Verslag van de gemeentevergadering in de Oosterkerk op 3 november 2013
Henk Bosma, voorzitter van de kerkenraad, heet de ruim honderd aanwezigen welkom.
In de weken voorafgaande aan deze vergadering bestond de mogelijkheid om alvast vragen of
opmerkingen in te dienen. De kerkenraad wil graag horen wat er in de gemeente leeft rondom de
vraag: “Hoe gaat het, nu we een samenvoeging van drie wijkgemeenten achter de rug hebben?”. Een
aantal gemeenteleden heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De voorzitter gaat
achtereenvolgens op de verschillende ontvangen reacties in.
1. Is het mogelijk om lange kussens aan te schaffen die met klittenband op de banken worden
bevestigd? De vraagsteller is bereid zelf mee te werken aan de vervaardiging hiervan. Door de koster
wordt aangegeven dat achterin de kerk kussens liggen die men kan gebruiken.
2. Een aantal vragen heeft betrekking op het aanvangstijdstip van de kerkdienst. Is het mogelijk dit in
de periode van de zomertijd vast te stellen op 9.30 uur? De voorzitter herinnert eraan dat bij de
samenvoeging om diverse redenen is gekozen voor 10.00 uur als aanvangstijd. Dit met het oog op
degenen die met het openbaar vervoer komen. Ook zijn steeds meer mensen afhankelijk van hulp
voorafgaande aan de kerkgang.
3. Het muzikale meditatief na de overweging wordt wel eens te lang gevonden. Een vraagsteller heeft
aangegeven dat de zang van de gemeente na de overweging het antwoord is op de preek. Nel van der
Maden, secretaris van de Taakgroep Eredienst, geeft een korte uitleg over het doel van het meditatief.
Zoveel woorden zijn er op dat moment al gehoord, even tot rust komen voordat er weer gezongen
wordt is dan heel prettig. Verder heeft het ook een praktische reden. Direct na de overweging wordt
aan de kindernevendienstgroepen gevraagd om af te ronden. Zij hebben daarvoor dan nog even de tijd
tot na het meditatief en het lied.
4. Iemand heeft opgemerkt dat het goed is om nieuwe liederen te leren, maar het is ook fijn om
bekende liederen te zingen, waarbij je de aandacht wat minder hoeft te richten op de melodie. Wat
meer evenwicht tussen bekend en nieuw zou prettig zijn. De voorzitter vraagt de predikanten deze
opmerking mee te nemen.
5. Voor de dienst speelt de organist en daar is maar weinig aandacht voor. Er wordt dan veel (en luid)
gepraat. Kan het de laatste tien minuten voor de dienst stil zijn in de kerk? Dat kan misschien via de
beamer worden gevraagd.
De voorzitter neemt deze vraag mee en hoopt dat de aanwezige gemeenteleden hiermee wat meer
rekening willen houden.
6. Gevraagd wordt of er nog een verjaardagsfonds is en hoe de organisatie daarvan is. Vanuit het
Wijkcollege van Kerkrentmeesters licht Tim Krooneman toe dat we na de samenvoeging van de drie
gemeenten hebben gemerkt dat we dit alle drie op een andere manier deden. In de Hoeksteengemeente
en in de Jeruzalemkerkgemeente werd er zelfs, door gebrek aan “mankracht” (bijna) niets meer mee
gedaan. In het gebied van de voormalige Oosterkerkgemeente functioneert het nog goed. Op het
ogenblik wordt geprobeerd de wijken van de postbezorgers (die De Bagijn en acceptgiro’s
rondbrengen) voor zover nodig in omvang terug te brengen tot maximaal 25 personen. Pas wanneer dit
gelukt is zal aan de postbezorgers die dat tot nu toe niet doen worden gevraagd of ze bereid zijn ook
verjaardagskaarten te bezorgen. Omdat dit systeem al bestond in de “oude” Oosterkerk zijn er dus ook
wijken waar het allemaal wel gedaan wordt. De postbezorgers die nu al zeggen dat ze ook wel
verjaardagskaarten willen rondbrengen kunnen zich melden bij Liesbeth Gerrits. We moeten ons wel
realiseren dat we dit niet voor de hele Oosterkerkwijk 100% dekkend zullen kunnen krijgen.
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7. Over de viering van het Avondmaal heeft iemand geschreven: “Mijn hele leven heb ik al een hekel
gehad aan het eten van geweekt brood. Daar griezel ik van, ook bij de viering van het Avondmaal. Met
tegenzin dus. Voor mij is dit niet de juiste manier van avondmaal vieren. Graag zou ik daarom de
mogelijkheid geboden zien om dit weer op de oude wijze te kunnen doen. Dus eerst brood en daarna
de beker.”
Henk Zomer, voorzitter van de Taakgroep Eredienst geeft aan dat dit geluid vaker wordt gehoord.
Sommigen noemen het weken, anderen soppen. Het is heel goed mogelijk dat anders te doen: het
brood bijvoorbeeld vervangen door ouwel, of weer uit de beker gaan drinken. Maar het zou een slechte
zaak zijn de ingrediënten en het gebruik daarvan te veranderen, alleen maar omdat het praktischer of
efficiënter zou zijn. Verandering van viering moet gebaseerd zijn op de betekenis daarvan: wat
bedoelen we eigenlijk met het Avondmaal en wat willen we ermee zichtbaar maken?
We doen iets wat we zelfs heilig noemen. Dat is nogal wat. Maar waarom dan uitgerekend brood en
wijn? En welke betekenis hebben woorden als breken en drinken? Waarvan zijn dat afbeeldingen en
wat willen we daarmee aan elkaar laten zien?
Dat zijn eigenlijk de belangrijkste vragen. Daarop moeten eerst antwoorden worden gegeven, daarmee
bepalen we de vorm en dan beslissen we tenslotte over de uitvoering van het ritueel.
