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OOSTERKERK GEMEENTE ZWOLLE
INLEIDING.

In 2014 is veel aandacht gegeven aan de verdere ontwikkeling van de gemeente.
Drie geloofsgemeenschappen zochten een weg om samen te vieren, te dienen en
te leren met en van elkaar. Er vonden allerlei ontmoetingen plaats na de
kerkdiensten, in projecten, tijdens de activiteiten van Vorming en Toerusting en
in de taakgroepen die alle een bijdrage leveren aan de gemeenschap. In de
Oosterkerk gebeurt veel, er is voor ieder wat wils en een ieder is welkom.
Leven na een fusie kost veel energie, creativiteit en zorgvuldigheid. De
Kerkenraad heeft getracht naar iedereen te luisteren, maar kon niet voorkomen
dat ook mensen een andere spoor vonden.
Dit jaar vond in november een visitatie plaats in Zwolle waar ook de Oosterkerk
deel van uitmaakte. De visitatiecommissie was vol lof over de inspanningen en
resultaten van de gemeenschap.
Tegelijk werd de gemeente betrokken bij de problemen van de Protestantse
Gemeente Zwolle (PGZ), waar de Oosterkerk een onderdeel van is. De PGZ
kampt op centraal niveau met financiële problemen die ook van grote invloed zijn
op de wijkgemeenten. Bezuinigingen en het formuleren van een visie op Kerk
zijn in de toekomst (Lange termijnvisie) riep naast begrip en medewerking
tegelijk ook weerstand op, gezien het nog lopende fusieproces in de Oosterkerk.
Veel is er besproken, geschreven en gedaan in de Kerkenraad en zeker ook in de
verschillende taakgroepen die het beleid van de Kerkenraad uitvoeren en
ontwikkelen. Daarover verhaalt dit verslag.

VISIE

De visie van de Oosterkerk ligt in het verlengde van de visie van de PGZ.
In het beleidsplan 2008 formuleert ze:
De missie van de PGZ 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 gemeente van de Oosterkerk 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 het leven onderweg 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 gemeente van de Oosterkerk wordt gekenmerkt door de volgende
uitgangspunten:
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;

centraal staan de zondagse vieringen waarin we samen komen rond Schrift en
Tafel. De vieringen worden gekenmerkt door enerzijds devotie en anderzijds
levendigheid;
is oecumenisch ingesteld, open en gastvrij, samenwerkend met andere
geloofsgemeenschappen, een ieder is welkom, ook aan de Tafel van de Heer;
zoekt naar verbinding met hen die anders of niet geloven;
is niet de eerste die in geloof de weg van de beloften tracht te gaan, en staat in
een lange respectabele Christelijke traditie;
wil de roeping door de eeuwige op eigentijdse wijze vormgeven in liturgie,
pastoraat, diaconaat en in vorming en toerusting, in jeugd- en jongerenwerk en
in gemeenteopbouw;
wil zichtbaar zijn in de wijken, in de stad, in de samenleving.

