
Aan alle kerkgangers op zondag 29 september 2013 
 
Bericht van het moderamen van de Algemene Kerkenraad over 

 de verdere uitwerking  van het Beleidsplan  2013-2016 en de uitnodiging deel te nemen aan 
werkgroepen 

 de tijdelijke sluiting van de Grote Kerk in 2014 voor niet-kerkelijke activiteiten. 
 
Uitwerking Beleidsplan en uitnodiging aan werkgroepen deel te nemen 
In Gaandeweg van juli 2013 is een hele pagina gewijd aan het Beleidsplan 2013-2016 van onze 
Protestantse Gemeente Zwolle. De Algemene Kerkenraad heeft op maandag  23 september dit 
beleidsplan vastgesteld. 
Het beleidsplan dient voor een aantal onderwerpen nog verder uitgewerkt te worden. Voor die 
verdere uitwerking  worden enkele werkgroepen ingesteld. 
U wordt van harte uitgenodigd u aan te melden voor deelname in één van deze werkgroepen dan 
wel namen van gemeenteleden te noemen die mogelijk aan één van deze werkgroepen zouden 
willen deelnemen. 
U kunt dit – uiterlijk 4 oktober 2013 - doorgeven aan Egbert Zandman (scriba@pknzwolle.nl) of Gégé 
Callenbach (g.callenbach@tiscali.nl), respectievelijk scriba en voorzitter van de Algemene 
Kerkenraad. Bij hen kunt u ook meer informatie vragen over het beleidsplan en de notitie over de 
verdere uitwerking van het beleidsplan. In deze notitie is de opdracht aan de werkgroepen 
beschreven. U kunt het beleidsplan en de genoemde notitie ook inzien op de website van de 
Protestantse Gemeente Zwolle (www.pknzwolle.nl). 
Het moderamen AK zal de samenstelling van de werkgroepen vaststellen. 
 
Het gaat om de volgende vier werkgroepen: 
1 Ontwikkeling langetermijnperspectief voor de Protestantse Gemeente Zwolle  

met het oog op ingrijpende maatregelen binnen de Protestantse  Gemeente Zwolle die 
noodzakelijk zijn dan wel op termijn waarschijnlijk. 
In het proces  voor de ontwikkeling van dit lange termijnperspectief worden de wijkkerkenraden, 
de organen van bijstand en taakgroepen van de Algemene Kerkenraad, het College van 
Kerkrentmeesters en het College van Diakenen betrokken. 

 
2 Werkgroep identiteit Protestantse Gemeente Zwolle  

die zich gaat beraden op de identiteit van de Protestantse Gemeente Zwolle als geheel. Hierbij 
wordt betrokken een onderzoek naar het ontwikkelen van nieuwe vormen van kerk-zijn. De 
werkgroep gaat ook na welke mogelijkheden er zijn voor de start van een pioniersplek. 

 
3 Werkgroep werk onder jeugd, jongeren en jonge gezinnen 

die, gebruik makend van de gegeven analyse van de veranderende cultuur en van de tendensen 
die zich bij jongeren voordoen, voorstellen en adviezen ontwikkelt voor beleidskeuzes voor zowel 
de gehele Protestantse Gemeente Zwolle als de afzonderlijke wijkgemeenten, met betrekking tot 

 de betekenis van jongeren en jonge gezinnen voor de kerk / gemeente in de toekomst  

 de betekenis van de kerk / gemeente in de toekomst voor jongeren en jonge gezinnen. 
 
4 Werkgroep communicatie 

met materiedeskundigen die als opdracht krijgt een communicatieplan op te stellen.  
 
 
Tijdelijke sluiting van de Grote Kerk in 2014 voor niet-kerkelijke activiteiten. Gelet op 

 de mogelijke investeringen die vanuit verschillende invalshoeken gewenst / noodzakelijk zijn  

 het feit dat besluitvorming over het Masterplan, dat is opgesteld voor de Grote Kerk, nog 
niet rond is 

heeft het bestuur van de Stichting Beheer en Exploitatie Grote Kerk  besloten voor niet-kerkelijk 
gebruik van de Grote Kerk in 2014 geen verplichtingen aan te gaan. 
 
Het moderamen Algemene Kerkenraad heeft hiervoor alle begrip. Maandagavond 23 september is 
dit ook meegedeeld in de Algemene Kerkenraad. 
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Dit besluit is “een pas-op-de-plaats”, in afwachting van de uitvoering van de besluiten over het 
Masterplan Grote Kerk. 
 
Over het traject van besluitvorming over het Masterplan en daarmee samenhangende zaken 
overleggen Stichtingsbestuur Grote Kerk, moderamen Algemene Kerkenraad en de werkgroep 
Masterplan Grote Kerk op 7 oktober a.s. Op 28 oktober komt dit in de Algemene Kerkenraad aan de 
orde.  
 
Met vriendelijke groet,  
Het moderamen van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle 
. 


