
Bijlage bij Kerkgroet 6 mei 2018 

 
 
Op zondag 29 april heeft de werkgroep Heilige Huisjes van de Oosterkerk in het 
gemeenteberaad aandacht gevraagd voor de achtergronden van het project 
Heilige Huisjes en de vragen die wij als werkgroep hebben beantwoord. Dit om 
u te informeren en de kans te geven te reageren op de antwoorden de wij 
hebben opgesteld namens onze Oosterkerkgemeente ten behoeve van de 
stedelijke werkgroep die door de Algemene Kerkenraad is ingesteld. Het doel 
van de werkgroep Heilige Huisjes is om maatregelen te nemen, omdat anders 
in de toekomst pastorale zorg, een kerntaak van de kerk, dreigt te verdwijnen. 
Dat is uitgaande van de huidige prognoses zonder maatregelen het geval in 
2030. Met de antwoorden op deze vragen wordt een beeld gegeven wat voor 
gemeente wij nu zijn en hoe wij in de toekomst (stel 2030) kijken naar ons als 
wijkgemeente. Op 25 mei presenteren alle wijkwerkgroepen deze antwoorden 
in een gezamenlijke vergadering, waarna de projectgroep bestaande uit de 
voorzitters van de wijkwerkgroepen met een advies voor mogelijke 
maatregelen gaat komen. Onze concept-uitwerking staat op de website, zodat 
u daarvan kennis kan nemen en de mogelijkheid krijgt om hierop te reageren. 
Het gaat om twee hoofdvragen: 1. Kunt u zich vinden in het beeld dat de 
werkgroep schetst van de Oosterkerkgemeente op dit moment? 2. Hoe zou u 
willen dat de Oosterkerkgemeente er in 2030 uit ziet (ideaalplaatje)? Denk 
hierbij los van de huidige situatie. De termijn waarop gereageerd kan worden is 
verlengd tot 21 mei op het e-mail-adres:  heiligehuisjes@oosterkerk.nl. 
Daarnaast is gelegenheid om uw antwoorden op papier in een daarvoor 
bestemde doos in de Bagijnehof te deponeren. Formulieren op papier worden 
zondag uitgedeeld en liggen in de Bagijnehof, waar ook een doos staat waar u 
reacties op papier kunt deponeren. 
  
Met vriendelijke groet 
Werkgroep Heilige Huisjes 

Henk ter Steeg, Adriaan Velsink, Jannetta Schoemaker, Piet Kuiper, Bina 
Schouwstra 
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