DE KERKENRAAD

De kerkenraad bestaat uit de drie wijkpredikanten, de voorzitter, twee scriba's,
de ouderling kerkrentmeester en de vertegenwoordigers van de taakgroepen
Eredienst, Pastoraat, Vorming en Toerusting, Jeugd en jongeren, Beheer,
Diaconie, en Communicatie. Vanuit de KR is er een afvaardiging naar de
Algemene Kerkenraad en de Classis. Vanuit Perki zijn twee ambtsdragers lid van
de KR. Algemene taak van de KR is het ontwikkelen en vaststellen van het
beleid, besluiten nemen m.b.t. de kerkdiensten en adviezen vanuit de
taakgroepen gericht op de wijkgemeente, besluiten nemen m.b.t. de Algemene
zaken vanuit de PGZ. De kerkenraad heeft zes maal vergaderd.
Daarnaast heeft de KR twee maal een gemeenteberaad gehouden m.b.t. het
vormgeven van het Heilige Avondmaal, de financiële situatie voor de
wijkgemeente en de lange termijnvisie van de PGZ.
De KR nam deel aan de ambtsdrageravond van de PGZ en vergaderde twee maal
samen met de Algemene Kerkenraad i.v.m. de lange termijnplanning.
Ook was er een bezinningsdag over de toekomst van de wijkgemeente en de
PGZ o.l.v. Herman te Pas. Daarnaast evalueerde de KR de structuur en
organisatie van de KR en de taakgroepen in een thema bijeenkomst. Conclusie
was: minder ambtsdragers aanstellen en zo mogelijk minder vergaderen.
Tegelijk gaven de taakgroepen aan dat de KR de coördinerende taak op zich
moet nemen.
In november vond de tweejaarlijkse visitatie plaats. Veel werk werd verzet om
alle informatie inzichtelijk te maken. Conclusie van de visitatiecommissie was:
er gebeurt veel (te veel?), er wordt hard gewerkt aan gemeente opbouw.
Geadviseerd werd om in de KR meer aandacht te geven aan spiritualiteit en
bezinning, hetgeen geëffectueerd is.
Het Moderamen - bestaand uit een predikant, de voorzitter en scriba's, diakenen
en de kerkrentmeester - bereidt de KR vergadering voor. Ze kwam zeven maal
bijeen. Het Klein Comite - de voorzitter en de scriba's - vergaderde maandelijks
om lopende zaken te regelen.

DE AMBTSDRAGERS

Begin 2014 aanvaardde de scriba van de KR de functie van scriba in de
Algemene Kerkenraad. In een duofunctie werden twee scriba's bevestigd.
In september traden acht ambtsdragers af. Een ambtsdrager werd bevestigd
naast twee ambtsdragers vanuit de Perkigemeente.
In december overleed Ali Visscher, de ouderling voor de classis, plotseling.

De taak om het preekrooster te maken werd van Willemien van Haeringen
overgedragen aan Ds Neppelenbroek.

DE VRIJWILLIGERS

Op allerlei terrein waren vrijwilligers actief. Ze waren met velen.
In juni werd hen een feestelijke vrijwilligersavond aangeboden.
Het werven van vrijwilligers blijft een voortdurende zaak van aandacht, zeker in
tijden van bezuiniging. Daarom heeft de KR een vrijwilligerscoördinator
aangesteld die een talenten- en vacaturebank gaat beheren. Op meerdere
zondagen konden mensen zich met hun talenten aanbieden. Vooral jongeren
werden uitgedaagd mee te doen voor kortere of langere tijd, incidenteel of
verbonden aan een taakgroep.

DE KERKDIENSTEN

Elke zondag was er een kerkdienst. Er was een haal- en brengdienst voor
ouderen.
In de tijd voor Pasen en Kerst vonden er vespers plaats.
De kerkdiensten werden per kerktelefoon of via internet uitgezonden of waren
later te beluisteren. Er was een kinderdienst en eens p.m. was er een
jongerendienst.
Vier keer werd Heilig Avondmaal gevierd, terwijl er ook vier maal per jaar
gelegenheid was om te laten dopen.
Er waren bijzondere diensten: een startzondag, een dienst voor de scholen, een
diaconale dienst, twee oecumenische diensten, kinderdiensten met Pasen en
Kerst (georganiseerd door de groep Jonge gezinnen), een ZWO-dienst,
kerkdienst aan het eind van het kerkelijk jaar waar de overleden gemeenteleden
werden herdacht.
Tijdens de kerkdienst werd een overleden gemeentelid herdacht door een
stiltemoment en het brengen van een steen naar de gedachtenishoek.
Eens per maand vond er een dienst in de Molenhof plaats. Afgesproken werd dat
deze voortgang zou zolang en voor zover dit mogelijk zou zijn. Ook in het
Zonnehuis vond een kerkdienst plaats waar ambtsdragers van de wijkgemeente
een taak hebben.
Op Hemelvaartsdag vond een korte viering plaats i.s.m. de Dominicanenkerk ,
gevolgd door een wandeling.
In de middag was er eens per twee weken een kerkdienst vanuit de
Perkigemeenschap. De Oosterkerk bood faciliteiten en onderdak. Binnen de KR
werd samen met Perki gezocht naar een goede organisatorische relatie. Mede
vanwege landelijke regelingen hebben we dit nog niet kunnen realiseren.
Inhoudelijk werd samen met de taakgroep Eredienst gezocht naar een goede
vorm voor het Heilig Avondmaal. Op advies van de taakgroep besloot de KR
matzes te gebruiken, gedoopt in wijn of druivensap.
De dooprol was klaar en kon in gebruik genomen worden.
Om de dienstdoende ouderlingen te ondersteunen werd een handleiding en
gebedenboekje aangeboden.

