgebouw ondergeschikt aan de vraag welk type kerk 
we willen zijn en vooral of we met een saamhorige groep mensen daaraan kunnen werken en bouwen. 
Tegelijkertijd werd aandacht gevraagd voor emoties en gevoelens welke toch ook verbonden zijn aan dat 
wat je in een kerk(gebouw) hebt meegemaakt. Tussen trouwen en rouwen zeg maar. Ga daar zorgvuldig 
mee om. 
2. Ook ingebracht werd de suggestie om ook buiten de PGA te kijken, bijvoorbeeld naar de Jozef 
Parochie. Zouden we in N-O Almelo niet iets moois kunnen neerzetten? 
Ook hier klonken nuanceringen: a) werk eerst aan oplossingen in PGA- verband, kijk dan verder en b) 
weet hoe moeizaam werkelijke samenwerking met de huidige RK-kerk verloopt. 
3. Laten we niet vergeten dat wat we ook doen, staat of valt dat we mensen moeten blijven 
inspireren om mee te doen, door alle generaties heen”.  
 

Conclusie: Dit zijn kern opmerkingen waar onze kerkenraad houvast aan heeft. De kerk zal dus ook 
moeten vernieuwen anders verandert er niets wezenlijks.  



 

Overwegingen 

Het allerbelangrijkste voor een succesvolle doorontwikkeling en het bij elkaar brengen van tot nu toe 
zelfstandige gemeenten is dat mensen met een respectvolle benadering van anderen en geraakt door 
een gezamenlijk hoog doel elkaar treffen en de handen ineenslaan. Dat vereist kennis van elkaar, 
gedeelde ervaringen en met elkaar gevoerde discussies en gesprekken. En vooral complementair aan 
elkaar willen zijn. 

Onder het motto, “zij die geloven haasten niet” zoeken we geduldig en hopen we op nieuwe kansen en 
mogelijkheden. Naar diensten, woorden en rituelen die passen bij een zo groot mogelijk aantal 
gemeenteleden en waarbij persoonlijke keuzen kunnen worden gemaakt. Zo hoeven zaterdagavond en 
zondagochtend diensten niet te worden uitgesloten.  
  
Deze stap zou zeker goed kunnen passen in de door de AK genoemde Noord-Zuid variant maar ook in de 
gedachte van een “City-kerk” als daaronder wordt verstaan dat op meerdere plaatsen in de stad 
activiteiten kunnen worden georganiseerd. Het is een droom die toch al bij NOACH leeft op grond van de 
verbinding met het wijkcentrum. Het is mooi om als kerk de mensen op te zoeken in plaats van 
uitsluitend de omgekeerde gang te verwachten.  
 
Zou het komen tot een Noord-Zuid variant met City-kerk aspiraties en een verscheidenheid van 
activiteiten door heel de stad, dan is een gemeenschappelijke Almelo-brede meerjaren-agenda een 
voorwaarde. Complementair willen zijn, benutten van wederzijdse kracht en leren van elkaars valkuilen 
vormen de basis onder die agenda. 
 
Daaraan wenst de kerkenraad nog toe te voegen dat wijkgemeente de Ontmoeting in dat 
complementaire denken ook een belangrijke rol vervult. Er lijkt al bijna afscheid genomen te zijn van 
deze wijkgemeente en dat verdriet ons. Er leeft binnen NOACH ook waardering en betrokkenheid bij de 
Ontmoeting. Een intensief gesprek met de Ontmoeting over hun rol binnen de PGA in de toekomst is wel 
het minste dat zou moeten voorliggen. Aan dat gesprek wil de kerkenraad van NOACH graag een bijdrage 
leveren.  

 

“LOSLATEN en OPNIEUW BEGINNEN” of “KOESTEREN EN VERRIJKEN”? 
 
