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1 Visie van de nieuwe wijkgemeente op het gemeente-zijn 

Context 
De Protestantse Gemeente Zwolle kent verschillende wijkgemeenten. De nieuwe wijkgemeente is een 
samenvoeging van de voormalige wijkgemeenten van de Jeruzalemkerk en de Oosterkerk.  
 
Visie 
De visie van de nieuwe 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: 

a) 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;  

b) centraal staan de zondagse vieringen, 
waarin wij samenkomen rond Schrift en Tafel; 
de vieringen worden gekenmerkt door enerzijds devotie, anderzijds levendigheid; 

c) wij zijn oecumenisch ingesteld, open en gastvrij, 
een ieder is welkom, ook aan de Maaltijd van de Levende 

d) 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; 

e) 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. 

 
Woorden ter inspiratie:  
(uit: ‘Hoe ver te gaan’? (Huub Oosterhuis) 
 
Hoe ver te gaan? En of er wegen zijn? Nooit meer gebaande. 
Hoeveel paar voeten zijn zij? Twee, drieduizend. 
Niet hier hun vaderland, en schaamteloos wagen zij alles. 
Soms wordt woestijn oase waar zij komen. 
Vrijheid ontkiemt in hen, gloeit aan, dooft uit, zal weer ontvlammen. 
Zij blijven kinderen, zij worden groter. 
Hun stoet is zonder einde en getal. Tel maar de sterren. 
Zij weten van de Stad met fundamenten. 

 
 



 

2 Algemeen 

Reorganisatie van het aantal kerkgebouwen en het aantal fte’s aan predikanten in de gehele PG te 
Zwolle vindt plaats onder regie van de AK. De wijkgemeente, cq de wijkkerkenraad doet constructief 
mee in het overleg dat hiervoor nodig is. 

 
3 Kerkenraad en werkgroepen 

 De leden van de kerkenraad zijn de nu zittende ambtsdragers. In drie jaar tijd neemt het aantal 
van de ambtsdragers af tot een nader te bepalen aantal. 

 De taak van de kerkenraad is voornamelijk beleidsmatig.  
 De taak van het moderamen is die van het dagelijks bestuur 
 Leden van de werkgroepen zijn: een ambtsdrager en zo veel mogelijk andere gemeenteleden.  
 De werkgroepen doen, daartoe gemandateerd door de kerkenraad, uitvoerend werk en bereiden 

beleid voor. 
 
4 Kerkenwerk 

4.1  Erediensten  
 Elke zondag is er een eredienst in de Oosterkerk en vooralsnog één maal per maand in De 

Molenhof. 
 Kindernevendienst: tijdens elke dienst in de Oosterkerk is er kindernevendienst.  
 Viering van Schrift en Tafel vindt in de regel zes maal per jaar plaats. 
 Avonddiensten c.q. middagdiensten worden in het algemeen gehouden in samenwerking met 

andere wijkgemeenten van de PG te Zwolle. 

4.2  Pastoraat  
 Vooreerst wordt nog gewerkt als in beide afzonderlijke gemeenten tot nu toe. 
 Wanneer in de toekomst minder pastorale fte’s worden toegekend vindt aanpassing aan de dan 

ontstane situatie plaats. 
 Inhoudelijke bezinning vindt plaats, om het pastorale werk in de komende jaren vorm te kunnen 

geven. 
 

4.3  Jeugd en jongeren 
Voortzetting huidig beleid en werkzaamheden. 

4.4  Vorming en toerusting 
Voortzetting huidig beleid en werkzaamheden. 

4.5  Communicatie.  
De wijkgemeente heeft drie communicatiemiddelen: kerkgroet, wijkblad, website. De inhoud van de 
drie middelen wordt op elkaar afgestemd maar elk communicatiemiddel heeft een eigen doel. 
 

4.6  Diaconaat  

Voortzetting huidig beleid en werkzaamheden 

4.7  Kerkrentmeesterlijk 
Voortzetting huidig beleid en werkzaamheden. 