FINANCIËN

In 2014 waren de financiën voor de wijk een grote zorg. Vanuit de PGZ werd een
decentralisatie in gang gezet. Dit betekende dat de wijken meer verantwoordelijk
werden voor de eigen financiële positie. De leden van de wijkgemeente werden
meer bewust van de kosten en baten van de wijkkas. De KR had begrip voor

deze stap, maar toen de PGZ onverwacht de bijdrage vanuit de Kerkbalans van
2% naar 1% verminderde - hetgeen een tekort in de wijkkas betekende- gaf dit
veel wrevel en onbegrip. Door ondoorzichtige en onvoldoende communicatie
vanuit het Centraal College van de kerkrentmeesters verkeerde de wijkkas
ineens in grote problemen. De KR voelde zich niet gehoord en gezien in dit
proces. Gezocht werd waar bezuinigd kon worden en waar extra inkomsten
konden worden gegenereerd. De leden van de wijkgemeente werden ingelicht en
de wijkkas groeide dankzij de giften van de leden.
De actie kerkbalans verliep evenmin vlekkeloos. De wijkkerkenraad had
voorgesteld om mensen die al lange tijd niet meer bijdragen een
rekeningnummer te geven waar ze de landelijke afdracht op kunnen storten. De
werkgroep kerkbalans nam deze suggestie niet over hetgeen betekende dat de
vrijwilligers weer vergeefs op weg moesten.
De Oosterkerk-gemeente heeft veel "buitenwijkers", mensen die buiten de
geografische wijkgrenzen wonen. Zij worden bezocht door de mensen van de
geografische wijk. Nu sommige wijken er een extra verzoek voor de wijkkas
insloten gaf dit veel verwarring en ergernis.

DE LANGE TERMIJNPLANNING

Binnen de PGZ en de Algemene kerkenraad werd de notitie Een ontluikend
Perspectief in het kader van de lange termijn ontwikkeld. Thema's zijn:
versoberen, vernieuwen, samenwerken. Binnen de KR werd hierover veel
gedacht en gesproken. De KR stond positief tegenover de intenties en wil - waar
mogelijk en haalbaar - meewerken.
Realiteit is echter dat we na de fusies nog voortdurend zoeken naar wegen om
tot een saamhorige gemeente te komen. Het fusieproces is nog niet afgerond.
De KR meende haar bijdrage aan de PGZ ruimschoots gegeven te hebben in het
korte verleden.
Bovendien was het aantal gemeenteleden, verspreid over een uitgestrekt
geografisch gebied, al groot. De KR gelooft niet in een gemeenschap waarin
mensen elkaar niet meer kennen. Fusie is haars inziens thans niet juist, wijs en
goed. De KR wil echter wel -waar mogelijk en haalbaar- samenwerken.

OECUMENE

De KR hecht aan de oecumene. Tweemaal per jaar was er een viering met de
Thomasparochie en de Evangelisch Lutherse Kerk. Helaas is de Thomasparochie
thans gesloten. De KR zoekt naar nieuwe RK partners, bijv. de Dominicanen met
wie al geruime tijd werd samengewerkt.

OK IN DE WIJK

Na ampel beraad werd besloten dat de werkgroep OK in de wijk zich zal
beperken tot de wijken Assendorp en Pierik, alwaar dit project is ontstaan. Waar
mogelijk zullen de andere wijken een start maken met OK in hun wijk.

