Terugblik op de gemeenteavond van 13 april 2016.
Het doel van deze avond was om met de gemeente in gesprek te gaan en “af te tasten”
of de beleidsplancommissie de ontvangen informatie van de voorgaande bijeenkomsten
goed heeft begrepen en geïnterpreteerd.
In de inleiding is ingegaan op ontwikkelingen in de kerk in het algemeen, en Delden in
het bijzonder. Duidelijk wordt dan dat landelijk en plaatselijk veel gelijke zaken spelen.
Enerzijds neemt de ontkerkelijking toe, anderzijds wordt er heel veel over geloof/religie
gesproken in de media. De tv uitzending van “De Passion” is hier een voorbeeld van.
(Voor de gehele presentatie wordt verwezen naar de bijlage).

Op basis van deze avonden en overige ontvangen informatie heeft de commissie de conclusie getrokken dat de Protestantse Gemeente Delden een “open en uitnodigende
gemeente” wil zijn en “elkaar ruimte wil bieden”. De commissie heeft daarbij geconstateerd dat dit nog niet door iedereen zo wordt ervaren. Meer dwarsverbanden tussen
de verschillende activiteiten kunnen volgens de commissie bijdragen om de wens van de
gemeente meer inhoud te geven.
Het enthousiasme en de motivatie van de vele vrijwilligers die binnen de gemeente op
veel verschillende onderdelen actief zijn, zijn naar de mening van de commissie een stevig aanwezig fundament om de wens van de gemeente te realiseren.
Deze conclusie werd door de aanwezigen in grote meerderheid van harte onderschreven.
Daarbij werd aangedrongen om de woorden “open, uitnodigend en ruimte” nog nadrukkelijker in de verschillende activiteiten en vormen tot uitdrukking te laten komen.
Openstaan voor meer vormen van geloofsbeleving, maar ook openstaan voor wat er in
de wereld om ons heen, dichtbij en veraf, gebeurt.
De commissie had rond de pijlers van
a. geloofsgesprek, b. omzien naar elkaar en c. kerk in de wereld/gemeenschap
een aantal voorstellen geformuleerd om in kleine groepen hierover verder te spreken en
te kijken hoe rond deze drie pijlers meer inhoud kan worden gegeven, rekening houdend
met de woorden “open, uitnodigend en ruimte”.
Rond de pijler geloofsgesprek:
- voorstel voor gemeentedienst/thematische diensten, een aantal keren per jaar
- voorstel voor een werkgroep jeugd en jongeren
Rond pijler Omzien naar elkaar:
- het realiseren van een doordeweekse ontmoetingsplek in de Voorhof om de ontmoeting
tussen mensen binnen en buiten onze gemeente te bevorderen
Rond de pijler Kerk in de wereld/gemeenschap en de toekomst:
- voorstel voor een 1-jaarlijks thematisch project om zo de blik naar buiten te richten en
als geloofsgemeenschap actief te zijn
- voorstel voor een werkgroep kerk en orgel met de bedoeling om de Oude Blasius als
huis van onze gemeente, maar ook als een cultureel erfgoed in Delden nog meer een
plaats voor cultuur in Delden/Twente te laten zijn.
Rond deze voorstellen zijn goede gesprekken gevoerd en ideeën aangedragen waar de
beleidsplancommissie mee verder kan. In het concept beleidsplan (en voorstel voor een
1e jaarplan) zal hier e.e.a. van terug te vinden zijn.
De commissie hoopt eind mei/begin juni een eerste concept beleidsplan met de kerkenraad te kunnen bespreken. Daarin zal ook op onderdeel communicatie en organisatie
worden ingegaan. Op de gemeenteavond is hier niet over gesproken maar is alleen de
inhoud van kerk zijn aan de orde geweest. Het ligt ook voor de hand dat communicatie
en organisatie een afgeleide zijn van de inhoud die we als kerk willen zijn en uitstralen.
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