
Voortgang proces Geloven in Enschede 

Voor u ligt het eerste in een reeks van artikelen over de voortgang van het proces Geloven in 

Enschede. In negen punten zullen we de aspecten beschrijven die op dit moment door de AK op de 
voet worden gevolgd. Ze hangen nauw met elkaar samen: het ene kan niet beginnen als het andere 
nog niet is afgerond... Doel van dit artikel is u als gemeenteleden op de hoogte te brengen en houden 
van de voortgang van het proces. 
 
Zoals bekend is in december 2009 het volgende besluit door de AK genomen:  

 om tussen toen en 2015 toe te werken naar één vierpunt voor de reguliere zondagse 
vieringen. 

 er komen vier kerkelijke wijkcentra in de stadsdelen noord, zuid, oost en west. 

 om vier kerkgebouwen af te stoten (Detakerk, Opstandingskerk, Apostel Thomaskerk en de, 
gehuurde, Verrijzeniskerk. De Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek blijft bestaan 
vanwege zijn oecumenische karakter en de kapel in Lonneker en de Schalm zullen verder 
gaan als wijklocatie.De Bethelkerk blijft Wijkgemeente van Bijzondere aard. 

Binnen diverse commissies en werkgroepen wordt op momenteel hard gewerkt aan de verschillende 
aspecten van dit proces. 
 
Waaraan wordt momenteel gewerkt? 
 
1. Communicatie: nieuwe website PGE 
Een stedelijke Werkgroep Communicatie en PR bereidt een communicatieplan voor: er wordt gewerkt 
aan een nieuwe gebruiksvriendelijke website. Daarnaast blijft ook Kerk en Stad bestaan. Zo zal 
iedereen altijd over dezelfde informatie kunnen beschikken. 
 
2. Vernieuwbouw Vredeskerk 
Een stedelijke bouwcommissie, die bestaat uit afgevaardigden uit alle wijken, is hiermee bezig. De 
commissie bekijkt wat er allemaal nodig is om die kerk bruikbaar te maken als stadskerk, kortweg: 
een Plan van Eisen. Op dit moment gaan we er vanuit dat dit de Vredeskerk wordt. Het advies zal in 
mei klaar zijn.  
 
3. Aantal stadsdelen en wijklocaties 
Het predikantenteam en het moderamen bekijken momenteel samen in hoeveel delen we de stad het 
beste kunnen verdelen. We gingen steeds uit van vier wijken, namelijk noord, zuid, oost, west. Maar is 
dat echt de beste optie? Of halen we met een verdeling in vieren de huidige wijken helemaal uit z’n 
verband? Misschien is een verdeling in twee stadsdelen of zelfs een verdeling in drie wel een betere 
optie.  
Dat wil niet zeggen dat er dan maar drie wijklocaties komen. Dat kunnen er meer zijn per stadsdeel. 
Ook dit advies zal klaar zijn voor de zomer. 
 
4. Wijklocaties 
In een andere commissie is een voorstel gemaakt voor een basispakket per wijklocatie. Aan welke 
eisen moet een wijklocatie minimaal voldoen? Het verslag hierover is klaar en wordt binnenkort in de 
AK besproken. 
 
5. Financiën 
Het College van Kerkrentmeesters berekent de consequenties van de toekomstplannen. Ook houdt 
het college zich bezig met een plan van aanpak voor de af te stoten kerkgebouwen en de opzet van 
de nieuwe wijklocaties. 
 
6. Formatie predikanten 
2011 is een cruciaal jaar: in 2012 gaan er twee predikanten met emeritaat: ds. Dick van Zijll Langhout 
en dr. Cees de Jonge. Op dit moment al gaan predikanten, moderamen, AK en het College van 



Kerkrentmeesters bekijken hoe de benodigde formatie er uit moet zien en welke middelen daarvoor 
beschikbaar zijn. 
 
7. Liturgie, eredienst en kerkmuziek 
Ook hiervoor is een stedelijke werkgroep in het leven geroepen. Deze bezint zich op mogelijke vormen 
van eredienst en liturgie, die straks kunnen worden gehouden in de stadskerk of in de Grote Kerk aan 
de Oude Markt.  
 
8. Jeugd en Jongerenbeleid 
De stedelijke Werkgroep Jeugd en Jongeren is bezig een stedelijk beleid voor de jeugd te 
ontwikkelen. Vanuit de meeste wijken hebben er mensen zitting in deze werkgroep en sinds kort is er 
ook weer een stedelijke jeugdwerker: Mariët Odink. Er vinden nu al diverse gezamenlijke stedelijke 
activiteiten voor de jeugd plaats. 
 
9. Binnenstadsprogrammering 
In de toekomst hoopt de AK vaker gebruik te mogen maken van de Grote Kerk aan de Oude Markt. 
Daarom wordt er gewerkt aan een programma voor in de binnenstad. U weet dat er in de binnenstad 
van alles plaatsvindt op sociaal-cultureel gebied. De AK vindt dat de PGE daar ook present zou 
moeten zijn, passend in het binnenstads- programma. Denk bijvoorbeeld aan de vespers op de 
koopzondagen die er nu al zijn.  
 
Alle voorstellen die hieruit voortkomen worden uiteraard in de nabije toekomst ter sprake gebracht in 
de wijken van onze PGE. Daar bent u van harte welkom om mee te praten. 
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