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INLEIDING. 
Het jaar 2016 kenmerkt zich door veel overleg,  het zoeken naar creatieve mogelijkheden, het 
verkennen van samenwerking met de Adventskerk en daarnaast het waarborgen van de eigenheid en 
stabiliteit van de wijkgemeente. De Lange Termijn Visie van de PGZ was daarbij leidraad. 
Samenwerken, versoberen en vernieuwen werd het devies, vorm en inhoud gegeven vanuit de 
wijkgemeente. Een niet gemakkelijke opgave, mede omdat de wijkgemeente van de Oosterkerk de 
afgelopen tijd tweemaal is gefuseerd en veel energie heeft gestoken in het vinden van de eigen 
identiteit en onderlinge saamhorigheid. Deze wordt als waardevol en kostbaar ervaren.  
Daarbij speelt een praktische probleem een rol: twee predikanten vertrokken, een predikant 
beroepen bleek uitgesloten vanwege de vacaturestop en de kerkenraad wilde pastorale zorg 
waarborgen.  
De kerkenraad is er trots op dat ze langs alle moeilijke klippen heeft kunnen zeilen en tot 
aanvaardbare oplossingen heeft kunnen komen. Het proces van samenwerken, versoberen en 
vernieuwen gaat door. Het geeft de kerkenraad vertrouwen dat ze door alle onrust heen  de rust en 
spiritualiteit heeft kunnen vasthouden. Ondanks de vele hoofdbrekens is er ook levendigheid die 
plaats biedt aan nieuwe initiatieven, gericht op de toekomst en de komende generaties.  
Hoe het de kerkenraad in 2016 is vergaan kunt u in onderstaand verslag lezen. En….wordt vervolgd! 
 

VISIE 
De visie van de Oosterkerk ligt in het verlengde van de visie van de PGZ. 
In het beleidsplan 2008 formuleert ze: 
De missie van de PGZ 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 gemeente van de Oosterkerk 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 het leven onderweg 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 gemeente van de Oosterkerk 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 we samen komen rond Schrift en Tafel. De vieringen 
worden gekenmerkt door enerzijds devotie en anderzijds levendigheid; 
is oecumenisch ingesteld, open en gastvrij, samenwerkend met andere geloofsgemeenschappen, een 
ieder is welkom, ook aan de Tafel van de Heer; zoekt  naar verbinding met hen die anders of niet 
geloven; 
is niet de eerste die in geloof de weg van de beloften tracht te gaan, en staat in een lange 
respectabele Christelijke traditie; 



wil de roeping door de eeuwige op eigentijdse wijze vormgeven in liturgie, pastoraat, diaconaat en in 
vorming en toerusting, in jeugd- en jongerenwerk en in gemeenteopbouw; wil zichtbaar zijn in de 
wijken, in de stad, in de samenleving. 
Voor de actie Kerkbalans verwoordden we: De Oosterkerk is ruimzinnig, maatschappelijk betrokken 
en ruimhartig, een herberg voor velen en een plek voor jongeren. 
 

DE KERKENRAAD. 
De Kerkenraad bestaat uit 29 leden. Niet allen zijn aanwezig op de vergaderingen. Zij zijn betrokken 
bij het Zonnehuis, vertegenwoordigen Perki, zijn diaken en zijn via de diaconievergaderingen op de 
hoogte. Naast de predikant, voorzitter, twee scriba's, de classis-ouderling, de kerkrentmeesters, de 
diakenen, de ouderlingen voor de Algemene Kerkenraad  en de ouderlingen "light" zijn de 
vertegenwoordigers van de verschillende taakgroepen present in de Kerkenraad. 
Wiebe Jellema  werd verantwoordelijk voor de ledenadministratie. 
Door de veranderingen was de Kerkenraad genoodzaakt vaker dan normaal te vergaderen en kwam 
ze 6 x bijeen. Eenmaal vergaderden de kerkenraden van de Adventskerk en de Oosterkerk 
gezamenlijk en eenmaal was er een bezinningsdag om nader met elkaar kennis te maken. 
Binnen de Kerkenraad worden de grote lijnen uitgezet en het beleid vastgesteld. Het is een 
coördinerend orgaan dat bevoegd en verantwoordelijk is om besluiten te nemen en te evalueren. De 
Kerkenraad geeft de Taakgroepen mandaat te handelen volgens het beleid van de Kerkenraad. In mei 
was er een gezamenlijke vergadering van de Kerkenraad met de Taakgroepen. 
Het Moderamen bestaat uit 8 mensen en vergaderde  7 x. In het Moderamen worden de lopende 
beleidszaken besproken en geëvalueerd.  Het Moderamen bezocht de Nieuwjaarsbijeenkomst  en de 
ambtsdragervergadering van de PGZ.  
Het Klein Comite - het voorbereidend en uitvoerend orgaan van de Kerkenraad en het Moderamen - 
vergaderde 16 x.  Daarnaast was er overleg met het moderamen van de Algemene Kerkenraad, de 
landelijke Mobiliteitspool, het moderamen van de Adventskerk en Perki. 
Tweemaal – in februari en november - werd er een Gemeenteberaad gehouden, waar veel 
gemeenteleden – ruim 100 mensen - aanwezig waren. De betrokkenheid rond de veranderende 
ontwikkelingen was groot. 
Het uitvoerende beleid wordt behartigd door de Taakgroepen. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd 
de Kerkenraad adviseren. Elders in het verslag doen zij hun verhaal. 
 

