
Toelichting door ds. Iemke Epema 

Op papier kun je sommetjes maken, maar het schuiven met mensen is 

een heel andere zaak. Je hebt te maken  met wat een wijkgemeente 

graag wil, met predikanten en hun wensen en dat is precair. Er zijn 

verschillende gesprekken geweest tussen moderamina van de OK en de 

AK, tussen de moderamina  OK en de  AdvK, en tussen de 

beroepskrachten, en we kregen dat niet in één keer allemaal bij elkaar, 

we waren het ook niet allemaal eens met elkaar en er was veel gesprek 

nodig, dat vroeg tijd. 

Als predikanten en jeugdwerker hebben we in opdracht van de beide 

moderamina een voorstel gedaan dat de basis heeft gevormd voor de 

presentatie van vandaag. Uitgangspunten daarvan zijn: 

1) Geen fusie maar predikanten delen; als team van predikanten 

werken voor twee wijken. We hebben daar alle vier zin en vertrouwen in. 

2) Als wijken samenwerken waar dat kan en zinvol is. Waarbij ook de 

eigenheid van de wijken wordt gerespecteerd. 

3) De inzet van ieder van ons afzonderlijk en de werkverdeling zal nog 

concreet uitgewerkt moeten worden, en de kerkenraad heeft voorgesteld 

ons daar tijd voor te geven. Wat meteen al concreet kan worden is het 

voorgaan in de diensten. Het principe is dat ik het leeuwendeel van mijn 

diensten hier in de Oosterkerk blijf vervullen en Nelleke E en Hans T zich 

op de Adventskerk richten en een vast aantal zondagen in de Oosterkerk 

samen verdelen.  De tweede helft van 2016 zal de nieuwe verdeling 

ingaan, en in de komende maanden komen ze ook al regelmatig hier.                                                                          

4)Voor de voormalige wijk van Wim Hortensius (1506 zielen)  tijdelijke 

projectformatie inzetten voor de komende 4 jaar. Die 4 jaar achtereen 

biedt stabiliteit. Mogelijk kunnen we deze kracht ook af en toe inzetten bij 

het voorgaan in diensten en andere activiteiten, maar het zwaartepunt ligt 

bij het pastoraat. Vanaf 2020 moeten we het zonder deze kracht doen. 

5)) Het is en blijft een feit dat we flink terug gaan in predikantsformatie, 

beide wijken samen 1,3 fte en we zullen daarom ook wel moeten 

versoberen; dwz kijken wat echt door een predikant gedaan moet 

worden en wat ook anderen zouden kunnen doen. 

6) We hebben als beroepskrachten aan de AK om goede begeleiding van 

dit proces gevraagd 

 


