
Distributie en bezorging binnen de Oosterkerk 

Distributie en bezorgen binnen en/of buiten de wijkgrenzen.  

De Oosterkerkwijkgemeente is onderdeel van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ). Zowel de PGZ 
als de Oosterkerk (OK) wil, uit oogpunt van kostenbesparing, de distributie en bezorging van 
kerkelijke post en andere zaken bij de gemeenteleden, zoveel als mogelijk is, door vrijwilligers laten 
uitvoeren.   
De PGZ post bestaat uit enveloppen voor financiële acties zoals: Solidariteitskas, Werelddiaconaat en 
Kerkbalans. De eerste twee behoeven alleen bezorgd te worden, bij Kerkbalans moet ook het 
antwoord na een week opgehaald en ingeleverd worden. 
 De OK post is het wijkblad de Bagijn (4x per jaar), verjaardagkaarten en bij uitzondering een andere 
brief.  Daarnaast wordt voor de Kerstdagen bij een, door de diaconie, geselecteerde groep ouderen 
een kerstattentie bezorgd. 
 
De PGZ  heeft  geografische gebieden aan een wijkgemeente toegewezen. Alle PGZ-leden die binnen 
zo'n geografisch gebied wonen behoren bij de betreffende wijkgemeente, tenzij zij bij het 
kerkelijkbureau hebben aangegeven bij een andere wijkgemeente te willen behoren.  De 
aangeleverde PGZ-post  beperkt zich daarom tot de PGZ-leden die binnen zo'n geografische gebied 
wonen. 
De OK-post heeft betrekking op al haar gemeenteleden, dus ook zij die buiten het geografische 
gebied wonen: de zgn. "buitenwijkers", gemeenteleden die bewust gekozen hebben voor  de 
Oosterkerk. 
Bij de actie Kerkbalans neemt de Oosterkerk, als enige wijkgemeente, óók haar buitenwijkers mee. 
De Commissie geldwerving van de PGZ is akkoord gegaan met deze afwijkende aanpak.   
 
Door de fusie tussen Hoeksteen en Oosterkerk was het (kerkordelijk) noodzakelijk om de 
geografische wijkgrenzen van de Hoeksteen te laten aansluiten bij die van de Oosterkerk. Daarom 
zijn eind 2012 de geografische gebieden van de Sionskerk en de voormalige Hoeksteen "geruild".  De 
wijkgrens in de Aa-landen en Holtenbroek wordt globaal gevormd door de lijn Waallaan (AA-landen) - 
Bachlaan (Holtenbroek). Zij die ten zuiden van die lijn wonen, wonen nu binnen het gebied van de 
Oosterkerk. Zij die ten noorden van deze lijn wonen én behoorden tot de voormalige 
Hoeksteengemeente, zijn ambtelijk overgeschreven naar de Oosterkerk en vallen nu in de categorie 
"buitenwijkers" 
 

Distributeurs en bezorgers 
Het distributienetwerk is, evenals het taakgroepenmodel, één van de basisstructuren van de 
Oosterkerk waardoor het werk in de wijkgemeente optimaal kan functioneren. De 
verantwoordelijkheid voor deze structuren overstijgt die van de taakgroepen en ligt daarom bij de 
kerkenraad. Het toezicht op deze netwerken is aan het moderamen gedelegeerd. 
De kerkenraad is gezamenlijk verantwoordelijk voor het werven en op peil houden van het aantaal 
distributeurs en bezorgers. De functie van distributeur of bezorger kan door ieder gemeentelid 
uitgevoerd worden, ongeacht hij/zij reeds een ander functie binnen de wijkgemeente heeft. 

 

Hoe werkt het? 
 Het bijhouden van het overzicht van distributeurs en bezorgers wordt verzorgd door de 

kerkrentmeester die ook de ledenadministratie verzorgd (Liesbeth Gerrits). Opmerking: In 
eerst instantie zullen de pastorale vrijwilligers, die nu een vergelijkbare (deel-)functie 
verzorgen, deze taken blijven uitvoeren. Parallel aan de invoering van de nieuwe opzet van 
het pastoraat zullen stapsgewijs aanpassingen plaatsvinden. Bij vacatures zullen voortaan 
ook andere gemeenteleden gevraagd worden een taak op zich te nemen. 



 In overleg met hen die in de loop van het jaar post aanleveren, zal de voornoemde 
kerkrentmeester per jaar  een schema met maximaal 5 bezorgmomenten opstellen. 

Uitgangspunt daarbij zijn het verschijnen van De Bagijn en de actie Kerkbalans. 
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 De organen (de kerkrentmeesters, het pastoraat, de diaconie of de redactie van de Bagijn) 

die post aanleveren om te bezorgen,  zijn verantwoordelijk voor het sorteren en 
distribueren naar de distributeurs. Daartoe behoort ook het er op toen zien en zo nodig actie 
ondernemen dat de post door de distributeurs opgehaald wordt of bij hen thuis bezorgd 
wordt. Zij krijgen van voornoemde kerkrentmeester een overzicht met namen van de 
distributeurs en bezorgers. Indien gewenst levert zij ook de etiketten met daarop afgedrukt 
de adressen van de gemeenteleden. 

 De distributeurs zorgen ervoor dat de post zo spoedig mogelijk afgegeven wordt bij de 
bezorgers die als regel bij hen in de omgeving wonen. Tenzij anders afgesproken is, geldt  als 
regel dat de post door de distributeur afgehaald wordt in de Oosterkerk. 

 De bezorgers doen de post in de bus bij de geadresseerden. Het kan zijn dat de bezorger 
daarbij toevallig in gesprek komt met het gemeentelid dat op dat adres woont. Mocht 
daaruit, naar mening na de bezorger, blijken dat pastorale- of diaconale hulp 
gewenst/noodzakelijk is, dan kan hij/zij dat doorgegeven aan de eigen predikant.  
De bezorgers die ook meewerken aan de jaarlijkse actie kerkbalans krijgen daarvoor een 
afzonderlijke schriftelijke instructie.  
In een groot deel van de wijk worden, ter gelegenheid van de verjaardag van een 
gemeentelid, een verjaardagskaart  door de bezorgers afgegeven/bezorgd. Middels deze 
kaarten wordt een verzoek gedaan om een bijdrage in de wijkkas te storten. Geld dat we als 
wijkgemeente niet kunnen missen.  