DE AMBTSDRAGERS 
Binnen de Kerkenraad waren wisselingen:  In het najaar trad Jan Scholten als diaken af en werd hij 
opgevolgd door Hans Hop. Henk Bosma legde zijn taak als voorzitter van de Kerkenraad neer, maar 
bleef ouderling voor de Algemene Kerkenraad en heeft als aandachtsgebied Perki.  Dik Kremer werd 
de nieuwe voorzitter van de Kerkenraad. Henk ter Steeg is de secundus  voor de Algemene 
Kerkenraad geworden. De Kerkenraad is verheugd nieuwe ambtsdragers gevonden te hebben. Er 
blijven evenwel steeds nog vacatures, bijvoorbeeld bij de diaconie en de vertegenwoordigers vanuit 
de taakgroepen. 

 
DE VRIJWILLIGERS 
Op allerlei terrein waren vrijwilligers actief. Ze waren met velen. 
Het werven van vrijwilligers blijft een voortdurende zaak van aandacht, zeker in tijden van 
bezuiniging.  Daarom heeft de Kerkenraad Marlien Poll als vrijwilligerscoördinator aangesteld die de 
talenten- en vacaturebank gaat beheren en vraag en aanbod op elkaar kan doen aansluiten. In het 
voorjaar was er een gezellige vrijwilligersbijeenkomst. 
 

DE KERKDIENSTEN 
Elke zondag is er een kerkdienst. Er is een haal- en brengdienst voor ouderen. 



In de tijd voor Pasen en Kerst vinden  vespers plaats. 
De kerkdiensten worden per kerktelefoon of via internet uitgezonden of zijn later te beluisteren. Er is 
een kinderdienst en tweemaal per maand is er een jongerendienst.  Vier keer werd Heilig Avondmaal 
gevierd, terwijl er ook vier maal per jaar gelegenheid was om te laten dopen. In de dienst lezen 
lectoren het Schriftgedeelte en is er na de overdenking een muzikaal intermezzo. 
De kerkdiensten worden ondersteund door de beamer en een liturgie. Er is een Kerkgroet aanwezig 
(of digitaal te ontvangen) met mededelingen. 
Na de kerkdiensten is er gelegenheid tot koffie drinken. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt. 
Er waren bijzondere diensten:  een dienst voor Kerk - School - Gezin, een diaconale dienst,een dienst 
rondom het thema Pastoraat (pastoraat doe je met z’n allen),  twee oecumenische diensten, 
kinderdiensten met Pasen en Kerst (georganiseerd door de groep Jonge gezinnen), een ZWO-dienst,  
een kerkdienst aan het eind van het kerkelijk jaar, op Eeuwigheidszondag, waar de overleden 
gemeenteleden werden herdacht. De Startzondag in september werd op ludieke, enthousiaste wijze 
verzorgd door een werkgroep. 
Tijdens de kerkdienst wordt een overleden gemeentelid herdacht door een stiltemoment en het 
brengen van een steen naar de gedachtenishoek. 
 
Belijdenis, aantal dopelingen, huwelijken???? 
 
Twee cantorijen en Koorbizniz Oostenwind verlenen bijdragen aan de diensten. 
Koorbizniz voerde op indrukwekkende wijze The Passion op tijdens de dienst op Goede Vrijdag. 
Eens per maand vindt er een dienst in de Molenhof plaats. Afgesproken werd dat deze voortgang zal 
vinden zolang en voor zover dit mogelijk zal zijn. Ook in het Zonnehuis vindt een kerkdienst plaats 
waar ambtsdragers van de wijkgemeente een taak hebben. Eens per zes weken worden er hand- en 
spandiensten verleend. In Arcadia wordt tweemaal per jaar een Heilig Avondmaalsdienst gehouden. 
Met Fermate is afgesproken dat de Oosterkerk - indien noodzakelijk - medewerking zal verlenen. 
Op Hemelvaartsdag vond een korte viering plaats i.s.m. de Dominicanenkerk , gevolgd door een 
wandeling. 
Eens in de twee weken is er op zondagmiddag een kerkdienst vanuit de Perkigemeenschap. De 
Oosterkerk biedt faciliteiten en onderdak. Binnen de KR wordt samen met Perki gezocht naar een 
goede organisatorische relatie. Mede vanwege landelijke regelingen hebben we dit nog niet kunnen 
realiseren. Henk Bosma onderhoudt het contact met deze groep. Harry Prins begeleidt jongeren in  
de kerkdienst. 
In het afgelopen jaar gingen er vaak gastpredikanten voor vanwege vertrek van twee predikanten en 
het studieverlof van Iemke Epema.  Een Wegwijzer voor gastpredikanten bewees goede diensten en 
de Kerkenraad prees zich gelukkig dat de kerkdiensten op de eigen manier konden  worden gevierd. 
 

