
 

JAARVERSLAG KERKENRAAD OOSTERKERK 2013 
 
 

INLEIDING 
2013  was een bijzonder jaar voor de Oosterkerk. De Oosterkerk bestond 125 

jaar! Dit werd gevierd en er verscheen een herinneringsboekje, geschreven door 
Henk Moerman. Maar zeker zo belangrijk was dat drie wijkgemeenten besloten 
samen verder te gaan in een nieuwe geloofsgemeenschap: De gemeenten van de 

Hoeksteen en de Oosterkerk verenigden zich op Eerste Pinksterdag 2011. In het 
jaar erop besloot de gemeente van de Jeruzalemkerk zich erbij aan te sluiten. 

Samen gingen we verder onder de nieuwe naam: De Oosterkerk. 
Na een algemene inleiding van doel, visie en karakter volgt een beschrijving van 
de Kerkenraad, de ambtsdragers en vrijwilligers en de rapportage van de zeven 

taakgroepen. In de bijlage is het financiële jaarverslag opgenomen. 
 

DOEL 

Het is een goed gebruik om een jaarverslag te maken, in het bijzonder wanneer 

het een jaar is geweest met veel veranderingen en zoektochten om samen een 
gemeenschap te vormen waar het goed toeven is voor velen. Waar mensen zich 

thuis kunnen voelen. Wat is er allemaal gebeurd, welke kansen zijn er gegrepen 
en waar zijn nog knelpunten? Het is van belang om dankbaar en trots te kunnen 
zijn op dat wat is bereikt. Niet voor onszelf maar vooral ook om aan de 

buitenwereld duidelijk te maken hoe we samen vanuit onze inspiratie en visie 
kerk willen zijn. Het is ook belangrijk om het ingezette beleid te toetsen: zijn we 

op de goede weg?  Kortom, het is goed om de balans op te maken en met elkaar 
trots de resultaten te delen. 

 

Visie 
De visie van de wijkgemeente ligt in het verlengde van de visie van de 
Protestantse Gemeente Zwolle.  

In haar beleidsplan 2008 formuleert zij als haar missie: De missie van de 
Protestantse Gemeente  Zwolle is het verkondigen van het Woord van God en 
het vervullen van de opdrachten die Hij ons daarin geeft; tot eer van God, tot 

opbouw en uitbreiding van Zijn koninkrijk in deze wereld en tot heil van de mens 
als zijn beelddrager. 

 
De nieuwe wijkgemeente wil een gemeenschap vormen van mensen: 
die, aangeraakt en gedragen door de Heilige Geest, en met de Schrift als bron en 

richtsnoer, met elkaar op weg zijn en met elkaar optrekken; 
die onderweg het leven vieren; 

die elkaar onderweg bemoedigen en aansporen om te leven als kinderen van de 
Eeuwige, om Jezus Christus na te volgen; 
die onderweg zich geroepen weten tot inzet voor hun naasten, dichtbij en ver 

weg. 
 

Karakter 
De nieuwe wijkgemeente wordt gekenmerkt door de volgende uitgangspunten: 

er is ruimte voor mensen met verschillende geloofsopvatting en geloofsbeleving: 
de gemeente is te herkennen aan ruimzinnigheid en verdraagzaamheid; 

veelkleurigheid wordt beleefd als een geschenk van de Heilige Geest;  



centraal staan de zondagse vieringen, 

waarin wij samenkomen rond Schrift en Tafel; 
de vieringen worden gekenmerkt door enerzijds devotie, anderzijds levendigheid; 

wij zijn oecumenisch ingesteld, open en gastvrij, 
een ieder is welkom, ook aan de Maaltijd van de Levende 
wij zijn de eersten niet die in geloof de weg van de belofte trachten te gaan, 

wij staan in een lange respectabele christelijke traditie;  
wij willen onze roeping door de Eeuwige op eigentijdse wijze vormgeven, 

in liturgie, in pastoraat, in diaconaat, in vorming en toerusting,  
in jeugd- en jongerenwerk, in gemeenteopbouw; 
wij willen zoeken naar verbinding met hen die anders of niet geloven; 

wij willen zichtbaar zijn in onze wijken, in onze stad, in onze samenleving. 
 

Verslag van de kerkenraadvergaderingen. 
De  kerkenraad kwam 6 x bijeen. Voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering 

ging een moderamenvergadering vooraf waar de agendapunten werden 
voorbereid. Voorzitter en scriba kwamen wekelijks bij elkaar om de lopende 

zaken te regelen.  
Veel energie werd besteed aan de eenwording van de drie gemeenten die nu 

samen de Oosterkerk vormden. Vanuit alle eerdere kerkenraden waren 
ambtsdragers aanwezig. Gezocht werd naar een gezamenlijke visie en identiteit. 
Tegelijkertijd werd een nieuwe  organisatievorm ingevoerd. Ingesteld werden 

een achttal taakgroepen voor beleidsvoorbereiding en uitvoering rond een aantal 
thema's en aandachtsvelden. Ouderlingen stuurden de taakgroepen aan en 

zorgden voor de communicatie met de kerkenraad. Het oude pastoraatmodel 
werd vervangen door signaalpastoraat, hetgeen een groot beroep doet op de 
gemeenteleden. In het bijzonder zijn de jonge gezinnen dit jaar tot speerpunt  en 

aandachtsveld gekozen. Welke vragen en behoeften hebben zij en hoe kunnen 
we hen meer betrekken bij het kerkenwerk. 

In het Zonnehuis zijn twee ambtsdragers actief die samen met de interkerkelijke 
kerkenraadscommissie kerkdiensten voorbereiden en gesprekskringen leiden. 
In het afgelopen jaar is er veel gebeurd. Veel activiteiten zijn uitgevoerd en veel 

mensen namen eraan deel. In het vervolg van het verslag komt dit aan de orde. 
De kerkenraad was vertegenwoordigd in andere kerkelijke beleidsorganen als de 

Algemene kerkenraad, College van Kerkrentmeesters, Centrale diaconie. 
Ook extern was ze vertegenwoordigd zoals vanuit de taakgroep diaconie bij het 
Diaconaal Platform, het WMOloket, de voedselbank, de Kanteling en de Bres. 

Samengewerkt werd er met het Dominicanenklooster, de Lutherse kerk, de 
Perkigemeente, en de Rooms Katholieke kerk en de Grote Kerk. 

 

De ambtsdragers. 
De pastoraal medewerkster Christa van Stappen ging met emeritaat.. Ds. Margo 
Jonker vertrok naar de Open Kring in Stadshagen.  

Aftredende ambtsdragers waren: 
Joke Boerman, Harry van Dijk, Arend Jan Edzes, Jenny Lanting, Henk Selhorst, 
Ed Spiegel, Jan Stronkhorst, Joop Telehaha(Perki), Lies Westendorp. 

