
                   

                                                                                                           WERKGROEP IMPLEMENTATIE 

bericht Kerkblad 

 

Ons verhaal van de toekomst, de voortgang 

 

De Werkgroep Implementatie [WI] is op volle sterkte, omdat gemeentelid Nelleke van 

Schaardenburgh lid van de werkgroep is geworden. Ook uit de gemeente komen signalen dat er een 

begin wordt gemaakt met de veranderingen die nodig zijn om de Protestantse Gemeente 

toekomstbestendig te maken en “de rijkdom die het christelijk geloof in zich bergt te behouden.” 

Kortom, de Organisatie Ontwikkeling komt op gang.  

 

De WI heeft een gesprek gehad met de predikanten. De taak van de WI is “hulp bieden, 

doorverwijzen, samenwerking stimuleren en een luisterend oor bieden.” De opvattingen en inzichten 

van de predikanten zullen voor de werkgroep, bij het uitvoeren van die opdracht, een belangrijk rol 

spelen.  

 

Bij een hedendaagse organisatie hoort een aangepaste Plaatselijke Regeling. En die aangepaste 

Regeling is nagenoeg afgerond. Na de bestuurlijke afronding zal één en ander in een gemeenteavond 

met de gemeenteleden besproken worden. Ook de communicatie heeft de volle aandacht, want het 

doel is iedereen die een band heeft met de Protestantse Gemeente, op de hoogte te houden van en 

betrokken te houden bij de ontwikkelingen. Naast het Kerkblad en de Website wordt gewerkt aan een 

“Gemeente app.” Ook daarover zal een gemeenteavond belegd worden.  

Dus, attent zijn op de uitnodigingen voor beide gemeente-avonden!  

 

In het rapport “ONS VERHAAL VAN DE TOEKOMST” [versie aug.2022] staan praktisch alle activiteiten van 

de gemeente genoemd. Ieder activiteit wordt afgesloten met het woordje Actie. Daarin wordt 

aangegeven wat de deelnemers/vrijwilligers van deze onderdelen moeten doen om in een 

veranderende samenleving relevant te blijven. De WI heeft een interne taakverdeling gemaakt. Ieder 

WI-lid zal voor een aantal activiteiten aanspreekpunt zijn. Dat wil zeggen, “hulp bieden, 

doorverwijzen, samenwerking stimuleren en een luisterend oor bieden.” Voor de goede orde de WI-

leden bemoeien zich niet inhoudelijk met de activiteiten, maar met het proces om de acties tot een 

goed einde te brengen. Acties die zullen bijdragen aan het toekomstbestendig maken van 

Protestantse Gemeente Haaksbergen-Buurse. De komende tijd krijgen de werkgroepen een brief met 

daarin de naam van de contactpersoon binnen de WI.  

 

U hoort van ons. 

Bernie Wiegman  

penvoerder   

 

 

 

 


