
van wanhoop naar hoop
de algemene kerkenraad van Almere op weg naar 2025



wanhoop
▶ Situatie van 2015: zoveelste visitatie 

achter de rug 

▶ Ergernis rond samenvoegen 
gemeentes

▶ Ruzie tussen predikanten

▶ Spanningen tussen wijkgemeentes

▶ Onderliggende gedachte van vorige 
algemene kerkenraden: de drie 
wijkgemeentes en pioniersplek 
moeten meer samen doen

▶ Opgelegde eenheid terwijl de 
werkelijkheid divers is

▶ Conclusie visitatie: wij kunnen niets 
voor u doen, zoekt u het maar uit.



ronde-tafel-gesprekken met alle 
betrokkenen: wie vindt wat en waarom?

▶ Met hulp van een interim-predikant en vertegenwoordigers van de verschillende 
wijkgemeentes tot het voorstel Herinrichting Protestantse Gemeente Almere gekomen.

▶ Nieuw uitgangspunt: het concept van de Waddeneilanden. Samen ben je de Protestantse 
Gemeente Almere. Apart heb je een eigen kleur en zelfstandigheid: als Stad, Haven, Buiten en 
Poort. 

▶ Eigen keuze waar lid

▶ De wijk kiest eigen kleur

▶ Een dienende AKR



op weg naar een nieuwe situatie: 
ondersteuning van buiten

▶ Begeleiding van de verschillende kerkenraden en gemeentes door een 
veranderkundige (uit het netwerk van Almere Haven) en een beleidsmanager 
(uit het netwerk van Almere Buiten). De één is niet woonachtig in Almere, de 
ander is lid van de kerk, maar niet als ambtsdrager betrokken.

▶ Zij werpen een frisse blik op het geheel, zijn in staat out-of-the-box (lees: 
out-of-the-church of: buiten de kerkorde om) te denken en ondersteunen met 
gesprekken en tips en support de wijkkerken in hun zelfstandig denken en het 
bouwen aan een eigen visie op kerk-zijn.

▶ Langdurig proces, waarin de Algemene kerkenraad voorlopig in min of meer 
dezelfde samenstelling blijft en de vergaderstructuur ook niet wijzigt – tot 
ook dat gaat wringen.



wanhoop

▶ De vergaderingen van de AKR duren 
te lang en gaan onder in gekrakeel

▶ Standaardvergaderdata 

▶ De agenda heeft allerlei 
standaardonderwerpen maar komt 
niet toe aan bezinning en inspiratie

▶ Onduidelijkheid: Wat hoort nu wel 
op de agenda van de AKR en wat 
niet?

▶ De AKR draait jaren op dezelfde 
vrijwilligers



ronde-tafel-gesprek met alle betrokkenen 
onder leiding van onze veranderkundige en 
beleidsmanager

▶ Verlangen naar een vergadering die niet vergadert om het vergaderen

▶ Verlangen naar minder vergaderingen

▶ Verlangen naar inspiratie 

▶ Kan het kerkordelijk met een kleinere groep, zodat minder vrijwilligers belast 
worden?

▶ Einde dag: een vertegenwoordiger van elke wijkgemeente wordt gekozen om 
gezamenlijk een nieuwe opzet van de AKR uit te werken, die recht doet aan 
de kerkorde, maar ook inzet op een kleinere kerkenraad en een betere mix 
inspiratie/vergadering.

▶ Voorzitter AKR voelt zich buiten spel gezet



hoop

▶ Een kerkenraad

▶ die efficiënt functioneert en niet 
vergadert omwille van het 
vergaderen

▶ die een verbindende functie heeft 
en het gezamenlijke in het oog 
houdt

▶ die vergader-technisch goed 
voorbereid is en gericht is op 
besluitvorming met betrekking tot 
die zaken die kerkrechtelijk of 
door de wijkkerkenraden aan hem 
zijn toegewezen

▶ die inspireert tot het maken van 
beleid

▶ Een vergaderschema

▶ waarin wordt uitgegaan van een 
aantal vaste vergadermomenten, 
met de mogelijkheid als 
moderamen een extra AKR bijeen 
te roepen als de noodzaak zich 
aandient of een vergadering te 
schrappen als er geen noodzaak tot 
vergaderen wordt gezien



hoop
▶ een tweetal inspiratiemomenten 

door het jaar

▶ waarin het delen en inspireren 
(vanuit de verschillende 
wijkgemeentes en colleges) voorop 
staat en/of nieuwe inzichten 
verkregen kunnen worden voor het 
maken van plaatselijk beleid 

▶ een nieuwe samenstelling

▶ waarbij de nieuw te vormen AKR 
bestaat uit een vertegenwoordiger 
van elke wijkkerkenraad aangevuld 
met een voor de algemene 
kerkenraad benoemde voorzitter, 
scriba en assessor. Deze laatste 
drie vormen het moderamen, en 
van deze drie is één predikant. In 
de vertegenwoordiging van de 
wijkkerkenraden is zo mogelijk een 
diaken, ouderling en 
kerkrentmeester aanwezig. 



hoop

▶ Naast de AKR functioneert er een 
zelfstandig College van Diakenen 
en een zelfstandig College van 
Kerkrentmeesters.

▶ Zij geven net zoals nu advies en 
leggen verantwoording af aan de 
AKR over het door hen gevoerde 
beleid met betrekking tot de zaken 
die kerkordelijk aan hen 
toegewezen zijn.

▶ Wij menen dat deze colleges niet 
per definitie altijd 
vertegenwoordigd moeten zijn op 
de nieuw te vormen AKR. 