Sytze de Boer legde zijn taak als scriba van de wijkkerkenraad neer en werd 
gedelegeerd als scriba van de AK. 

Nieuw bevestigd werden: 
Yanti Haryati (Perki), Marlien Poll-vd Berg, Bina Schouwstra. 
 



 

De vrijwilligers 
Er zijn op allerlei terrein veel vrijwilligers actief: postbezorgers, leden van 
taakgroepen, mensen van de kerkgroet, leid(st)ers van de kinderdiensten/ 
jongerendienst, koffieschenkers, gastvrouwen en - mannen, leden van het 

beamerteam, mensen die op zondag halen en brengen, lectores, begeleiders van 
de groeigroepen en gespreksgroepen voor ouderen. De mensen die vrijwilliger 

zijn in de Molenhof en het Zonnehuis. De redactieleden van Gaandeweg en de  
mensen die de website www.oosterkerk.nl in de lucht en up to date houden. 
Daarnaast zijn er veel mensen die in het kader van onderling pastoraat 

bezoekwerk doen. 
 

In het bijzonder moeten we noemen de mensen die de handen uit de mouwen 
staken bij het renoveren van de Bagijnehof. 
 

De kerkdiensten 
Elke zondag om 10 uur is er een kerkdienst. Meermalen per jaar is er een 
gezinsdienst, voorbereid met een school. In januari is er een oecumenische 
dienst in het kader van de Eenheid van de kerken. Tijdens de ochtenddiensten is 

er een kinderdienst. Tijdens de diensten zijn er lectores die de schriftlezingen 
verzorgen. Geprobeerd wordt om de vieringen ook muzikaal te omlijsten. 

Er is veel aandacht voor de liturgie. 
Een beamerteam toont de te zingen liederen (uit het nieuwe liedboek). 

Er is een aandachtsboek waar mensen hun gebedsintenties voor deze zondag 
kunnen schrijven. Overledenen worden herdacht. Er wordt een naamsteen 
geplaatst in de gedachtenishoek.  

Er zijn doop- en Avondmaalsdiensten. 
In september is er een startzondag als begin van het winterseizoen.  

Tijdens de Advent en de Lijdenstijd zijn er vespers. 
Er werken twee cantorijen aan de dioenst mee: de cantorij Oosterkerk en de 
Zwolse cantorij die beiden meermalen per jaar zingen. 

In november vond een gemeentevergadering plaats (na de kerkdienst) om het 
samengaan van de gemeenten te evalueren en te praten over de gang van zaken 

in de kerkdienst. Een goede bijeenkomst met een aantal opdrachten voor de 
kerkenraad, onder andere over het Heilig Avondmaal. De taakgroep Eredienst 
ondersteunt en adviseert de kerkenraad.  

 

De taakgroepen. 
Er zijn 7 taakgroepen: Diaconaat, Pastoraat, Eredienst, Vorming en Toerusting, 
Jeugd en jongeren,  Beheer, Communicatie. 

De taakgroepen maakten hun eigen jaarverslag, dat hieronder is opgenomen. 
Het verslag van het Jeugd en jongeren werk is als bijlage toegevoegd. 

 

Taakgroep diaconaat. 
In het diaconaal werk- en beleidsplan van de wijkraad van diakenen van de 
protestantse wijkgemeente Oosterkerk in Zwolle 2011 – 2014 staat onder 
andere:                                                                                                                              

- diaconaat is het gestalte geven aan de opvatting dat de gehele gemeente van 
Christus is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.                                                                                                                                             

- de diaconie geeft gehoor aan de stem van buiten de wijk tot aan de einden der 
wereld.                                                   



-  het diaconaat is het kloppend hart van de wijkgemeente. Alle gemeenteleden 

zijn nodig om te functioneren als ogen, oren en handen van de diaconie. Zaak is 
de gemeenteleden bij het diaconale werk te betrekken en zo om te zien naar 

elkaar.                                      
Als een soort bijscholingscursus hebben  wij op 16 april  2013 een gesprek gehad 
met Prof. dr. Herman Noordergraaf.                                                                                                                                          

Mede naar aanleiding van dit gesprek heeft de diaconie op 26 augustus 2013 een 
themavergadering gehouden over “Taak, functie, visie en samenstelling van de 

diaconie in de komende jaren”, rekening houdend met drie veranderingen: 
verandering in de werkwijze van de taakgroep pastoraat. Verandering 
(verschraling) in de bekostiging van de zorg en de structurele verandering in de 

PGZ. Enkele zaken die aan de orde kwamen zijn:                                                                                                
- hoe komen we achter stille armoede?                                                                                                                                        

- de gemeente moet toegerust worden, bijvoorbeeld in het herkennen van 
signalen.                                                                                                                   
- hebben wij zelf genoeg kennis in huis en zo niet, weten we waar die te vinden 

is?                                                                                                                            
-  we moeten de gemeente veel informatie verstrekken o.a. over de 

consequentie van de stapeling in de zorg.                                                                                                           
- moeten wij de problemen van de gemeentelijke overheid rond armoede en zorg 

voor haar oplossen?                               
- kunnen we een geografisch gezien zo grote wijk wel behappen?                                                                                        
 

Activiteiten voor de korte termijn:                                                                                                                                              
- een themadienst met als onderwerp “de diaconie” begin maart 2014                                                                               

- we moeten veel duidelijker in de wijken aanwezig zijn. Waardevolle initiatieven 
als OK in de Wijk moeten worden ondersteund en uitgebouwd.                                                                                                                                                    
- we moeten ons aansluiten bij bestaande verbanden. (diaconaal informatie 

centrum in de Grote Kerk?)                          
- er komen sociale wijkplatforms in Zwolle. Daar moeten we in participeren.                                                              

 
Voor de langere termijn:                                                                                                                                                      
- pastoraat en diaconaat moeten meer op elkaar worden afgestemd.                                                                                   

-  jongeren moeten beter geïnformeerd worden over wat de diaconie doet. 
(ambtsdrager voor de jeugd?)                       

