
Korte samenvatting reacties op 3e notitie stuurgroep toekomstig beleid Prot. Gemeente Enschede 

 
Vooraf. 

De in de notitie geformuleerde scenario’s zijn van essentieel belang voor het toekomstig beleid: 

1. Nieuwe perspectieven kenmerken het beleid. Op basis van missie en visie wordt gekozen voor 1 kerkenraad, 1 of 2 centrale (kerk)gebouwen, 4 

wijken met kleinere wijkaccommodaties en wijkraden (geen wijkkerkenraad), alsmede nadruk op kerkelijke presentie in het centrum van de stad in 

oecumenische setting. De koers wordt verlegd: de oriëntatie op de wijk wordt gerelativeerd. 

2. Er wordt gezocht naar een compromis. Een keuze voor 4 wijken met elk een kerkgebouw (afstoten van 1 kerkgebouw). De structuur van een AK en 

wijkkerkenraden blijft in tact, met mogelijk enige verschuivingen. 

3. Er wordt gekozen voor geen veranderingen in beleid en organisatie 

Het GPO heeft een vierde scenario ingediend: 

4. Er wordt gezocht naar een compromis-plus. 1 kerkenraad en 4 wijken met elk een kerkgebouw. Wel nadruk op oecumenische presentie in de stad. 

 

 

Raad/groep  keuze scenario identiteit wijkindeling  kerkgebouwen organisatie  opmerkingen 

 
Algemene Kerkenraad voorgenomen besluit: instemming van 7 naar 4 wijken 1 of 2 centrale (kerk) 1 kerkenraad  reorganisatie noodzaak: 
   scenario 1  missie en visie    gebouwen     AK wil leiding geven 
      oec. presentie     4 wijkcentra 
      centrum stad 
 
Lonneker  scenario 4  oec. presentie 4 wijken   4 kerkelijke wijkaccom- 1 kerkenraad met vragen rond tijdpad en 
      centrum stad    modaties  deelraden  tijdsplanning 
           lange termnijn 1 of 2    nadruk op kleinschalig- 
           centrale kerkgebouwen    heid 
                 angst voor afhaken leden 
 
Detakerk  scenario 1 als er zicht instemming 4 wijken   1 of 2 centrale (kerk) 1 kerkenraad  4 wijken geeft ook risico’s: 
   komt op vernieuwing missie en visie    gebouwen     geen essentiële verandering,   
   en doortastendheid oec. presentie          taakverdeling, functie wijk- 
      in stad           accommodaties 
                 veel aarzeling dus!  
 
Opstandingskerk  scenario 4  oec. presentie 4 wijken   4 kerkgebouwen  1 kerkenraad  tijdsplanning implementatie 
      centrum stad       bevoegdheden wijkraad, 
              o.a. viering, oecumene 
 
Verrijzeniskerk  scenario 4  oec. presentie 4 wijken   4 kerkgebouwen  1 kerkenraad, maar 
      in stad        instemmingsrecht wijk 
 
 
 
 
 



 
Raad/groep  keuze scenario  identiteit wijkindeling  kerkgebouwen  organisatie  opmerkingen 

 

Apostel Thomakerk scenario 3, mogelijk 4 eerst visie          kleinschaligheid  

      ontwikkelen;          inbreng gemeente 
      op termijn vanuit          angst ledenverlies 
      centrum kerk een 
      ‘gezicht’ geven 
 
OGH      ‘ruimte’ voor OGH   1 gemeente  meerdere vierplaatsen 1 kerkenraad 
 
Vredeskerk  scenario 1    4 wijken   1 (of 2) kerkgebouwen 1 kerkenraad  noodzaak om snel en 
                 slagvaardig te handelen 
 
Bethelkerk: -  er is helaas geen onderzoek geweest naar het tegen elkaar afwegen van serieuze alternatieven 

- de keuze voor 1 centraal kerkgebouw blokkeert het realiseren van een pluriforme kerkgemeenschap 
- welke identiteit streeft de PGE na? 
- veel vragen en onduidelijkheden inzake de organisatie-structuur: wijk(kerken)raden, taakgroepen, colleges en samenstelling kerkenraad, met als vraag: is de 

voorgestelde structuur kerkordelijk mogelijk? 
- bij keuze kerkgebouwen wordt een lastige discussie en dito besluit vermeden, met als vragen: uitstel (groot) onderhoud, financiële onderbouwing? 
- de voorgestelde geografische indeling is onvolledig 
- er zijn te veel open einden om nu al over te gaan op besluitvorming 

 
Kerkrentmeesters uiteindelijk scenario 1      minstens 1 kerkgebouw    van belang is dat er druk op  
           dicht: 5 is teveel!     de ketel komt: financieel is 
                 het niet meer haalbaar 
 
Diaconie   scenario 1  instemming 4 wijken      1 kerkenraad  relatie stad - wijken 
      met missie           nader uitwerken 
      en visie           presentie diaconie in 
                 implementatiecie. 
 
Oec. citypastoraat    oec. kerkmodel          graag bereid om verder mee 
      voorziet in           te denken 
      grote behoefte 
 
GPO   scenario 1     
   (procesontwikkeling) 
   zie verder de creatieve uitwerking ten behoeve van de nadere uitwerking: 

• oecumene is niet iets erbij, maar essentieel en uit zich in politiek, debat, cultuur, uitgaansleven en inloop, alsmede in vieren – spiritualteit 
• 1 kerkgebouw (300-500 zitplaatsen) voor zondag en door de week, werkplaats GPO, goed geoutilleerd, met als gevolg: uitstraling en inspiratie 
• aanwezigheid in stadsdelen met flexibele ruimtes (kerkwinkeltjes) voor kleine vieringen, laagdrempelig, oecumenisch, pastorale presentie 

 
 
 
 



Spanningsvelden in de discussie, met daarbij behorende vragen. 

  

1. taxatie context en idealen: 

Op welke manier kunnen we de missie ‘Geloven in Enschede’ concretiseren? 

Hoe kun je verandering en vernieuwing organiseren? 

 

 

 

2. verhouding missie/visie en kerkgebouwen:  

Wat voor set van (kerk)gebouwen past bij onze missie? 

Wat betekent dat voor de huidige kerkgebouwen?  

Hoe komt dat centrale kerkgebouw eruit te zien en waar moet dat staan? 

 

 

 

3. centralisatie (stad) en decentralisatie (wijken): 

Hoe zijn we kerk in de stadsdelen?  

Wat is de rol van de wijk(kerken)raden daarin?   

Hoe kunnen we invulling geven aan pastoraat en gemeenschapsvorming?   

 

 

 

4. actief en/of passief leiding geven aan ontwikkelingen: 

Op welke manier gaan we om met de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de WKR en de AK? 

 

 

 

5. korte en lange termijn denken: 

Is scenario 1 de enige manier om aan duurzame oplossingen te werken? Welke alternatieven zijn nog meer denkbaar? 

 

 

 

6. ……………………………… 

 
 
 
 
 