OEKRAÏNE

De groep jongeren ondernam veel acties om de reis naar de Oekraïne mogelijk te
maken. De politieke situatie werd gevaarlijker. De KR belegde een bijeenkomst
met de ouders en de jongeren waarbij werd besloten toch te gaan. Met groot
succes!

DIEZE

Met een aantal kerkgenootschappen werd in Dieze samengewerkt om vanuit de
kerken contact te zoeken met de buurtbewoners. Ze ontvingen een Kerstbulletin.
Deze groep zal in 2015 voortgezet worden om buurtbewoners met raad en daad
terzijde te staan.

COC

Tweemaal per jaar vindt er een gesprek plaats met homofiele mensen met een
gelovige/kerkelijke achtergrond. In het blad van het COC verscheen een
interview.

KOFFIEMORGENS

Eens per veertien dagen werd de Oosterkerk geopend als inloophuis met koffie
en een praatje. Dit initiatief liep goed en bood veel mensen gelegenheid hun
verhaal kwijt te kunnen, een spelletje te doen en gezelligheid te vinden.

WEBSITE, KERKGROET EN DE BAGIJN.

De Oosterkerk heeft een eigen website met informatie, foto's en
contactmogelijkheden. Elke zondag was er een Kerkgroet, uitgedeeld in de kerk
of via de mail te ontvangen. Eens per kwartaal verscheen de Bagijn met info over
de KR, bijzondere activiteiten en mensen.

TAAKGROEPEN

Zonder de taakgroepen zou het werk in de gemeente niet mogelijk zijn. Zij
ontwikkelen en voeren uit wat nodig is voor een levende gemeenschap.
Zij vertellen wat zij in 2014 tot stand brachten.

TAAKGROEP EREDIENST
Inleiding
De TE is een platform voor overleg en discussie over wat wij doen in onze
kerkdiensten en waarom. I
Samenstelling
De Taakgroep bestond in 2014 uit de volgende leden: Andries den Besten; Iemke
Epema; Wim Hortensius; Henk Zomer, voorzitter; Nel van der Maden ( secretaris
en vertegenwoordiger TE in de kerkenraad); Hans Bijzet; Heleen GrimmiusMulder; Jan Scholten ( penningmeester) ; Rineke Scholten, Geeske Koopmans en
Rudie Altelaar. In mei kwam Mintje Groot Nibbelink de taakgroep versterken .
I.v.m. de grote werkdruk op de predikanten hebben deze in de loop van 2014
besloten één van hen( Iemke) als vertegenwoordiger naar de TE vergaderingen
af te vaardigen.
Adviezen uitgebracht aan de Kerkenraad en inhoudelijke discussies
m.b.t. :
- Met avondmaal. Vorm en inhoud van het avondmaal waren onderwerp van
discussie. Wat beleef je bij de viering en wat kies je als vorm. Brood/matzes /
wijn/ druivensap/ dopen/drinken. De TE heeft gekozen voor matzes en de
vrijheid te kiezen tussen dopen of drinken en dit als advies uitgebracht aan de
kerkenraad.
- Vespers in advent- en 40-dagentijd. In eigen beheer houden of aansluiten bij
de avonddiensten in de Grote Kerk ? Het advies van de TE aan de kerkenraad
was ( niet unaniem) : aansluiten bij de Grote Kerk, m.u.v. 3e of 4e advent
Carols zingen in de OK en de vesperdiensten in de stille week. Nel van der
Maden is bij verder overleg met de Grote kerkcommissie inzake de vespers
betrokken geweest. In 2014 gingen de OK Vespers door als gebruikelijk.
- Formulieren bij doop/ bevestiging van ambtsdragers. In de discussie kwam naar
voren dat het dienstboek de kaders aangeeft en dat de predikanten daar vrije
invulling aan geven, daar kon iedereen zich in vinden.
Invulling gewone en bijzondere diensten
- Regelen rond de diensten, gewoon en bijzonder, was weer één van de taken
van de TE.
- Het liedboek begon in 2014 al aardig ingeburgerd te raken, ook mede dankzij
liedboekzondagen.
- T.b.v. muziek met de kinderen in de dienst is gekeken hoe zo goed mogelijk
aansluiting kan worden gevonden bij wat zij op school meekrijgen. Niet alle
liederen hoeven bv uit het Liedboek te komen( kinderen kennen ze vaak niet).
Er zal ook gebruik worden gemaakt van liederen uit Zitten of Opstaan. Geeske
zorgt regelmatig voor een begeleidingsgroepje van ouders, en Nel zorgt, als
dat nodig is voor geschikt maken van tekst en muziek voor de beamer.
- Naar feestdagen is gekeken, wat er dan gedaan wordt en hoe de diensten (
meestal 2) worden ingevuld.