Enkele voorbeelden hoe de diaconie hier in het seizoen 2013/2014 “handen en 
voeten” aan heeft gegeven:                                                                                                                                                      
- er zal een diaconale dienst gehouden worden op 2 maart 2014.                                                                                                         

– diakenen zijn op een vergadering van de werkgroep nieuw ingekomen geweest 
om iets te vertellen over het herkennen van signalen van geldtekort.  Zij zijn op 

afroep beschikbaar voor vergelijkbare bijeenkomsten.                                                                                                                                       
- OK in de Wijk heeft weer veel acties ondernomen: oliebollen verkoop, 
sporttoernooien, schoonmaakacties etc.. Niet om te evangeliseren, maar wel om 

duidelijk te maken waar we voor staan.                                                                        
-  rond Dankdag hebben gemeenteleden zelf nagedacht over wie er extra 

aandacht nodig hadden. Deze mensen kregen bezoek en een fruitbakje. Er zijn 
ongeveer 150 fruitbakjes uitgedeeld.                                                                                  
-  eind januari 2014 zal er een citrusvruchtenactie voor de Voedselbank 

gehouden worden.                                                                                                                                                                                        
– 4 diakenen hebben een netwerkbijeenkomst rond het thema Armoedebeleid 

Holtenbroek bijgewoond.                                                                                                                                                                    
– de pagina diaconie op de site van de Oosterkerk  is nader bekeken en wordt 



veel transparanter gemaakt.  Er komen veel links naar nuttige sites. De diaconie 

moet toegankelijker worden.                                                                                   
– bestuurlijk gezien  onderscheid maken tussen diaconale ambtsdragers en 

diaconale medewerkers. Veel mensen willen wel een duidelijk afgebakende klus 
doen. 
In de toekomst hopen wij deze activiteiten te continueren of uit te breiden. 

Verder gaan we gewoon door met wat we altijd deden: klussengroep, 
kerkvervoer, kerktelefoon, vakanties mogelijk maken, kerstgiften/kerstattenties, 

collecteren, uitdelen bij het Heilig Avondmaal, wekelijkse kaarten versturen, het 
aandachtsboek verzorgen, mensen in (financiële) nood bijstaan. Natuurlijk mag 
ook de werkgroep ZWO niet vergeten worden met allerlei activiteiten rond 

Amnesty International, Fair Trade producten, acties in de veertig dagen tijd etc. 
 

Taakgroep pastoraat. 
Dit jaar is een begin gemaakt met het opstarten van de diverse werkgroepen 

binnen de taakgroep pastoraat. Enkele werkgroepen functioneerden al heel goed 
aan het eind van het jaar, zoals ouderenpastoraat en nieuw ingekomenen. 
Andere werkgroepen, zoals rouwpastoraat en doorgaand pastoraat zitten echt 

nog in de opstartfase. 
 
Werkgroep ouderenpastoraat 

Deze werkgroep is op  11 september van start gegaan met een vergadering met 
alle bezoekers. Er is geïnventariseerd wie bij wie op bezoek gaat en er zijn 

nieuwe adressen doorgegeven.  
Er is uitleg gegeven over hoe we in het nieuwe pastoraat willen gaan werken 

Iedereen heeft nu zijn adressen en is in september- oktober van start gegaan.  
Er zijn momenteel 23 bezoek dames/heren. Zij bezoeken met een zekere 
regelmaat 74 adressen. En er is een bezoeker voor Arcadia. 

Er zijn 2 adressen die bezocht worden door bezoekers die niet in de werkgroep 
zitten. Voor 2014 staan 2 contactavonden gepland en er wordt een cursus 

aangeboden over pastoraat. Lies Westendorp is de coördinator werkgroep 
ouderenpastoraat. 
 
Werkgroep nieuw ingekomenen. 

Er zijn zo’n 129 bezoeken afgelegd. Groot probleem is dat heel veel nieuwe 
mensen absoluut geen behoefte hebben aan bezoek. Het zijn vooral studenten 

die hier nieuw komen wonen. Jan Stronkhorst, coördinator van deze werkgroep, 
vraagt zich af of het misschien mogelijk is om een leeftijdsgrens te gaan 

hanteren. Voor de bezoekers is het nu vaak heel frustrerend. Overigens krijgen 
nieuw ingekomenen ook informatie via het kerkelijk bureau.   

Voor 2014 stelt de werkgroep voor om bijvoorbeeld twee keer per jaar een 
bijeenkomst te organiseren voor nieuw-ingekomenen. Voor de eerste 
vergadering in 2014 is een diaken uitgenodigd voor toerusting van de bezoekers. 

De cursus pastoraat in mei 2014 geldt ook voor deze werkgroep.  
Jan Stronkhorst is coördinator werkgroep nieuw ingekomenen 

 
Werkgroep doorgaand pastoraat 

In juni 2013 is een start gemaakt met het opzetten van een "handleiding" voor 

de werkgroep doorgaand pastoraat, met de bedoeling om een kader te schetsen 
voor de activiteiten van deze werkgroep binnen de Taakgroep Pastoraat. In 
algemene zin richt de aandacht van de Werkgroep Doorgaand Pastoraat zich op 

dat deel van het pastoraat dat niet wordt gedekt door een van de andere – meer 



specifieke – werkgroepen. De Werkgroep Doorgaand Pastoraat richt zich daarom 

voornamelijk op pastoraat voor, of samenhangend met:  
-          (Chronisch) zieken 

-          Gemeenteleden die contact zoeken vanwege een speciale aanleiding 
(bijvoorbeeld werkloosheid/ontslag, burn-out, echtscheiding), of voor “zo maar” 
een gesprek. 

Op dit moment (april 2014) bestaat de werkgroep uit 12 leden/bezoekers. 
Bezoekaanvragen worden door de coördinator van de werkgroep in een overzicht 

bijgehouden, om inzicht te krijgen in hoe "verwijzingen" plaats vinden, hoeveel 
bezoekaanvragen de werkgroep krijgt en hoe het verloop is van het contact (hoe 
lang, intensiteit etc). Tijdens een bijeenkomst op 8 april 2014 werd opgemerkt 

dat het aantal bezoekaanvragen sinds september 2013 (namelijk 11) niet heel 
groot is. Gemeenteleden moeten duidelijk wennen aan het nieuwe pastoraat en 

signalering via de voorgangers leidt niet altijd tot een concrete verwijzing naar 
de werkgroep. Dit blijven aandachtspunten voor 2014, waarin ook een aantal 
leden van de werkgroep deel gaan nemen aan de vanuit de Taakgroep 

georganiseerde Cursus Pastoraat, om het bezoekwerk meer "handen en voeten" 
te geven. 

Bart Erik van Uffelen is coördinator werkgroep doorgaand pastoraat. 
 
Werkgroep rouwpastoraat 

Ook deze werkgroep is gestart in 2013. Er zijn dat jaar een aantal bezoeken 
gebracht. In mei 2014 gaan ook de mensen van de werkgroep rouwpastoraat 

deelnemen aan de cursus pastoraat.  
 