DE PREDIKANTSFORMATIE 
Het jaar 2016 startte met twee vacatures:  Ds Wim Hortensius was reeds vertrokken en op 29 januari 
naam ook Ds Andries den Besten afscheid van Zwolle om zijn werk in Maarn en Maarsbergen voort te 
zetten. De Kerkenraad prijsten zichzelf erg gelukkig met het feit dat Christa van Stappen bereid was 
om tot 1 april pastoraal werk te verrichten.  
Ook nam de Oosterkerk deel aan het Uitvaartteam, een stedelijk initiatief van emeritus predikanten 
en kerkelijk werkers om in voorkomende gevallen een uitvaart te begeleiden, indien de huidige 
predikanten overbelast zijn.   
 
Binnen de PGZ en de Algemene kerkenraad werd in 2014 de notitie Een ontluikend Perspectief in het 
kader van de lange termijn ontwikkeld. Thema's zijn: versoberen, vernieuwen, samenwerken.  De 
Kerkenraad stond positief tegenover de intenties en wil - waar mogelijk en haalbaar - meewerken.  
Realiteit is echter dat we na de fusies nog voortdurend zoeken naar wegen om tot een saamhorige 
gemeente te komen. Het fusieproces is nog niet afgerond. 



De Kerkenraad meende haar bijdrage aan de PGZ ruimschoots gegeven te hebben in het korte 
verleden. 
Binnen de PGZ bleek dat de financiële situatie niet rooskleurig was en dat er gericht op het 
voortbestaan van de PGZ vergaande maatregelen moesten worden genomen. Het betekende in 
concreto dat er een vacaturestop werd ingesteld. Dit stelde de Kerkenraad voor de Oosterkerk voor 
grote problemen. Gezien haar geschiedenis voelde de Oosterkerk  zich onterecht behandeld en 
pleitte ze voor de status aparte. Met de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters 
werd meermalen overlegd en werd de situatie en het gevoelen van de Oosterkerk verwoord. Er was 
zeker begrip maar er bleken geen mogelijkheden om een predikant van buiten voor langere tijd te 
beroepen. 
Binnen de PGZ en de AK werd aangedrongen op samenwerking met de Adventskerk (en mogelijk de 
Open Kring) vanwege de gedeelde visie en cultuur. 
De Oosterkerk verzette zich tegen een fusie. Deze was haars inziens niet juist, wijs en goed. Mede 
omdat het aantal gemeenteleden, verspreid over een uitgestrekt geografisch gebied, al groot was. 
De KR gelooft niet in een gemeenschap waarin mensen elkaar niet meer kennen. De KR wil echter 
wel -waar mogelijk en haalbaar- samenwerken. 
De Oosterkerk wilde de stabiliteit, betrouwbare zorg, continuïteit en duurzaamheid waarborgen. 
Samen met de gemeente wilde ze over dit proces een open communicatie hebben zonder 
onduidelijkheden. 
Vanuit de Adventskerk kon een deel van de predikantformatie worden ingezet in de Oosterkerk. Bij 
voorkeur in Assendorp. Het team van predikanten - Iemke Epema, Nelleke Eygenraam, Hans Tissink 
en de jeugdwerker Dirk-Jan Steenbergen stelden voor om samen te werken en een werkbaar, 
vernieuwend en inspirerend model te ontwikkelen om tot een stabiele, vernieuwende vorm van 
kerk-zijn te komen. De Kerkenraad ging na ampel overleg akkoord en wilde graag betrokken blijven 
bij deze ontwikkelingen.  
De Kerkenraad bleef zoeken naar creatieve en goedkope oplossingen om het pastoraat van de "Wijk 
van Wim" te kunnen waarborgen. Binnen de landelijke PKN bleek een mobiliteitspool voor 
(beginnende) predikanten te bestaan. Predikanten worden beroepen door de landelijke synode en 
"uitgeleend" tegen een redelijke prijs aan gemeenten. Er bleek een kandidaat in Zwolle te zijn!  
Elly Urban, beginnend predikante en wonend in Zwolle, gaf  te kennen graag in de Oosterkerk te 
willen werken. Na veel overleg kon zij via de landelijke Mobiliteitspool in mei door ds Iemke Epema 
worden bevestigd als predikante  voor 16 uur per week. Zij is voor 4 jaar benoemd. 
Het arbeidscontract van Ds Iemke Epema is  opgeplust  tot 1 FTE,  zodat we tot 2020 waarschijnlijk de 
continuïteit hebben gewaarborgd en we weer verder kunnen bouwen aan een levende gemeente in 
Zwolle. 
Per 1 april zijn vanuit de Adventskerk Ds Hans Tissink en Nelleke Eygenraam voor 1 dag per week 
werkzaam in de wijk Assendorp. Zij zijn vooral aanwezig bij de bewoners in de Molenhof  en Achter 
de Hoven. De Groot Huisbezoeken in de wijk Assendorp vonden geen doorgang omdat er geen 
belangstelling was.  
Ds Epema heeft met volle toestemming van de Kerkenraad in de zomer 3 maanden vanwege 
bijzondere omstandigheden studieverlof gekregen om aan haar dissertatie te werken. Ze werd 
vervangen voor 1 dag per week door Ds Andries den Besten en in acute omstandigheden door ds 
Nelleke Eygenraam.. 
 