Inleiding augustus 2020  
De bovengenoemde gemeenteavond was nog net in het Pre-Corona tijdperk en is bovenstaand 
op hoofdlijnen samengevat. Nu, nog midden in het Corona-tijdperk hecht de kerkenraad eraan 
om zaken nog eens scherp tegen het licht te houden. Wij pleiten voor een harmonische 
doorontwikkeling van een proces van jaren. Waarom loslaten als er veel goeds bereikt is en 
waarom niet vanuit die situatie naar nieuwe kansen kijken en deze gezamenlijk willen benutten. 
              
Financiële positie NOACH 2020 
Allereerst een analyse op hoofdlijnen van de financiële situatie van NOACH. Omdat de AK in haar 
beleidsvisie een nagenoeg uitsluitend financiële lijn volgt, is het voor de hand liggend om die lijn 
per wijkgemeente uit te analyseren. Daarna zullen we enkele voorstellen neerleggen.  



 
1. Het opgebouwde eigen saldo per 31/12/2020 zal naar verwachting rond de  € 50.000 bedragen; 
2. De exploitatie is tot heden gestoeld op ongeveer € 130.000 aan baten en lasten in redelijk 

evenwicht; 
3. De kerkenraad zal bij de invulling van het pastoraat inzetten op een bezetting van 50%, in 

financieel opzicht betekent dit een kostenreductie van rond de € 50.000; 
4. De exploitatie in de jaren daarna is derhalve gebaseerd op € 130.000 aan baten (minus de 

jaarlijkse 3% terugloop) en € 80.000 aan lasten (met een in te calculeren jaarlijkse stijging van 
lasten van 1,5%); 

5. Het hoeft geen betoog dat de wijkgemeente NOACH hiermee nog jaren vooruit kan. Het beeld 
van een noodlijdende kerk dat in  "loslaten en opnieuw beginnen" in algemeen PGA-verband 
wordt geschetst, mag toch enigszins genuanceerd worden.  

6. In het bovengeschetste beeld is uiteraard nog geen rekening gehouden met de effecten van 
nieuwe kansen.  
 
Nieuwe kansen 

7. Er liggen vele opties voor. Maar allereerst moet bepaald worden of PGA blijft kiezen voor 
pluriformiteit en veelkleurigheid, NOACH hoopt dat zeer. Indien dat het geval is, zou gestreefd 
moeten worden naar toekomstbestendigheid van tenminste de drie beschikbare denominaties: 
een confessionele gemeente, een mid-orthodoxe gemeente en een gemeente in het hart van de 
vrijzinnigheid. Dan blijven we Almelo e.o. een prachtig palet bieden.  

8. Het is een overweging waard om het nu nog bovenliggende fenomeen van een AK en 
bijbehorende rechtspersoon af te schaffen en drie wijkgemeenten in te richten in een 
samenwerkingsverband of een federatieve organisatie van samenwerkende gemeenten. Vele 
moeilijke discussies zijn terstond opgelost.  

9. Als tweede afweging zou naar de gebouwen moeten worden gekeken. Op onze gemeenteavond 
is al uitgesproken dat het gebouw nooit het allereerste uitgangspunt zou mogen zijn. Op basis 
daarvan doet zich de volgende optie voor: laat een groep van 3 onafhankelijke 
taxateurs/makelaars  een reële economische verkoopwaarde bepalen met inschatting van 
kansen in de vastgoedmarkt van alle PGA- gebouwen. Dat zou de basis kunnen zijn voor het in 
volgorde afstoten van gebouwen indien dat noodzakelijk wordt geacht. De bijdrage van deze 
benadering aan het vermogen van PGA is evident. 

10. Een derde punt benoemen wij als het inrichten van een gezamenlijk huis of huizen. Waar delen 
van een kerkgebouw als een gezamenlijk huis aan de orde is, zal dat in breed en goed overleg 
samen moeten worden ingericht en opgezet, benuttend elkaars sterke punten en behoedend 
elkaar voor valkuilen. 