Groepspastoraat 

Hieronder vallen de Gemeente Groei Groepen. De gemeentegroeigroepen hebben 
een pastorale betekenis omdat daar aandacht voor elkaar is en omdat daar het 

geloofsgesprek gevoerd wordt. Er is een open avond gehouden die veel 
belangstelling genoot en waar nieuwe mensen verwezen konden worden naar 
een groeigroep. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst met grote 

betrokkenheid. De Gemeentegroeigroepen hadden reeds hun plaats binnen de 
gemeente van de Oosterkerk zijn wat betreft aard en inhoud zowel te rekenen 

onder vorming & toerusting als onder pastoraat. We hebben ervoor  gekozen om 
de werkgroep GGG bestuurlijk onder te brengen bij de Taakgroep Pastoraat. 
Verder hebben alle gemeenteleden eind dit jaar een uitnodiging gekregen voor 

een bijeenkomst voor ontmoeting en gesprek. Deze bijeenkomsten zullen 
plaatsvinden in januari en februari. Belangrijk bij deze bijeenkomsten is deze 

keer de ontmoeting met de eigen wijkpredikant.  
 
Doelgroepenpastoraat 

Voor het jaar 2013/2014 is gekozen voor jonge gezinnen. In november is er een 
eerste bijeenkomst geweest voor ouders en kinderen. Hoe verbind je deze groep 
met de bestaande kerkelijke activiteiten? Dit gaat zeker een vervolg krijgen, men 

was zeer enthousiast over dit initiatief.  
 
Jeugdpastoraat 

De plannen voor het jeugdpastoraat zijn in ontwikkeling en lopen via de 
jeugdraad. Een verslag van de ontwikkelingen op dit terrein zal via de jeugdraad 

aangereikt worden. 
 

Taakgroep eredienst. 



Inleiding 

Werd in de periode 2010-2012 de agenda van de TE vooral bepaald door de 
vraag hoe we de verschillende manieren van doen in de kerkdiensten van 

Hoeksteen - Oosterkerk - Jeruzalemkerk op elkaar konden afstemmen, 2013 was 
het eerste jaar dat we als Oosterkerk overlegden over liturgie en invulling van de 
kerkdiensten. 

 
Samenstelling TE 

Enkele mensen van “het eerste uur”, Christa van Stappen, Margo Jonker en 

Maaike Slothouber, namen in 2013 afscheid. Nieuwe leden kwamen erbij. De 
nieuwe samenstelling: 

Henk Zomer (voorzitter); Nel van der Maden (secretaris en vertegenwoordiger TE 
in de kerkenraad) ; Jan Scholten (penningmeester); Andries den Besten; Iemke 
Epema; Wim Hortensius ; Geeske Koopman; Rudie Altelaar; Hans Bijzet; Heleen 

Grimmius; Rineke Scholten. 
 
Terug- en vooruitblik bijzondere diensten 

De TE functioneert als platform voor overleg tussen predikanten en de andere 
leden over vormgeving van diensten, vooral de bijzondere, bijv. 

Eeuwigheidzondag, feestdagen, avondmaalsdiensten, vesperdiensten, enz. Maar 
ook: hoe worden muzikale medewerkingen ingevuld, hoe bereik je een moment 

van echte stilte voor de dienst? Heel praktisch dus, ook is er ruimte voor 
evaluatie na afloop van de diensten. Wat was goed, wat kan beter? In dat kader 
is er uitgebreid en positief opbouwend overleg geweest met mensen van de 

kinderdiensten. De nieuwe, jonge leden geven stem aan wat bij ouders van 
jonge kinderen leeft. 

 
Introductie Nieuw Liedboek 

2013 was het jaar waarin het Nieuwe Liedboek uitkwam, de kerkenraad heeft op 

advies van de TE besloten het liedboek per september in te voeren als 
standaard, en de TE heeft de verkoop verzorgd van boeken aan de 
gemeenteleden. Dank zij de verkoop via de Oosterkerk konden ook begeleiding- 

en koorbundels aangeschaft worden en kon er na afronding een bedrag na € 275 
naar de wijkkas. Ook de muzikale introductie is met verve ter hand genomen en 

in september zijn we met zingen uit het nieuwe boek gestart. 
 
Begroting 2014 

Ook de TE ontkomt niet aan financieel beheer. Gekeken is naar o.a. kosten van 
liturgieën en kerkgroet en mogelijke bezuinigingen. Een liturgie van één A4 

bespaart al aardig. Veel financiële zaken vallen onder de TE: kinderdiensten, 
kaarsen etc. etc. Christa van Stappen heeft toegezegd voor dat laatste te willen 
blijven zorgen.  

 
Dooprol 

Een van de gesprekspunten was de mogelijke invoering van een dooprol. Er is in 

de Oosterkerk veel aandacht voor het einde van het leven. Aandacht voor het 
begin daarvan is ook belangrijk. Hoe geven we dat vorm? E.e.a. is uitgemond in 

het voorstel een dooprol te maken en op te hangen in de kerk, waar de namen 
van gedoopte kinderen worden bijgeschreven. Dit voorstel is via de 

kunstcommissie naar de kerkenraad gegaan en zal uitgevoerd worden.  
 
Koffieconcerten 



In 2013 werd gestart met het geven van koffieconcerten, uitgevoerd door 

mensen die op de een of andere manier bij de Oosterkerk zijn betrokken. 3 x 
was er na een dienst een concert( max. 1/2 uur) met koffie, de opbrengsten zijn 

steeds bestemd voor een goed doel. 
 
Niet alleen praktische zaken 

Nu de TE in wat rustiger vaarwater is gekomen m.b.t. het samenvoegen van 
bestaande ideeën en gewoontes van de verschillende “bloedgroepen” ontstaat er 

ruimte voor bezinning. Die ruimte wil de TE graag gebruiken om allerlei 
elementen van kerkdienst en liturgie aan de orde te stellen en onderwerp van 
bezinning en gesprek te maken. Vormgeving van het avondmaal was op verzoek 

van de kerkenraad onderwerp van een discussie die aan het eind van het 
kalenderjaar nog niet was afgerond. Een andere taak was beantwoording van 

vragen vanuit de gemeente. De TE wil zich met dat alles bezighouden om tot 
verantwoorde adviezen aan de kerkenraad te komen, daarbij steeds uitgaand 
van de vragen: "Waarom doen we dit?" en "Waarom doen we dat dan zó?". In 

2014 verwachten we op deze voet verder te gaan. 
 

Taakgroep vorming en toerusting. 
De taakgroep V&T heeft als taak een activiteitenprogramma samen te stellen. Zij 

vergadert aan het begin van een kalenderjaar drie of vier keer. Tijdens de 
vergaderingen wordt het programma van het lopende seizoen geëvalueerd, een 
nieuw programma samengesteld voor het seizoen vanaf september, en taken 

verdeeld. Vanaf de zomerperiode tot de start van een nieuw kalenderjaar ziet de 
taakgroep elkaar in principe niet.  

