Verslag van het gemeenteberaad (Jeruzalemkerk en Oosterkerk) in de Jeruzalemkerk op
zondag 15 april 2012 na afloop van de morgendienst.

Steven Keijzer, voorzitter van de kerkenraad van de Jeruzalemkerkgemeente, opende de
bijeenkomst. Hij heette de ruim 100 gemeenteleden van beide wijkgemeenten welkom, evenals
de vertegenwoordigers van de Algemene Kerkenraad (de AK), de heren Callenbach en
Zandman.
Als bespreekpunten stelde hij aan de orde: het voorgenomen besluit tot samenvoeging van
beide wijkgemeenten,de veranderingen aan het gebouw van de Oosterkerk, enkele praktische
zaken, het functioneren van de taakgroepen met als voorbeeld de Taakgroep Eredienst.
Op 5 maart hebben de wijkkerkenraden van de twee wijkgemeenten al in een gezamenlijke
vergadering het voorgenomen besluit tot samenvoeging goedgekeurd. Nu worden de leden
van de wijkgemeenten gehoord. Vervolgens neemt de AK het besluit om de twee
wijkgemeenten daadwerkelijk samen te voegen, waarna de classis onderzoekt of de
besluitvorming volgens de regels is verlopen en de samenvoeging een feit kan zijn.
De basis voor de samenvoeging is het beleidsplan van de samen te voegen wijken, dat ter
inzage lag. Daarin staat verwoord wat voor soort wijkgemeente de nieuwe wijk wil zijn en wat
voor soort diensten men wil houden. In de praktijk betekent dit in grote lijnen een voortzetting
van het huidige beleid en van de huidige gang van zaken in beide wijken. Eventuele wijzigingen
en/of aanvullingen op dit beleidsplan in hoofdlijnen volgen later. Op dat moment zullen de
gemeenteleden worden geïnformeerd en weer bij de besluitvorming worden betrokken.
Bij handopsteken blijkt een grote meerderheid van de aanwezigen (van beide wijken) het
voorgenomen besluit te ondersteunen. Niemand van de aanwezigen meldt zich met vragen of
bezwaren.
De kerkzaal van de Oosterkerk heeft al enkele wijzigingen ondergaan, zodat het mogelijk is
dat (vooral vanaf de balkons/galerijen) meer kerkgangers de dienst goed kunnen volgen
(beamers, projectieschermen). Het zalencentrum (De Bagijnehof) wordt binnenkort verbouwd.
De entree wordt vernieuwd. Er komt een nieuwe garderobe en toiletruimte; de loop naar de
koffiebar wordt verbeterd. De start van de verbouwing is rond 24 juni, de oplevering vóór de
startzondag.
Bij de gezamenlijke diensten in de Oosterkerk heeft men bemerkt dat vervoer van personen
uit de huidige Jeruzalemkerkgemeente naar de diensten in de Oosterkerk gemakkelijker met
personenauto’s is te regelen dan met busjes. Dat zal verder worden uitgewerkt, zodat het
bijwonen van kerkdiensten voor personen die van dat vervoer afhankelijk zijn, gewaarborgd is.
Op de eerste zondag na Pinksteren maakt men een begin met het houden van maandelijkse
diensten in de Molenhof (elke eerste zondag van de maand om 10.00 uur).
De ouderensoos en de kinderclub in de Jeruzalemkerk (elk eenmaal per maand) blijven
gehouden worden.

