
 

 

Op stoom 

Het proces om te komen tot een situatie waarin we minder geld kwijt zijn aan onze gebouwen is ‘op 

stoom’. Dat hebt u vorige maand kunnen merken in de bijeenkomsten hierover, aansluitend aan de 

kerkdiensten. Dank voor uw bijdrage! Door de enquêtes en gesprekken proberen we antwoorden te 

vinden op de vraag hoe we in de toekomst gemeente willen zijn. En welke consequenties dat heeft 

voor de keuze van de huisvesting. De wijkwerkgroepen zijn met uw reacties aan de slag gegaan. Dat 

is spoor 1 van het project PGM 3.0. 

Spoor 2 betreft de vraag welke mogelijkheden de huidige gebouwen hebben. Daartoe worden de 

gebouwen geanalyseerd en getaxeerd. Dat wordt uitgevoerd door de specialisten van ‘KAAder 

kerkadvies’ en het ‘Kantoor de Kerkelijke Goederen (KKG)’. 

Op beide sporen wordt in de zomer nog doorgewerkt om kort na de vakantie alle informatie op een 

rijtje te hebben. In een volgende bijdrage zullen we nader ingaan op de planning van het project. 

Centrale gemeenteavond 18 oktober 

Het is de bedoeling deze informatie met u te delen op een centrale gemeenteavond op 18 oktober in 

de Immanuëlkerk. Zet deze datum alvast in uw agenda. 

Bij de folder 

Als het goed is hebt u een aantal weken geleden allemaal de blauwe folder over PGM 3.0 ontvangen. 

Daarop kregen we wel wat reacties binnen. ‘Het klopt niet. De gebouwen staan net andersom’. ‘Staat 

de afbeelding op de voorzijde niet net op z’n kop?’ De ontwerper uit uw midden reageerde daar als 

volgt op: 

De toekomst van gebouwen is onzeker, we weten niet waar het naartoe gaat. De vage spiegeling 

geeft daar uitdrukking aan: ons denken moet 'op z'n kop'. Symbolisch bedoeld dus. Aan de 

binnenzijde is de symboliek in het lijnenspel, een soort blauwdrukpapier, al is het in een andere 

kleurstelling. Die ligt over de gebouwen heen. 

Er zijn nog folders over. Deze liggen in de verschillende kerken. Neemt ze rustig mee. 

Laat van u horen! 

Deze oproep in de folder heeft al heel diverse reacties opgeleverd. Daar zijn we blij mee! De een 

deelt zijn zorg, de ander komt met een oplossingsrichting of met opmerkingen over het proces. Alle 

reacties zijn welkom. Met elkaar kunnen we bouwen aan de gemeente van de toekomst: PGM 3.0. 

We weten ons daarbij afhankelijk van de zegen van God en vragen u dan ook hiervoor te bidden. 
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