 
Een aantal keer is er gewerkt a.d.h.v. een jaarthema, bijvoorbeeld de brief in 
seizoen 2013/2013. Voor het seizoen 2013/2014 koos de taakgroep voor een 

jaarthema: ‘zin in kerk’. Rondom dat thema zijn vier activiteit bedacht: drie 
lezingen over kerk-zijn vandaag en in de maatschappij, en een excursie naar de 

Protestantse pioniersplek Nijkleaster.  
Verder was het activiteitenaanbod gedeeltelijk hetzelfde als voorgaande jaren, 
maar worden er daarnaast ook nieuwe initiatieven genomen. Met regelmaat 

worden activiteiten samen met andere wijkgemeente georganiseerd. We denken 
dat, door de samenstelling van een gevarieerd programma, de ruimzinnigheid en 

veelkleurigheid van de gemeente, zichtbaar wordt. Ook wordt verbinding gezocht 
met niet- of andersgelovigen door verschillende initiatieven.    
Veelal bestaat het V&T programma in ieder geval uit: 

a. filmavonden (samen met Dominicanen) 
b. gedichtenavond  

c. excursie 
d. kloosterweekend 
e. schilderen hongerdoeken 

f. iets voor jonge ouders 
g. maatschappelijk thema 

h. bibliodrama 
i. een reis 
j. kring(en) met Dominicanenklooster  

k. GGG 
l. voortzetting bestaande kringen 

m. opnieuw aanbod belijdeniskring (dit jaar geen gebruik van gemaakt) 
 



Ook in het seizoen 2014/2015 zullen deze activiteiten waarschijnlijk aan bod 

komen. Wij zitten nu volop in de brainstormperiode, waarin we nadenken over 
een nieuw programma, een jaarthema (of niet), samenwerking met 

wijkgemeente etc.   
 

Taakgroep jeugd en jongeren. 
Er is tijdens de kerkdiensten een oppasgroep voor kinderen van 0 - 4 jaar. 
Kinderdiensten voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 

Jeugddienst, eens per maand voor jongeren van 12 - 15 jaar. 
Soos, eens per maand voor 12 - 16 jarigen 

Social Media werd opgestart met een facebookpagina en What's app. 
Provider voor jongeren van 12 - 17 jaar en hun ouders 
Er zijn jongerenclubs (7 - 12 jaar) in de Jeruzalemkerk, die goed bezocht 

worden. 
Jongerendiensten, kinderdiensten en Kerk-school-gezinsdiensten, meerdere 

keren per jaar. 
12 jongeren reisden af naar Taize. 
Een aantal jongeren bereidden de reis naar de Oekraïne voor met acties, 

informatie en het organiseren van de reis. Een aantal mensen ging daadwerkelijk 
op reis. 

Dit jaar waren er geen catechisanten.  
Er was bijzondere aandacht voor de ouders van jonge kinderen die wilden mee 
denken hoe jonge kinderen betrokken kunnen worden bij het kerkelijk leven. 

In 2014 wil de taakgroep in het bijzonder jongeren van 12 - 18 jaar aandacht 
geven door nieuwe activiteiten aan te bieden, waaronder jeugdpastoraat. 

 
 

Taakgroep Beheer. 
Deze taakgroep heeft veel werk verricht bij het tot stand komen van de 
Bagijnehof. 

Ze organiseerden voor de kosters en gastvrouwen en -mannen een EHBO-
BHVcursus. Ook stuurden ze het beamerteam aan. 

Een vrijwilligersavond was een goed succes. Volgend jaar weer! 
Er werden plannen gemaakt - met de commissie Kunstwerk in de kerk - om een 
dooprol te ontwerpen. Dit zal geëffectueerd worden in 2014. 

 

Taakgroep communicatie. 
 

Financiën 
Een grote zorg is en blijft de financiële situatie van de wijkkas. Nu Het College 
van Kerkrentmeesters - na instemming van de AK - heeft besloten tot 

decentralisatie van de financiën naar de wijkkassen en tegelijkertijd een 
bezuinigingsmaatregel heeft ingevoerd door slechts 1% van de Kerkbalans toe te 
kennen aan de wijkkas zal moeten worden nagedacht over de te volgen richtlijn: 

meer bezuinigen (en dus minder activiteiten) of meer inkomsten van de 
gemeenteleden genereren. In 2014 zal nagedacht worden over eventuele acties. 

Mogelijk worden de verjaardagskaarten weer ingevoerd. 
Het is van belang om de gemeenteleden goed geïnformeerd te houden over de 
ontwikkelingen. In de Bijlage is de staat van baten en lasten 2013 en de balans 

per 31 december 2013 Beheercommissie en de wijkkas van de Oosterkerk. 
 
Goedgekeurd in de kerkenraadvergadering van 2  juni 2014. 



 

 

 

BIJLAGE 1 
 
 

 

Jeugdwerkbeleidsplan 
2012-2017 

 

Oosterkerk  
Protestantse Wijkgemeente 

 

 

 

 

 

 
 

 



1 Inleiding 

De Taakgroep jeugd presenteert met plezier dit Jeugdwerkbeleidsplan voor de 

Oosterkerk voor de jaren 2012-2017. Het is een handboek aan de hand waarvan de 

Taakgroep jeugd in de komende jaren wil gaan werken. De Taakgroep jeugd wil 

met dit plan wat meer structuur en consistentie in het jeugdwerk realiseren.  

Er is gebruik gemaakt van vorige jeugdbeleidsplan 2005-2008. 

 

Zwolle, januari 2012   

 

2 De missie 

De Jeugdraad vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren in contact komen met 

het christelijk geloof en de waarde daarvan ontdekken voor hun eigen leven.  

 

3 Het doel 

De algemene doelstelling van de Jeugdraad is om kinderen en jongeren een plaats 

en een stem te geven binnen de Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk: 

 er is voor kinderen en jongeren een gevarieerd aanbod aan activiteiten; 

 kinderen en jongeren hebben de ruimte om zich te uiten en hun geloof te 

beleven, om van daaruit hun eigen plaats te vinden binnen kerk en samenleving. 

 

4 De doelgroep 

De primaire doelgroep van de Jeugdraad wordt gevormd door de jongeren van 0-

18 (+) jaar binnen de Oosterkerk. Jongeren buiten de Oosterkerkgemeente zijn 

welkom bij de activiteiten, maar worden niet actief benaderd. 

 

5 De structuur van de Jeugdraad 

5.1 Taak 

De Jeugdraad bezint zich over, adviseert, activeert en coördineert het jeugd- en 

jongerenwerk. 

De Jeugdraad legt verantwoording af aan de Kerkenraad. 

De Jeugdraad maakt eens in de vijf jaar een jeugdwerkbeleidsplan. Aan de hand 

van dit jeugdwerkbeleidsplan wordt jaarlijks een werkplan opgesteld. 

 

5.2 Samenstelling 

Het jeugd- en jongerenwerk wordt gecoördineerd door de Taakgroep jeugd klein.  