De kerkenraad wordt ondersteund door enkele taakgroepen. Er zijn vijf inhoudelijke
taakgroepen: Diaconaat, Educatie, Jeugdwerk, Eredienst, Pastoraat. Twee ondersteunende
taakgroepen zijn: Beheer, Communicatie.
Christa van Stappen geeft een presentatie van het functioneren van de Taakgroep Eredienst.
Het werk van de taakgroep omvat de vormgeving van de eredienst, de inrichting van het
liturgisch centrum en van de kerkzaal.
Enkele dingen daaruit:
De liturgie:
-De vormgeving van de eredienst in Oosterkerk en Jeruzalemkerk verschilt
nauwelijks. Wat de Oosterkerk niet kent en de Jeruzalemkerk wel is het inschakelen
van lectoren en de ouderling van dienst die de bemoediging uitspreekt. Daar gaat
nog over gesproken worden;
-Het vieren van het Heilig Avondmaal zal gebeuren in lopende vorm met stevig brood dat
gedoopt wordt in de beker met wijn of druivensap, uitgereikt op twee plekken voorin de
kerkzaal;
-Een vast onderdeel van de eredienst is het aandachtsboek en een meditatief
moment;
-Het gebruik van de beamers zal voor de gemeenteleden van de Jeruzalemkerk ook nieuw zijn;
-Belangrijk blijft te kijken naar hoe de dingen gaan en wat beter zou kunnen.
Muziek en zang
Ruimte voor ontwikkeling op muzikaal gebied blijft gewenst.
-Belangrijkste bronnen zijn het Liedboek en Tussentijds. Daarnaast liedbundels als
Zingend Geloven, Gezangen voor de Liturgie, Eva’s lied, Taizé, Iona e.a. Uitgangspunt is dat
een lied zinvol een plaats krijgt en een aanvulling vormt op het geheel. Goede communicatie en
overleg zijn van daarbij van belang.
- De Oosterkerkcantorij o.l.v. Geeske Koopman, levert een inspirerende bijdrage aan de
eredienst, ong. 10 diensten per jaar;
- De Zwolse Cantorij o.l.v. organist Rudie Altelaar verleent ong. 6 keer per jaar haar
medewerking.
Het liturgisch centrum
-De gedachtenishoekhoek
Na een bericht van overlijden van een gemeentelid, wordt een steen met daarop de naam in de
gedachtenishoek gelegd, waar elke zondag een kaars brandt. Na een jaar wordt de steen naar
de naaste familie gebracht.
De gedachtenishoek is een plek om te gedenken. Er staat een glazen zuil, daarop een
brandende kaars en lichten om te ontsteken. Er staan een paar krukjes. Een plek van bezinning
en verbondenheid, om persoonlijk, voor ieder die dat wil, te gedenken, stil te staan bij geliefden
uit eigen kring, een licht te ontsteken.
Liturgisch bloemschikken: In de Advent en veertigdagentijd en op andere bijzondere zondagen
wordt een liturgisch bloemstuk gemaakt en op een speciale tafel geplaatst.
Om het geheel stijlvol te houden ziet een kleine commissie toe op een blijvend zorgvuldige
inrichting van de kerkzaal.
Tot slot zijn er vanuit de gemeente enkele vragen.
De fiestenstalling lijkt te klein. Hoe gaan we daar mee om? Steven Keijzer antwoordt dat met de
school tegenover de kerk overlegd wordt of de Oosterkerk op zondag gebruik kan maken van

de fietsenstalling van de school.
Hoe gaan we in de nieuwe gemeente om met de verschillende organisatie van het pastoraat?
Het antwoord is dat voorlopig de huidige wijkindelingen, inclusief de bemensing, blijven
functioneren. De vraag is daarbij wel hoe we zullen omgaan met de te verwachten terugloop
van het aantal pastorale medewerkers / ouderlingen.
Hoe wordt het heilig Avondmaal bediend aan mensen die slecht ter been zijn? In de Oosterkerk
is het gebruikelijk dat die mensen in een dergelijke dienst vooraan in de kerk zitten. Brood en
wijn worden daar aan hen uitgereikt.
Hoe lang gaan de activiteiten door de week in de Jeruzalemkerk door? Er is nog geen koper
van de kerk, ook is de verkoop een complexe zaak nu de kerk een gemeentelijk monument is
geworden. Voorlopig kunnen de genoemde activiteiten dus doorgaan.
In de Jeruzalemkerk vangen de diensten aan om 9.30 uur. Is het niet beter dat ook voor de
nieuwe gemeente te doen? Als antwoord zegt Steven Keijzer dat de Oosterkerk heeft gekozen
voor 10.00 uur, omdat na de samenvoeging met de Hoeksteen gemeenteleden uit Holtenbroek
en uit de Aalanden verder moeten reizen. Dat zal ook met de mensen uit Assendorp het geval
zijn, omdat de Oosterkerk iets verder weg is dan de Jeruzalemkerk. Daarom is besloten vast te
houden aan een aanvangstijd van 10.00 uur.
Ter afsluiting van de bijeenkomst zingt de gemeente lied 210 uit het Liedboek.
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