FINANCIËN 
Onder leiding van Lammert Reijling werd de actie Kerkbalans uitgevoerd. 
Door de aanhoudende oproep van de kerkrentmeester en de vrijgevigheid van de gemeenteleden 
bleef de wijkkas goed gevuld. Diverse legaten bleken bestemd voor de Wijkkas, soms met 
geoormerkt geld, bijv. Evangelisatie en een bloemenfonds. Bezuinigingen konden worden 
doorgevoerd door de Kerkgroet en de Bagijn meer digitaal te verspreiden. Voor verdere financiële 
verslaglegging wordt verwezen naar het financiële jaarverslag. 



 

OECUMENE 
De Kerkenraad  hecht aan de oecumene. Tweemaal per jaar is er een viering met de Thomasparochie 
en de Evangelisch Lutherse Kerk. Helaas is de Thomasparochie thans gesloten. In januari werd de 
viering voor de eenheid van de Kerken in de Oosterkerk gehouden; in september werd de 
oecumenische Vredeszondag gevierd in de Basiliek, waarna er koffie werd gedronken in de Lutherse 
kerk. Aan deze dienst werkte ook de Basisgemeente de Werkplaats en de Doopsgezinde Gemeente 
mee. Ook met de Dominicanen wordt al geruime tijd samengewerkt door gezamenlijk 
gespreksgroepen of workshops aan te bieden. 
 

OK IN DE WIJK 

In dit jaar is het project OK in de wijk geëvalueerd. Besloten is zich te beperken tot de wijken 
Assendorp en Pierik, alwaar dit project is ontstaan.  De bewoners van de Molenhof is een dagje uit 
aangeboden, de Jonge Gezinnendag vond in Assendorp plaats, er was een activiteit voor de jeugd en 
de traditionele oliebollenactie vond doorgang. Opbrengst ruim € 800,=.  Binnen Pierik bleek behoefte 
aan een maandelijkse koffiemorgen, die samen met de Landstede wordt georganiseerd. De diaconie 
verleent waar nodig assistentie bij bovengenoemde activiteiten. 
 

VLUCHTELINGEN. 
In Zwolle werden in de IJsselhallen ruim 700 vluchtelingen in de noodopvang gehuisvest. Vanuit de 
Oosterkerk  werden vluchtelingen uitgenodigd om eens per twee weken koffie te komen drinken, 
muziek te maken, de toren te beklimmen of een kaarsje op te steken. Een groep vrijwilligers liep met 
hen mee en knoopten gesprekken aan. Onderweg werden de Grote Kerk, de Basiliek, de bibliotheek 
en museum de Fundatie bezocht. Enkele zaterdagen waren er activiteiten als landschapsbeheer bij 
Landschap Overijssel (dit haalde het NOS Journaal!), schilderen. Eenmaal gaven de vluchtelingen een 
concert na de kerkdienst. 
 

ANDERE ACTIVITEITEN 

 De Oosterkerk deed mee aan het project Kerken als podium 
 De Oosterkerk  deed mee aan Open Monumentendag. Er was een Ikonententoonstelling en 

er zongen koren. Deze dag werd goed bezocht. 
 Limonadeconcert, muziek door kin deren/ jongeren 
 Er verscheen een 40 dagen boekje in samenwerking met de Adventskerk en de Open Kring. 
 ZWO verzorgt eens per maand een fairtrade tafel en brieven voor Amnesty. 
 Bezocht een middelbare school de Oosterkerk en werd ze rondgeleid door Henk Zomer. 
 Helaas moest de Maaltijdgroep stoppen vanwege gebrek aan menskracht. Er worden 

pogingen ondernomen om deze in 2017 weer nieuw leven in te blazen. 
 

DIEZE 
Met een aantal kerkgenootschappen werd in Dieze samengewerkt om vanuit de kerken contact te 
zoeken met de buurtbewoners. Ze ontvingen een Paas- en Kerstbulletin. Deze groep zal in 2017 
voortgezet worden om buurtbewoners met raad en daad - ook financieel of op het terrein van de 
WMO -terzijde te staan. 
 
 

KOFFIEMORGENS 



Eens per veertien dagen werd de Oosterkerk geopend als inloophuis met koffie en een praatje. Dit 
initiatief liep goed en bood veel mensen gelegenheid hun verhaal kwijt te kunnen, een spelletje te 
doen en gezelligheid te vinden. In Pierik heeft dit navolging gevonden. 
 