De activiteiten binnen het jeugdwerk worden uitgevoerd door werkgroepen. Iedere 

werkgroep is vertegenwoordigd in de Taakgroep jeugd groot, dit geldt ook voor de 

Taakgroep jeugd klein. In principe wordt naar een directe vertegenwoordiging 

gestreefd, waarbij een lid van de betreffende werkgroep zitting heeft in de 

Taakgroep jeugd groot. Als dit niet mogelijk is dan wordt op een andere manier 

contact gehouden. 



 

De Taakgroep jeugd groot bestaat uit: 

 een predikant (tevens taakgroep jeugd klein) 

 een of meerdere ambtsdrager(s) (tevens taakgroep jeugd klein) 

 secretaris (tevens taakgroep jeugd klein) 

 minimaal twee jongeren 

 één vertegenwoordiger vanuit elke werkgroep 

 

Voorzitter van de Taakgroep klein en groot is de ambtsdrager. Binnen de Taakgroep 

jeugd klein wordt het penningmeesterschap ingevuld. De predikant en de 

ambtsdragers vertegenwoordigen de Jeugdraad binnen de Kerkenraad en vice 

versa. 

5.3 Vergaderfrequentie 

De Taakgroep jeugd groot vergadert 3 keer per jaar, Taakgroep jeugd klein bereidt 

dit voor. 

 Feb: vergadering met oa. Jaarrekening 

 Mei/juni: voorbereiden nieuwe seizoen + jaarkalender (idee fase) 

 Sep/okt: oa. opstellen begroting volgende jaar 

 

6 De werkgroepen 

De werkgroepen organiseren verschillende activiteiten voor jeugd en jongeren in de 

Oosterkerk. De werkgroepen zijn weergeven in bijlage A. Bij iedere beschreven 

activiteit wordt ingegaan op drie punten; doel, doelgroep/leeftijdsgroep en 

organisatie.  

 

7 Het werkplan 

Het werkplan voor 2013 is weergegeven in bijlage B. 

 

 

8 De financiën 

De begroting voor 2013 is weergegeven in bijlage C. 

 

 



Bijlage A: 

Werkgroepen en losse activiteiten 

De hieronder beschreven activiteiten zijn van jong naar oud gerangschikt. 

 

Werkgroepen 

 

Oppasgroep 

Doel: kinderen spelen in hun eigen ruimte om hun ouders gelegenheid te bieden de 

kerkdienst te bezoeken 

Doelgroep: 0-4 jaar 

Organisatie:  

- Er zijn 2 of 3 personen (in ieder geval 1 volwassene) per dienst aanwezig om de 

kinderen op te vangen. 

- Het gaat om laagdrempelige opvang voor kinderen.  

- Nevendoel van de oppasgroep is het betrekken van jongeren bij het kerkenwerk. 

 

Kom in de Kring 

Doel: kinderen vieren in hun eigen ruimte een eigen korte kerkdienst om ze 

vertrouwd te maken met nevendienst en ze een kerkgevoel te geven.  

Doelgroep: 3-5 jaar 

Organisatie:  

- Er zijn 2 personen per viering aanwezig om de kinderen op te begeleiden.  

- Het gaat om laagdrempelige viering voor kinderen rond de oppas.  

- Nevendoel van Kom in de Kring is dat de allerjongsten kunnen meedoen als ze 

dat willen. 

 

Kindernevendienst 

Doel: kinderen maken op hun eigen wijze kennis met kerk en bijbel tijdens de 

kerkdienst 

Doelgroep: 4 – 12 jaar, basisschoolleeftijd, gesplitst in twee of drie groepen: 

groep 1-2 als jongste groep (4-5 jaar) 

groep 3-5 middengroep (6-8 jaar) 

groep 6-8 als oudste groep (9-12 jaar) 

Organisatie: 



- Op een creatieve, speelse manier kinderen kennis laten maken met kerk en bijbel 

aan de hand van Kind op Zondag. Hiermee is er een verband tussen de kerk en 

de kindernevendienst. 

- Voor iedere groep is minimaal één persoon als leiding aanwezig. 

- In de week voorafgaand wordt met de dienstdoende predikant overlegd over 

de inhoud van kerk- en kindernevendienst. 

- Met Kerst en Pasen zijn er bijzondere kinderprojecten die ook de kerkdienst 

beïnvloeden. Ook eigen kerkdienst rond pasen en kerst. 

- De hele groep vrijwilligers van de kindernevendienst vergadert 2 keer per jaar. 

 

Kinderclub (vindt plaats in de Jeruzalemkerk) 

Doel: onderlinge ontmoeting tussen de kinderen door het aanbieden van creatieve 

werkvormen. Wel aandacht voor thema geloof. 

Doelgroep: 7 – 11 jaar 

Organisatie: 

- De club wordt door drie personen geleid. 

- De club vindt plaats in de Jeruzalemkerk. 

- De club vindt om de week op maandagavond plaats van 18.30-19.30. 

 

Basiscatechese 

Doel: kinderen kennis te laten maken met de basisprincipes en de uitingsvormen van 

het christelijk geloof. 

Doelgroep: groep 7-8 van de basisschool 

Organisatie: 

- De basiscatechese wordt door één van de pastores geleid en in een zaal van de 

Bagijnehof gehouden.  

- Data worden per seizoen vastgesteld. 

- De doelgroep ontvangt een persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomsten. 

 

Jeugdnevendienst 

Doel: tieners stoeien op hun eigen wijze met kerk en bijbel. 

Doelgroep: 12 – 15 jaar 

Organisatie: 

- Iedere laatste zondag van de maand tijdens het schooljaar wordt tijdens de 

gewone kerkdienst jeugdnevendienst gehouden op zolder in de Oosterkerk. 

- De tieners wachten beneden tot de ouderling van dienst het consistoriegebed 

heeft uitgesproken. Hierna vertrekken ze naar boven. Op het moment dat de 

kinderen vanuit de kindernevendienst teruggaan de kerk in, komen ook de 

tieners in de kerk. 

- Er is één persoon die de jeugdnevendiensten leidt.  



- De jongeren stellen een punt aan de orde, met methode van Henk uitwerken. 

 

Soos 

Doel: onderlinge ontmoeting tussen de jongeren door het aanbieden van 

recreatieve werkvormen 

Doelgroep: 12 – 16 jaar 

Organisatie: 

- De soos wordt eens per maand op vrijdagavond gehouden in de soosruimte van 

de Oosterkerk. 

- Eén keer per jaar wordt er een soosweekend georganiseerd. (in samenwerking 

met Provider) 

- SOOS wordt georganiseerd door een aantal jongeren. Zij organiseren e.e.a. zo 

veel mogelijk zelfstandig. De Jeugdraad draagt de eindverantwoording en 

overlegt op regelmatige basis met de jongeren. 

