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Dik Kremer heet als voorzitter iedereen welkom. De kerkenraad wil de gemeente op de hoogte 
stellen wat er speelt en wil van de gemeente horen hoe zij dingen ervaren.  
- Als eerste het punt kwam aan de orde: de vorming van de “combinatie van gemeenten”. Met dit 
contract formaliseren wij de samenwerking met de Adventskerk. Het is vooral een juridische kwestie. 
De beide kerken blijven zelfstandige wijkgemeenten. De predikanten vormen een team. Ds. Epema 
blijft voor 100% aan de Oosterkerk verbonden maar gaat af en toe voor in de Adventskerk. Ds. Urban  
is voor 40% verbonden aan de Oosterkerk en gaat niet voor in de Adventskerk. Ds. Tissink en ds. 
Eijgenraam gaan regelmatig voor in de Oosterkerk en doen een deel van het pastoraat. Jeugdwerker 
Dirk Jan Steenbergen werkt ook voor een deel in de Oosterkerk. Enkele taakgroepen werken al 
samen of hebben inmiddels contacten samen. Alleen tijdens de Stille Week zijn er gezamenlijke 
diensten, dit uit praktische overwegingen. Voor de rest van het jaar blijven de zondagse diensten in 
beide kerken bestaan.  
De samenwerking is tot stand gekomen door de bezuinigingen. Momenteel zijn verdere 
bezuinigingen nog niet aan de orde. De PGZ is momenteel financieel op orde maar het blijft een punt 
van aandacht. De verhouding pastoraat/gebouwen en overige kosten is wat scheef. De PGZ kijkt hoe 
dit anders zou kunnen. Over 2,5 jaar loopt het contract met ds. Urban af, er is een vraag hoe het 
daarna gaat met het pastoraat. Voor de kerkenraad is dit een groot aandachtspunt. 
 
- In september 2018 gaat onze organist Rudi Altelaar met pensioen. Er wordt al gekeken naar een 
opvolger. Mogelijk krijgen we geen vaste organist meer en moeten we andere oplossingen 
bedenken. Er wordt aandacht gevraagd voor de positie van onze cantrix. Zij werkt voor een 
vrijwilligersvergoeding.  
 
Wil v.d. Meeberg vertelt wat er verder speelt. 
- Er is inmiddels weer een maaltijdgroep: “Wat de pot schaft”. Elke laatste dinsdag van de maand 
voor iedereen dit dat wil. Wel van tevoren opgeven. Kosten: € 5,00 pp. 
- Onlangs is er een Ronde Tafel Gesprek geweest met mensen van 25-40 jaar. Dit was een goed 
gesprek. Zij voelen zich betrokken bij de kerk en willen ook best dingen doen. Graag willen zij o.a.de 
kerkdiensten wat kindvriendelijker.  Binnenkort is er een vervolg gesprek. Ook komt er in 
januari/februari weer een Ronde Tafel Gesprek voor iedereen. Bericht hierover volgt.  
- Evangelisatie. Naar aanleiding van geoormerkte legaten voor evangelisatie is een werkgroep 
gevormd. Zij hebben inmiddels diverse projecten uitgekozen waar ze geld aan geven: the Passion, het 
Kerstevent, lichtjeswandeling, migrantenkerken en het project Kerken in Dieze. Gedacht wordt aan 
een cursus/training voor mensen die willen praten over hun geloof met anderen die niet gelovig zijn. 
Op de website komt een contactformulier zodat gemeenteleden die een idee hebben, dat 

gemakkelijk kunnen melden. Natuurlijk kan dat ook bij de ouderling van dienst die iedere zondag bij 

de uitgang staat.  

 
De aanwezige gemeenteleden doen verder nog wat voorstellen over Vorming en Toerusting. 

*Doe iets met het moment: organiseer een bijeenkomst op vrijdagavond zodat de groep nadat ze 

inhoudelijk bezig is geweest, nog wat kan napraten met een drankje. Of maak een thema dienst op 

zondagmorgen die gevolgd wordt door gesprek of andere verwerking en samen eten.  

*Organiseer een bijeenkomst over medische ethiek. Dit zou dan bijvoorbeeld kunnen gaan over 

voltooid leven, over steeds maar doorbehandelen bij ziekte, over kosten van de gezondheidszorg.  

*Ontwikkel een soort forum waar gemeenteleden met elkaar kunnen spreken over bv kennisvragen 

rondom de bijbel of theologische onderwerpen.  

*Spreken over onderwerpen die dichtbij ons liggen, bijvoorbeeld over vertrouwen in God.  



 

Bij de rondvraag kwamen de volgende zaken aan de orde:  

. Oproep voor mensen om gemeenteleden op zondagmorgen naar de kerk te brengen. Aanmelden bij 

Karst Mulder. 

. Het pastoraat voor mantelzorgers. Ook hiervoor geldt: je kunt zelf vragen om pastoraal bezoek of 

een ander kan het signaal doorgeven. De dominees kunnen niet alle bezoeken zelf afleggen, er 

worden ook gemeenteleden ingezet als pastoraal bezoeker. Dit wordt meestal zeer gewaardeerd.  

. Er wordt nog nagedacht over het opzetten van buurtgroepen die elkaar in hun eigen buurt 

ontmoeten.  

. Met de wijkkas gaat het goed. Er zijn voldoende inkomsten om de uitgaven te dekken. Uit de 

verhuur van het pand komen ook veel inkomsten, dankzij onze koster en veel vrijwilligers. Daar 

hebben we onder andere de gratis koffie aan te danken.  

 

Dik Kremer sluit de bijeenkomst met licht voor ons allen.  

 