  

VERTEGENWOORDIGINGEN. 
Vanuit de Kerkenraad werd het Grote Steden Beraad en het Project de Zorgzame  
Kerk bezocht. Er was een vertegenwoordiging bij de 5e landelijke pastorale dag en Justitie overleg. 
Ook een studiedag vanuit de ABN-Amro werd bezocht (ivm de Anbi status). Het rectoraat van de 
Dominicanen kerk werd van harte gefeliciteerd met hun jubileum. 
 

WEBSITE, KERKGROET EN DE BAGIJN. 
De Oosterkerk heeft een eigen website met informatie, foto's en contactmogelijkheden. Elke zondag 
is er een Kerkgroet, uitgedeeld in de kerk of via de mail te ontvangen. Eens per kwartaal verschijnt de 
Bagijn met info over de Kerkenraad, bijzondere activiteiten en mensen. Vanuit de Taakgroep 
Communicatie werden de sociale media Twitter en Facebook geïnitieerd. Ook kwam er een facebook 
pagina om diensten en producten aan te bieden dan wel te ruilen. 
 

BELEIDSVOORNEMENS 
 het renoveren van het liturgisch centrum.  Deels is dit al gebeurd, zie verslag van de 

Beheersgroep. 

 Verdere samenwerking met de Adventskerk 

 “schermen” plaatsen in de Bagijn 

 Nieuwe website 

 Afscheidskaartjes ontwerpen voor de taakgroepen. 

 
TAAKGROEPEN 

Zonder de taakgroepen zou het werk in de gemeente niet mogelijk zijn. Zij ontwikkelen en voeren uit 
wat nodig is voor een levende gemeenschap.  
Zij vertellen wat zij in 2016 tot stand brachten. 
 

Taakgroep pastoraat  
In februari en september zijn we als taakgroep bij elkaar geweest onder voorzitterschap van Bart Erik 
van Uffelen.  Op 9 mei zijn we op bezoek geweest bij de kerkenraad. 
 
Onder de taakgroep pastoraat vallen de volgende werkgroepen: 
Algemeen pastoraat: (Bart Erik van Uffelen en Femmy Mulder) Deze werkgroep is een samenvoeging 
van de werkgroepen rouwpastoraat en doorgaand pastoraat. In het jaarverslag van 2015 was al 
aangekondigd dat deze beide werkgroepen afzonderlijk vrij klein waren en daarom zouden worden 
samengevoegd. De leden van beide werkgroep hadden hier geen bezwaar tegen. De 
naamsverandering is ook een verduidelijking ten opzicht van het eerder gebruikte “doorgaand” 
pastoraat. Uiteraard blijft het zo dat een bezoeker zelf aangeeft of hij/zij een bepaald adres op zich 
wil nemen en naar welk type pastoraat de voorkeur uitgaat.  
Nieuw ingekomenen (Hilly Stellingwerff): de belangstelling voor avonden voor nieuw  ingekomenen 
is nog steeds heel minimaal. Nieuw ingekomenen tot en met 25 jaar krijgen alleen informatie in de 
bus. Vanaf de leeftijd van 26 jaar worden mensen persoonlijk bezocht. Het blijft een lastige klus, het 
bezoeken van nieuw ingekomenen. Het is vaak zeer ontmoedigend. 
Ouderenpastoraat: (Lies Westendorp/Mineke Kremer). Helaas moest Lies stoppen om 
gezondheidsredenen. Haar taak is halverwege dit jaar overgenomen door Mineke Kremer.  
 



In de Bagijn van januari stond een interview met Margrieta en Bart Erik. Hierin stond ook weer met 
nadruk vermeld dat mensen het zelf moeten aangeven als bezoek gewenst is. Ondanks dit interview 
en andere vormen van publiciteit, zijn er nog steeds weinig aanmeldingen voor “algemeen” 
pastoraat. Ook melden bezoekers zich over het algemeen niet spontaan. 
 
De beide predikanten van de Adventskerk, Hans Tissink en Nelleke Eygenraam, nemen sinds een 
aantal maanden het pastoraat in de wijk Assendorp voor hun rekening. Samenwerking met de 
taakgroep pastoraat verloopt goed. 
Tijdens het studieverlof van ds. Iemke Epema was er in het kader van pastoraat vervanging in de 
persoon van ds. Andries den Besten. 
 
In de loop van het jaar is er een uitvaartteam geformeerd, bestaande uit emeritus predikanten en 
kerkelijk werkers. Hier kan door de predikanten een beroep op worden gedaan, als ze zelf niet in de 
gelegenheid zijn een uitvaart te doen. Coördinator is Christa van Stappen. De wijkpredikant bepaalt 
of het nodig is om het uitvaartteam in te schakelen. 
 
De kaart voor nieuw ingekomenen is aangevuld met foto’s van de predikanten. In september hebben 
alle leden van de Oosterkerkgemeente ook zo’n kaart gekregen (bij de Bagijn). 
 
Sinds februari 2016 wordt er van elke nieuwe steen in de gedachtenishoek een foto gemaakt. Er is 
een kaart ontworpen waar de foto dan wordt ingeplakt. Deze wordt aan de familie gestuurd. Hier 
komen heel positieve reacties op.  
 