 

 

Provider 

Doel: jongeren ontdekken door middel van keuze-catechese een verband tussen 

kerk en geloof en hun dagelijks leven 

Doelgroep: 12 – 17 jaar en hun ouders  

Organisatie: 

- Er wordt gebruik gemaakt van actieve en recreatieve programma’s en discussie. 

- De programma’s worden georganiseerd aan de hand van vier hoofdthema’s: 

Geloof, Maatschappij, Samenleving en Bijbel 

- Per thema worden één bijeenkomst gehouden. 

- Ouders kunnen deelnemen aan programma’s die hen worden aangeboden. 

- Activiteiten worden gehouden in samenwerking met de SOOS en de 

jeugdnevendienst. Hiermee wordt ook getracht de samenhang binnen de 

doelgroep te bevorderen en de groep vaker met elkaar in contact te brengen. 

Als afgeleide hiervan hopen we (Jeugdraad) dat de jongeren de kerk ook als 

een plek gaan zien waar je met plezier en regelmaat naar toe gaat. 

 

Belijdeniscatechese 

Doel: jongeren voorbereiden op hun belijdenis. 

Doelgroep: 18+ 

Organisatie: 

- Ieder jaar is het mogelijk (op aanvraag) om belijdenis van het geloof af te leggen 

(in de regel met Pinksteren) en zich daarop via catechese voor te bereiden. 

- Tijdens de catechese vindt bezinning plaats op de grondbeginselen van het 

geloof. 



- De frequentie van de bijeenkomsten wordt in overleg met de catechisanten 

bepaald. 

- Een van de pastores leidt deze catechese. 



Losse activiteiten 

 

Kinderdiensten 

Doel: Het doel van een kinderdienst is de belevingswereld van kinderen als 

uitgangspunt te nemen bij de invulling van een kerkdienst, om hiermee de kinderen, 

die de toekomst van de gemeente vormen, nauwer te betrekken bij het kerkelijk 

leven. 

Doelgroep: iedereen die de gewone kerkdienst bezoekt en de kinderen van 4 – 12 

(basisschoolleeftijd) in het bijzonder  

Organisatie: 

- Er wordt twee maal per jaar een kinderdienst georganiseerd (waarvan 1 kerk en 

school dienst). 

- Eenmaal per jaar richt de kinderdienst zich met name op de onderbouw (groep 1 

t/m 3) en eenmaal per jaar op de midden- en bovenbouw (groep 4 t/m 8). 

- Er wordt gewerkt aan de hand van een protocol. 

- Iedere dienst heeft zijn eigen karakter en thema. 

- De dienst is een samenwerking tussen predikant en kindernevendienstleiding. 

- Kinderen worden bij de uitvoering betrokken. 

 

 

 

Kerk-School-Gezinsdiensten 

Doel: kinderen van de basisscholen betrekken bij de kerk 

Doelgroep: 4 – 12 jaar, basisschoolleeftijd, gesplitst in drie groepen: 

groep 1 en 2 als jongste groep (4 – 6 jaar) 

groep 3-5 als middelste groep (6-9 jaar) 

groep 6-8 als oudste groep (9-12 jaar) 

Organisatie:  

- Het thema wordt afgestemd op één leeftijdsgroep binnen de basisschool. 

- Deze dienst wordt jaarlijks gehouden. 

- Deze dienst wordt vanuit een stedelijke commissie voorbereid in samenwerking 

met christelijke basisscholen en één van de pastores. 

 

 

 

 



Jongerendienst 

Doel: jongeren een eigen plaats en stem geven binnen de wijkgemeente door 

middel van een jeugddienst, in plaats van een gewone kerkdienst.   

Doelgroep: iedereen die de gewone kerkdienst bezoekt en de jongeren van 12 tot 

17 in het bijzonder  

Organisatie: 

- Er wordt twee maal per jaar een jeugddienst georganiseerd. 

- Er wordt gewerkt aan de hand van een thema. 

- De jongeren worden zowel bij de voorbereiding als uitvoering betrokken. 

 

Oekraïne project 

Doel: jongeren betrekken bij en bewust maken van diaconaat in het buitenland 

Doelgroep: 16+ 

Organisatie: 

- Het streven is dat een keer per twee jaar een groep jongeren, onder begeleiding 

van minimaal 4 volwassenen, vanuit de Oosterkerk naar de Oekraïne gaat. 

- Door middel van acties sparen de jongeren zelf om deze reis mogelijk te maken 

en in de Oekraïne iets te kunnen doen. 

- Van origine is het een initiatief van de ZWO en Diaconie. 

- In overleg met de lokale bevolking en lokale hulporganisaties worden het 

programma en de activiteiten vastgesteld. 

- Het initiatief voor de organisatie van een reis ligt bij de projectgroep. 

 

 

 



Bijlage B: 

Werkplan 2014 

 

Voor 2013 was de focus op de volgende acties: 

1. Verder invullen en uitbouwen jeugdwerk. 

2. SOOS activiteiten voortzetten.(i.c.m. provider activiteiten) 

3. Inzet social media voor het jeugdwerk. 

 

Al deze acties zijn inmiddels uitgevoerd en/of in gang gezet. 

 

Voor het komende jaar, 2014, willen we onze aandacht richten op het vorm geven 

van de activiteiten voor de jeugd van 12 tot 16/18 jaar. Dit is een moeilijke 

doelgroep, die momenteel een beetje tussen wal en schip dreigt te vallen.  

 

De Kom in de Kring vieringen zijn in 2013 niet ingevuld. Besloten is om dit voor 2014 zo 

te laten. 

 

De kinderclub vindt plaats in de Jeruzalemkerk. Dit loopt erg goed en zal verder 

gecontinueerd worden. 

 

De SOOS activiteiten zijn in 2013 weer stil komen te liggen. Het bleek lastig om hier 

structureel invulling en voortzetting aan te geven. In 2014 willen we voor deze groep 

wel een nieuwe structuur neerzetten, zodat ze beter bediend worden en in beeld 

komen. 

 

In 2013 is social media opgestart. Er is een facebook pagina en een What’s App 

groep voor de jongeren. In 2014 blijven we dit voortzetten / uitbreiden.  