Als we deze volgorde omdraaien, of de vraag terugbrengen tot een kwestie van dopen en drinken,
verwordt het heilig Avondmaal tot iets wat niets meer te zeggen heeft. Daarom gaan we het hier weer
over hebben in de taakgroep en in de kerkenraad.
8. Er is een vraag binnengekomen over de onevenwichtigheid in het preekrooster. In het voorjaar ging
ds. Epema vaak voor en nu is het heel vaak ds. Hortensius. Kan dit niet wat meer afgewisseld worden?
Ds. Iemke Epema laat weten dat landelijk is vastgesteld hoe vaak je als predikant moet voorgaan in
een dienst. Dit heeft te maken met de omvang van je aanstelling. Ds. Hortensius 100%, ds. Iemke
Epema 80% en ds. Andries den Besten 40%. Het preekrooster 2013 was allang klaar toen ds. Margo
Jonker vertrok naar de Open Kring. De gaten die daardoor vielen zijn zoveel mogelijk door de
overgebleven drie predikanten ingevuld, maar zij hadden natuurlijk ook al andere afspraken gemaakt.
Het rooster voor 2014 is wat meer in evenwicht.
9. Opgemerkt is dat bijvoorbeeld de brieven van Paulus weinig worden gekozen als uitgangspunt voor
de overweging. Welke motieven spelen hierbij een rol? Ds. Wim Hortensius legt uit dat het leesrooster
van Kind op Zondag wordt gevolgd. Het gaat dan in de kindernevendienst over dezelfde zaken.
10. Vanuit de bezoekers van de diensten in de Molenhof op de eerste zondag van de maand is
gevraagd waarom de gemeentevergadering niet op een andere zondag wordt gepland. Ds. Iemke
Epema ging daar vanmorgen voor en heeft deze vraag ook meegekregen. Het is soms moeilijk om een
goede datum te vinden. We willen graag dat alle drie de predikanten aanwezig zijn en dat het een
zondag betreft zonder verdere bijzonderheden. Volgende week is er bijvoorbeeld een
kerk/school/gezindienst. Er wordt echt geprobeerd met van alles rekening te houden, maar soms is het
niet anders. Overigens is er wel vervoer aangeboden voor bezoekers van de Molenhofdienst die bij de
gemeentevergadering aanwezig willen zijn.
11. Sommigen vinden de diensten wel eens te lang duren. Zeker bij rugklachten of in het geval van
gezinnen met kinderen speelt dit.
12. Gevraagd is of de kinderen langer in de kindernevendienst zouden kunnen blijven, tot de collecte
bijvoorbeeld. Dat is beter voor de rust en de concentratie van de ouders. Henk Zomer laat weten dat er
in de vorige vergadering van de Taakgroep Eredienst vertegenwoordigers van de kindernevendienst
aanwezig waren en dat deze geluiden toen niet zijn gehoord. Er zijn ook ouders die het een nadeel
vinden als de kinderen later terugkomen omdat ze dan niet aanwezig zijn bij een eventueel gedenken
van overledenen en bij de gebeden.

Verslag van de gemeentevergadering in de Oosterkerk op 3 november 2013, pag. 2

13. Gevraagd is of het mogelijk is weer een Kerkwijzer uit te geven waarin de hele
organisatiestructuur van onze gemeente met daarbij alle namen en overige gegevens is opgenomen.
Wie is waarvoor verantwoordelijk en bij wie moet ik zijn als ik ergens iets over wil vragen. Tim
Krooneman zegt dit een prima idee te vinden, maar het moet wel kostendekkend zijn. Men moet
bereid zijn er iets voor te betalen. De website wordt zo goed mogelijk bijgehouden en daar zou men
alles op moeten kunnen vinden. Maar een dergelijk boekje zou je natuurlijk ook eens per jaar kunnen
laten verschijnen voor hen die niet de beschikking hebben over Internet.
Tenslotte vraagt de voorzitter of er op dit moment bij de aanwezigen nog vragen zijn. Enkele
aanwezigen maken van deze gelegenheid gebruik:
14. Gevraagd wordt om ook de Molenhofdiensten te vermelden op de Kerkgroet.
15. Er wordt veel aandacht besteed (terecht) aan een overlijden binnen de gemeente. Kan dat ook voor
dopen? De voorzitter antwoordt dat er wordt gewerkt aan een zogenaamde dooprol, die een plaats zal
krijgen in de kerkzaal en waarop de namen zullen worden vermeld van hen die in de Oosterkerk
worden gedoopt.
16. Opgemerkt wordt dat het signaalpastoraat lastig is voor ouderen. Je moet nu zelf bellen als je graag
bezoek van een predikant wilt. Ds. Andries den Besten antwoordt dat het niet meer kan zoals het
vroeger was. De wijken van onze predikanten zijn nu echt heel groot. Pastoraat is heel kostbaar, daar
moeten we zorgvuldig mee om gaan. Als u echt een bezoek wilt van een predikant dan kan dat, maar
de predikant komt niet meer zomaar even langs. Allemaal met elkaar zijn we de kerk, daarom is het zo
fijn dat er ook heel veel bezoekmedewerkers actief zijn.
17. Gevraagd wordt of er een ander woord bedacht kan worden voor de kindernevendienst? Dat klinkt
zo ouderwets. Als idee wordt geopperd: kinderkring.
18. De laatste spreker hoopt dat de kerkenraad alle zaken die vandaag zijn aangedragen ook een
serieuze behandeling wil geven en dat er ook echt wat mee gedaan wordt. De voorzitter geeft aan dat
dit zeker het geval zal zijn.
De voorzitter sluit vervolgens deze vergadering.
mdb, 7-11-2013
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