11. Corona heeft een enorme wissel getrokken op ons leven en onze samenleving en daarmee ook 
op onze kerk. Er is veel verdriet en zorg maar er hebben zich ook nieuwe kansen aangeboden. 
Vanaf het begin van deze droevige periode heeft NOACH zich gerealiseerd dat dit hele proces 
wel eens geruime tijd in beslag zou kunnen nemen.  De belangrijkste reden waarom wij van start 
af aan hebben ingezet op online diensten en online communicatie ligt in die inschatting 
opgesloten en wat blijkt: meer mensen volgen onze online vieringen dan er gemiddeld in de kerk 
zitten, de waardering is erg groot en de collectes vertonen een stijgende lijn. Kortom de 
betrokkenheid van de gemeente en het willen bijdragen aan het in stand houden van de 



gemeente lijken alleen maar te zijn gegroeid. De laagdrempeligheid en de veiligheid van een 
online viering op het scherm thuis zijn belangrijk gebleken.  

Laat er overigens geen discussie over bestaan, ook wij verlangen weer naar een volle kerkzaal 
maar tegelijkertijd kunnen we vaststellen dat de online viering niet meer  is weg te denken. Wij 
zijn daar heel blij mee omdat daarmee 2 van onze  3 uitgangspunten zijn geborgd: 1. het Verhaal 
zal in alle toonaarden worden doorverteld en 2. de steun aan hen die het nodig hebben, blijft 
intact. Ons 3de uitgangspunt, zorg voor elkaar, is in Corona sfeer wellicht de meest lastige maar 
dat is dan ook de kern van dit virus. De online vieringen brengen daarmee een al lang 
gekoesterde wens in beeld: het zoeken naar en het vinden van bij onze tijd passende nieuwe 
verdienmodellen, ook voor de kerk. De basis ligt er.  

Op hoofdlijnen samengevat: 

1. Het denken van NOACH is gebaseerd op een compleet PGA, een huis vormend voor 
tenminste de drie huidige denominaties. Dat is bovengeschikt aan de juridische structuur 
hetgeen betekent dat ook de AK (inclusief CvK)  als drager van de huidige juridische 
structuur zichzelf ter discussie zou moeten willen stellen. Ook de AK zelf zou zich moeten 
willen onderwerpen aan “loslaten” zoals ze dat ook aan de wijkgemeenten vraagt.  

Dit vraagt als eerste een uitspraak van de AK zelf. 

2. Investeer vervolgens  in het proces om na te denken over een vernieuwde, sprankelende 
kerk met uitstraling naar de samenleving en betekenisvol voor alle generaties en de 
huidige denominaties. Trek daar enkele jaren voor uit. Het vraagt immers een 
geleidelijk proces om elkaar te leren kennen, te waarderen en te inspireren tot 
vernieuwend denken: een drie-generaties kerk waarin mensen bewust hun plek kunnen 
kiezen die past. Als stip op de horizon.  

NOACH wil graag en van harte dit proces met vaart en energie met de 5 wijkgemeenten 
inzetten. 

3. Als we een beeld hebben van de kerk die we willen zijn, kunnen uitvoeringsvormen 
worden ontwikkeld en vastgesteld, denk aan de Citykerk of de Noord Zuid variant of 
wellicht nog anders. Dit raakt aan de spreiding van gebouwen en locaties door de stad. - 
- Wellicht zouden we 1 diaconale structuur voor heel Almelo kunnen ontwikkelen waarin 
alle krachten gebundeld worden voor al die mensen die onze hulp en steun in welke 
vorm dan ook, zo dringend nodig hebben?  

Is een vervolgstap en uitwerking van het voorgaande punt. 

4. Vervolgens aan de orde de juridische structuur, centraal geleid of juist decentraal geleid. 
Opstellen, begroting, plan van activiteiten, fondsenwerving, etc.  

Alles dient immers geregeld te zijn. 

Kerkenraad NOACH  

Rob Franken 



 

 