Plannen voor 2017:  

- Een dienst met als thema pastoraat. Waarschijnlijk in februari (vg. Ds. Iemke Epema) 
- Verder overleg met de taakgroep jeugd. De jeugdouderling houdt graag ook een lijntje met 

de taakgroep pastoraat. 
 

 
Taakgroep Eredienst 
1. Inleiding 
Zoals gebruikelijk vergaderde de taakgroep vijf maal, te weten op 7 januari, 10 maart, 19 mei, 8 
september en 10  november 2015. Van alle vergaderingen werd verslag opgemaakt, dat in kopie ook 
aan de Kerkenraad werd toegezonden. 
Uit de beoogde nauwe samenwerking van de predikanten van de Oosterkerk en de Adventskerk 
vloeide een gezamenlijke vergadering van beide Kerkenraden voort op 9 mei. Daaraan namen ook 
deel afgevaardigden van de respectieve taakgroepen, raden en commissies, met als doel het nader   
uitwerken van die samenwerking. In dit Jaarverslag vindt men een kort overzicht van de activiteiten 
van de Taakgroep. 
 
2. Samenstelling Taakgroep 
In de loop van het jaar namen afscheid de leden Rineke Scholten, Jan Scholten en Hans Bijzet. 
Door het vertrek van Jan viel de linking pin met de Kerkenraad weg. Deze positie werd overgenomen 
door voorzitter Mintje Groot Nibbelink. Ds. Elly Urban trad als predikant-secundus toe tot de 
Taakgroep. Op 9 maart 2017 is toegetreden Esther van Gelderen. 
 
3. Terug- en vooruitblik (bijzondere) diensten 
Het vooruit meedenken voor, en evalueren van de wekelijkse eredienst vormt een kerntaak van de 
Taakgroep. Bij iedere vergadering werden de (bijzondere) diensten ter bespreking geagendeerd. 
Met name de Kerst- en Paasperiode, de Eeuwigheidszondag, de diensten voor kinderen/jeugd en de 
oecumenische diensten hadden de aandacht.  



 
 
4. Samenwerking met de Adventskerk 
De gezamenlijke vergadering van 9 mei vormde de aftrap van onderlinge verkenning van Oosterkerk 
en Adventskerk. Wat de Taakgroep Eredienst betreft was/is de Raad Eredienst de gesprekspartner.  
Het eerste bilaterale contact vond plaats op 8 september en resulteerde in voorstellen voor een 
gemeenschappelijke opzet en invulling van de Stille week. Daarbij is de betekenis van het al dan niet 
doven van de Paaskaars van wezenlijk belang (een vervolg-overleg is voorzien voor 30 maart a.s.). 
 
5. Gastpredikanten 
De handleidingen voor gastpredikanten voor gewone- en avondmaalsdiensten werden verder 
geactualiseerd, de laatste in overleg met de Diaconie. 
 
6. Muziek 
Gelet op de wezenlijke rol van muziek in onze vieringen wordt deze factor specifiek betrokken in het 
overleg van de Taakgroep. Dat behelst zowel de bezetting van het orgel als de inzet van de 
cantorijen, de invulling van het meditatief moment en de kinderzang (zie ook hierna onder 7). 
 
7. Beleidspunten voor 2017 
a) Op verzoek van de Kerkenraad heeft de taakgroep een inventarisatie gemaakt van het fenomeen 
“bijzondere diensten” (zie ook punt 3 hiervoor). Het blijkt getalsmatig te gaan om een substantieel 
deel van de diensten (ruim 40%). Overigens vallen de “gewone diensten” naar verhouding ook vaker 
in de zomermaanden. Daarnaast zijn er vanuit de gemeente geluiden te horen die vragen om 
vernieuwing c.q. een frisse wind. Vanuit meerdere geledingen wordt thans in een werkgroepvorm 
verkend hoe het staat met de sterke en minder sterke punten van onze diensten. In de Taakgroep zal 
voldoende tijd worden ingeruimd om nieuwe vormen te verkennen. 
b) De prominente rol van muziek in onze vieringen vergt veel van de afstemming van de 
speelroosters. 
 Mede ingegeven door de inzet van meerdere predikanten kwam de vraag op, of een centraal 
aanspreekpunt voor de muzikale invulling van onze diensten wenselijk zou zijn. 
 De Taakgroep gaat dit onderzoeken. 
 

 

Taakgroep communicatie 
Informatie volgt nog 
 

Taakgroep vorming en toerusting 
Inleiding: 
De taakgroep V&T heeft als taak een activiteitenprogramma samen te stellen voor de Oosterkerk. De 
taakgroep is met ingang van het seizoen 2015/2016 flink uitgedund vanwege het vertrek van twee 
predikant en andere taakgroepleden. Haar bezetting is een aandachtpunt, ook in 2017. Wij bestaan 
nu uit vier leden.  
De taakgroep 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.  
Vorig seizoen is er een start gemaakt met nauwere samenwerking met de taakgroep V&T van de 
Adventskerk. Dit houdt in dat wij in ieder geval één gezamenlijk overleg hebben, met het oog op het 
organiseren van enkele gezamenlijke activiteiten en het delen van elkaars V&T programma. 
Daarnaast zal het programma ook onderdelen bevatten die intern georganiseerd worden.  



