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Betreft: verzoek overleg met gemeente Doetinchem

Geachte burgemeester Boumans,

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Doetinchem

Protestantse Gemeente
Doetinchem

Aan burgemeester Boumans 
Gemeente Doetinchem 
gemeente@doetinchem.nl

Het verslag van het gemeentebreed beraad is in augustus 2020 verschenen. 
Veel gemeenteleden pleiten ervoor een open kerk te zijn met verbinding naar de samenleving. 
Doetinchemmers buiten de kerk zien de kerk vooral in de rol van zingever: het uitdragen en in de 
praktijk brengen van kernwaarden als samen, respect, warmte, naastenliefde en verbinder van 
kwetsbare mensen met de overige burgers.

De Protestantse Gemeente Doetinchem is een onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland en 
heeft vier vierplekken en wijkgemeente de Hofkerk. Voor informatie over onze kerkgemeenschap en 
de presentatie van het genoemde verslag, zie www.pg-doetinchem.nl.

Frans Westra en Anneke van der Haar, voorzitters, 
Henny Veugelink, scriba

Als Protestantse Gemeente Doetinchem zijn we met elkaar in gesprek over onze toekomst. Het 
seizoen 2019-2020 stond in het teken van de dialoog: Hoe willen we over 10 jaar kerk zijn? Meer dan 
200 gemeenteleden hebben rond dialoogtafels met elkaar van gedachten gewisseld.
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Daarnaast deden we een onderzoek naar de relevantie van onze kerkgemeenschap voor de 
Doetinchemse bevolking. Met als hoofdvraag: Wat zijn behoeften van de Doetinchemmers op het 
gebied van zingeving en maatschappij, en op welke manier kan onze kerk hierin van betekenis zijn? 
Deze vraag stelden we aan een heel aantal toevallige passanten in de stad. Ook hebben we die 
voorgelegd aan enkele sleutelfiguren in de plaatselijke samenleving. Helaas is het niet gelukt om 
meer sleutelfiguren te spreken, omdat de coronacrisis uitbrak. Ook de afspraak die we met u hadden 
gemaakt, kon om die reden niet doorgaan.

Catharinakerk
De Wingerd
Protestantse kerk Wehl
Slangenburgse kerk 
Hofkerk

Als kerkelijke gemeente zouden we het fijn vinden om periodiek met u en de gemeenteraad van 
Doetinchem van gedachten te wisselen over onze rol in de Doetinchemse samenleving. We willen 
graag met u en de raad delen wat we als kerk op dit moment te bieden hebben en wat onze rol in de 
toekomst zou kunnen zijn. Aan u de vraag of dit te organiseren is.
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