 

In 2013 is er nagedacht over jeugdpastoraat en de wijze waarop dat vorm gegeven 

zou kunnen worden. Tot 12 jaar zijn de aangeboden activiteiten goed 

georganiseerd en de kinderen goed in beeld. Daarna blijkt het lastig om de 

jongeren er bij te houden, ondanks het aanbod van provider en de 

jeugdnevendienst. In 2014 willen we deze groep specifiek aandacht geven en vorm 

geven aan (nieuwe) activiteiten voor deze groep, op basis van de jeugdpastoraat 

opzet (jeugd kennen en een veilige, vertrouwde plek bieden als ze die nodig 

hebben of willen) 

 



 

In toekomstige werkplannen zou aandacht geschonken kunnen worden aan de 

volgende activiteiten: 

- Rol jeugdwerk en startzondag 

- Jaarkalender/introductie jeugdwerk aan nieuwe gemeenteleden 

- Kerk en school dienst 

- Jeugdpastoraat  

- vervolg Hemels Gelag/soos 



Bijlage C: 

Begroting 2014 

 

 

 

Taakgroep (Jeugdraad) bedrag 

OPPASDIENST € 300,00  

KOM IN DE KRING € 0,00 

KINDERNEVENDIENST € 750,00  

JEUGDNEVENDIENST € 250,00  

SOOS € 0,00  

PROVIDER € 575,00  

BASISCATECHESE € 50,00  

KERSTDIENST VOOR KINDEREN *** € 400,00  

KINDERCLUB € 200,00 

  

  

TOTAAL BEDRAG BEGROTING 2013 € 2.525,00  

 

 

*** Dit bedrag blijkt dubbel in de totale begroting (Oosterkerk) te zitten. 

      Ook de taakgroep Eredienst heeft hiervoor een post opgenomen. 

      I.o.m. penningmeesteres Kerkrentmeesters is/wordt dit aangepast. 

 

 

 

 

 

 

 



BIJLAGE 2 

 Staat van baten en lasten 2013 
Realisatie en begroting Realisatie Begroting Realisatie  
2012  2013 2013 
Baten 
Kerkbalansregeling  6.683  7.000  7.778 
Collectes wijkkas  1.491  1.700  1.413 
Giften wijkwerk  3.231  3.500  3.320 
Giften wijkacties  1.270  -  4.474 
Giften beheeracties  3.542  -  - 
Baten zaalverhuur totaal  19.112  18.000  19.466 
Afdracht verhuurbaten 
PGZ (1/3 deel totaal) 

-/- 6.371 -/- 6.000 -/- 6.489 

Omzet buffet  11.704  13.000  12.216 
Kostprijs buffet  -/- 6.514 -/- 5.000 -/- 8.276 
Rentebaten  804  500  707 
Overige baten  1.660  1.000  2.467 
Kostprijs buffet  36.612  33.700  37.075 
Lasten 
Eredienst 
Orden van dienst en 
kerkgroet  

3.135  2.500  2.611 

Kaarsen, bloemen en 
aankleding  

2.144  1.775  1.014 

Cantorij, koren en musici  1.513  2.200  1.550 
Kinderdienst  666  1.300  239 
Kosten startzondag  -  350  552 
Overige kosten Eredienst  589  175  1.129  
8.047  8.300  7.093 
Pastoraat 
Abonnementen en 
documentatie  

1.043  1.200  720 

Kaarten en attenties  202  150  501 
Vorming en toerusting -  250  45 
Overige kosten pastoraat  150  250  426  
1.395  1.850  1.692  
Wijkactiviteiten 
Vrijwilligersbijeenkomsten  1.367  1.200  840 
Overige kosten 
wijkactiviteiten, jeugd  

117  700  266  

1.484  1.900  1.106  
Kinderen onder 4 jaar  75  100  30 
Kinderen 
basisschoolgroepen  

-  250  301 

Jeugd 12-17 jaar  284  1.100  25 
Jongeren vanaf 18 jaar  700  100  119 
Overige kosten 
jeugdactiviteiten  

28  -  178  

1.087  1.550  653 
Media en communicatie 
Kosten kerkbladen  2.549  2.500  3.221 
Website Oosterkerk  84  100  126 
Overige mediakosten  -  250  97  
2.633  2.850  3.444 
Beheer en onderhoud 
Reiniging en 
afvalverwerking  

3.173  4.300  4.460 

Materialen en onderdelen  2.095  3.500  2.749 
Uitbesteed onderhoud en 
renovatie  

1.211  3.000  - 

Aanschaf kleine 
inventaris  

750  750  659 

Overige kosten beheer 
en onderhoud 

-  500  -  

7.229  12.050  7.869 
Afschrijvingen 
Afschrijving 
verbouwingen  

-  -  2.013 

Afschrijving renovaties  2.678  2.300  2.677 
Afschrijving installaties  2.229  2.700  2.477 
Afschrijving inventaris  2.418  2.229 
Vrijval 
investeringsreserves 

-/- 2.600 -/- 2.600 -/- 2.600  

4.725  2.400  6.796 



 
 Balans per 31 december 2013 Beheercommissie en wijkkas Oosterkerk Zwolle 
Activa 31-12-2013 31-12-2012 Passiva 31-12-2013 31-12-2012 
Materiële vaste activa Eigen vermogen 
Activa in uitvoering 0 96.900 Activareserve 158.932 141.828 
Verbouwingen 118.787 0 Bestemmingsreserve 

beheer 
9.977 21.848 

Installaties 19.873 22.349 Bestemmingsreserve 
wijk 

41.266 53.138 

Renovaties 20.080 22.757 Bestemmingsfondsen 
beheer 

0 58.642 

Inventaris 19.693 21.922 Bestemmingsfondsen 
wijk 

0 0 

Investeringsbijdragan -19.500 -22.100 210.175 275.456 
158.932 141.828 
Vlottende activa Kortlopende schulden 
Voorraden 401 502 Rekening courant 

verbonden partijen 
8.637 18.691 

Debiteuren 17.126 11.795 Overige schulden 0 560 
Rekening courant verbonden partijen 0 55.100 
Overlopende activa, 
vooruitbetaalde bedragen 

466 0 8.637 19.251 

Liquide middelen 41.886 85.482 
59.880 152.879 
Totaal activa 218.812 294.707 218.812 294.707 
Toelichting 
Zie voor een toelichting op de materiële vaste activa de toelichting bij de staat van baten en lasten 
Liquide middelen 2013 2012 
Kas 220 
ING betaalrekening beheer 525232 3.404 
ING spaarrekening beheer 525232 19.481 
ING betaalrekening wijk 1158271 6.145 
ING spaarrekening wijk 1158271 12.237 
ING betaalrekening wijk 3083810 wijk 41 
ING spaarrekening wijk 3083810 wijk 360 
41.886 
Rekening-courant verbonden partijen 
Rekening-courant PGZ 55.100 
Afdracht baten zaalverhuur 2012 Oosterkerk -6.370 
Afdracht baten zaalverhuur 2013 Oosterkerk -6.489 
Te vorderen nog te betalen consumpties PGZ 2012 2.378 
Te vorderen nog te betalen consumpties PGZ 2013 1.844 
-8.637 
Per 31 december 2012 bestond de RC PGZ uit het verbouwingsfonds ad. € 55.100. 

 