Veelal bestaat het V&T programma in ieder geval uit: 
 

 filmavonden (ook samen met Dominicanen) 
 gedichtenavonden 
 excursie 
 kloosterweekend 
 creatieve avonden (schilderen / tekenen rondom Bijbelse feesten of verhalen) 
 activiteiten voor jonge ouders 
 maatschappelijk thema 
 een reis 
 kring(en) met Dominicanenklooster  
 GGG 
 voortzetting bestaande kringen (o.a. 18+ en 30+ gesprekskringen) 
 aanbod belijdeniskring  

 
 
Jaarthema: 
Een aantal keer is er gewerkt a.d.h.v. een jaarthema, bijvoorbeeld de brief in seizoen 2013/2014 (zin 
in kerk). Voor het seizoen 2014/2015 is besloten niet te werken a.d.h.v. een jaarthema. Dit is niet iets 
dat de taakgroep leden gemist hebben; het ontbreken van een jaarthema biedt mogelijkheden om 
breed in te zetten op verschillende gebieden. Het seizoen 2015/2016 stond het thema ‘God en 
muziek’ centraal en in seizoen 2016/2017 is er wederom geen jaarthema gekozen.  
 
Een aantal onderdelen uit seizoen 2016/2017 uitgelicht: 

1. Net als begin 2016 was er weer een Top 2000 dienst in de Oosterkerk, met als gast dominee 

Gerard Rinsma uit Goutum en de band Grace. Na afloop van deze dienst was er een maaltijd, 

aangeboden door PERKI. Op zich een mooie dienst, maar helaas was de predikant slecht 

verstaanbaar en werd de inhoud wisselend ervaren. Hierom geen herhaling volgend jaar.  

2. Na een succesvolle ‘Passion’ op Goede Vrijdag 2016 in de Oosterkerk door Koorbizniz Oostenwind, 

is het koor gevraagd dit seizoen een popmuziek dienst te houden, met Pinksteren 2017.  

3. In het seizoen 2016/2017 zal er een nieuwe activiteit ‘Bijbels tekenen’ plaatsvinden (als vervolg op 

voorheen bibliodrama). Zo’n 8 mensen bezoeken deze bijeenkomsten.  

4. I.s.m. De Open Kring en de Dominicanenkerk wordt er een reis naar Taizé georganiseerd eind 

augustus 2017, voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar.  

De Oekraïnereis gaat ook in 2017 vanwege te weinig animo helaas niet door. 

5. In het kader van ‘500 jaar reformatie’ zijn er enkele activiteiten georganiseerd, zoals een 

boekbespreking. Hierbij was een goede opkomst en een mooie mix van mensen vanuit de Oosterkerk 

en Adventskerk.  

Conclusie: het geheel overziende kunnen we content zijn met de opkomst bij de diverse items. 

Daarnaast is er ook een goede start gemaakt met het mixen van programma’s van de deelnemende 

kerken. Goed voor de samenwerking! Daarbij is met name ook de formule om bij bepaalde items elke 

keer van kerk te veranderen van belang.  

 

Een aantal ideeën voor het seizoen 2017/2018:  

1. Er wordt nagedacht over het centraal stellen van een maatschappelijk thema: genoemd wordt een 

item over vluchtelingenproblematiek waarbij we eventueel een bestaande groep die hier mee bezig 

is kunnen betrekken. Een andere suggestie is een item over hoe ga je om met dementie, voltooid 



leven etc. 

2. Kring met Dominicanenklooster: kanselruil, gezamenlijke viering, in combinatie met dauwtrappen 

en eventueel fietsen met elkaar. Op twee avonden rond Aswoensdag over boete en inkeer in beide 

tradities. Één avond eventueel een film.  

3. Bijzondere kerkdienst: we denken hierbij b.v. aan een speciale ochtendviering, middagviering, of 

een viering in combinatie met tieners. Dit wordt in de week gelegd bij Koor Bizniz Oostenwind. 

 

 

Taakgroep Jeugd en Jongeren. 
Oppas 
In 2016 is het oppasteam flink uitgebreid. Met 9 volwassenen en 6 jongeren ter ondersteuning, 

draait het team goed. Er is een app-groep in het leven geroepen om snel met elkaar te kunnen 

overleggen en informatie met elkaar te delen. Gemiddeld worden er  tijdens de zondagse dienst 2 tot 

8 kinderen gebracht. Het speelgoed is uitgezocht en er is wat aanvullend speelgoed voor met name 

de oudere kinderen (2,5+) gekocht. Ook is eind 2016 onderzocht of een andere oppasruimte meer 

veiligheid en comfort biedt dan de ruimtes waar tot dusver werd opgepast. Begin 2017 is er voor 

gekozen een andere ruimte te gaan gebruiken. 

 

Kinderclub 

De kinderclub is in het voorjaar van 2016 nog georganiseerd in het jeugdhonk van de Jeruzalemkerk 

in Assendorp. Het gemiddelde aantal kinderen is afgenomen door onduidelijke redenen. De club is 

voor groep 4 t/m groep 7. Na de zomer is met het stoppen van de huidige leiding Eveline Gootjes en 

Leanne Zwama de club dan ook niet opnieuw opgestart Mogelijk dat bij een nieuwe start gekeken 

kan worden of dit een natuurlijk moment is om de club op een andere locatie, bijvoorbeeld de 

Oosterkerk gehouden kan worden.  

 

Kinderkring 

In 2016 liep de kinderkring goed. Inge Gerritsen is na vele jaren trouwe dienst gestopt als 

coördinator. Haar taken zijn verdeeld onder een aantal andere leden van de taakgroep. Alle groepen 

worden op dit moment goed bezocht door tientallen kinderen. Fijn om zoveel kinderen in de kerk te 

zien. 

 

Provider 

Ook dit jaar zijn er weer diverse leuke activiteiten georganiseerd voor onze jeugd in de 

providerleeftijd. Voorbeelden hiervan zijn het kamp op Ameland, de avond ‘Encyclopedie versus 

technologie’, Cirkelslag en iedere 4e zondag ‘vier de zondag’ op de zolder van de Oosterkerk. De groep 

wordt steeds groter en het enthousiasme onder de jeugd en begeleiders groeit! 

 

Jonge gezinnendag 

Ook zijn er weer een aantal jonge gezinnendagen georganiseerd dit jaar. Het zijn en blijven leuke, 

ontspannen bijeenkomsten waar men in een informele sfeer kan ontmoeten. 

 
 

Taakgroep Diaconie 
1.Samenstelling. In de bemensing van de diaconie is tot oktober 2016 geen wijziging gekomen. 

Diakenen zijn: Hans van Berkum, Chris Bosch (voorzitter), Marga de Bruin (penningmeester), Cinta 



Haryati, Jan Scholten (vice-voorzitter), Wim van der Stouwe,  Niniek de Wolf (namens PERKI). Piet van 

Zwol woonde als diaconaal medewerker de vergaderingen bij. Jan Scholten heeft in oktober afscheid 

als diaken genomen.  

2. In april 2016 heeft Chris Bosch in zijn rol als voorzitter van de taakgroep, tijdens een kerkdienst het 

nijpend tekort aan diakenen en kollektanten aan de gemeente uitgelegd. Dit heeft een flink aantal 

kollektanten opgeleverd en na een aantal gesprekken ook een diaken. Hans Hop is de diaconie m.i.v. 

oktober komen versterken. De diaconie is nog steeds op zoek naar nieuwe diakenen! 

3.  In november vraagt de diaconie aan gemeenteleden om fruitbakjes te vullen en die in de eigen 

omgeving rond te brengen. Te oordelen naar de uitgedeelde bakjes en de reacties is de actie een 

succes. 

4. In december is de gebruikelijke actie voor ouderen: het uitdelen van Kerstattenties (350 plantjes).          

5. De diaconie neemt deel aan het overleg tussen diverse kerken in Dieze. Het gaat om diaconale 

presentie in de wijk. Omdat niet alle deelnemende kerken vanuit de zelfde motieven dit werk doen, 

was het in het begin aftasten. Later in het jaar ontwikkelt zich een lijn in het werk, waardoor onze 

bijdrage positiever wordt. We zijn hier aktief mee bezig. 

6. OK in de wijk. Onder leiding van Hans van Berkum voert de groep enkele activiteiten uit, met name 

in Assendorp Pierik. Zo zijn uitstapjes georganiseerd voor bewoners van de Molenhof is er hard 

gewerkt aan de opzet van koffie ochtenden op de Pierik, die inmiddels zijn gerealiseerd en waar 

volop belangstelling voor is. Er is aan het eind van december een succesvolle oliebollenactie geweest. 

7.De ZWO groep ontwikkelde veel activiteiten. Gedeeltelijk om geld in te zamelen, maar ook om 

gemeenteleden bewust te maken van de nood in de wereld. Vooral in de Veertig dagentijd was daar 

veel aandacht voor. 

Taakgroep beheer. 

De beheercommissie bestaat momenteel uit 7 personen. En bij verschillende projecten worden 

andere gemeenteleden ingeschakeld. Het afgelopen jaar hebben wij ons bezig gehouden met het 

afmaken van de schilderklus in de kerk. Deze is in zijn geheel gereed, op wat vochtproblemen in in 

het voorportaal. Daarnaast is verschillende kleine inventaris vervangen. Overal in de kerk liggen 

nieuwe lopers. Daarnaast is begonnen om met het centrale college van kerkrentmeesters een 

meerjarenbegroting op te stellen waardoor de afzonderlijke gemeentes wat meer vrijheid krijgen in 

hun handelen. Op dit moment moet eigenlijk voor elke investering toestemming worden gevraagd. 

 

 

 
 

 