- Roosters ( orgel, piano, meditatief) zijn onderling afgestemd
- Eeuwigheidszondag heeft en speciaal plekje in de diensten en is weer met zorg

voorbereid.

Dooprol
De dooprol is gemaakt en opgehangen. Bij elke doop zal de gekalligrafeerde
naam van de dopelingen onthuld worden, als een blijvend aandenken.
Koffieconcert
In juni is een koffieconcert georganiseerd als steun voor de Oekraïnegroep, voor
de tweejaarlijks “werk”reis met activiteiten voor kinderen .
De opbrengst was meer dan €300,Ten slotte
De 2-maandelijkse bijeenkomsten waren goede overlegmomenten tussen
predikanten, muzikanten en gewone kerkleden over wat wij belangrijk vinden in
de zondagse diensten van de Oosterkerk..

TAAKGROEP PASTORAAT
Ouderenpastoraat
We hebben in 2014 tweemaal een contactavond gehad met de bezoekers/sters:
Momenteel hebben we 28 bezoekdames en heren. Zij bezoeken de adressen
gemiddeld om de 6 á 7 weken.
We hebben 1 bezoeker die alleen in Arcadia bezoeken doet.
We verzorgen op dit moment 78 adressen.
Voor 2015 zijn weer twee contactavonden gepland.
Nieuw ingekomenen
In de verslagperiode is de manier waarop nieuw ingekomen worden benaderd
gewijzigd. Binnen de werkgroep zorgen zes mensen voor een welkomstbezoek
aan nieuw ingekomenen. Doordat zich onder de nieuw ingekomenen veel
studenten tot en met 25 jaar bevinden, die of betrokken blijven bij de thuis
gemeente of geen interesse hebben, worden zij niet meer persoonlijk bezocht
maar ontvangen zij een informatiepakketje in de brievenbus.
Nieuw is ook dat tweemaal per jaar een informatie- en kennismakingsavond voor
nieuw ingekomen wordt belegd. De eerste avond staat gepland voor: voorjaar
2015.
Met het kerkelijk bureau is overleg geweest om mutaties voortaan duidelijker
door te geven. Dat heeft inmiddels resultaat gehad.
In het najaar van 2014 heeft Jan Stronkhorst de coördinatie van de
werkzaamheden overgedragen aan Hilly Stellingwerff. Jan blijft bij het bezoek
betrokken door het bezorgen van de informatiepakketjes bij de jongeren onder
26 jaar.
Doelgroeppastoraat
Er zijn in 2014 drie jonge gezinnenmiddagen geweest. Bij twee van deze
middagen is Andries den Besten betrokken geweest.
Eén van de drie is gecombineerd met vorming en toerusting, dat is de middag
waarop theoloog Frank Bosman te gast was als spreker.De middag vlak voor de
zomervakantie was georganiseerd door de ouders zelf en was een groot succes.

Ouders en kinderen zijn enthousiast over deze middagen en deze zullen onder
eigen beheer hopelijk een vaste plaats krijgen.
Het doelgroepenpastoraat richt zich – zo is de bedoeling – volgend jaar op
ouders van tieners en eventueel met tieners, maar dat lijkt wat lastiger.
Werkgroep doorgaand pastoraat
In de anderhalf jaar sinds het opstarten van de werkgroep Doorgaand Pastoraat
zijn er 27 aanvragen voor bezoek door leden van de werkgroep opgepakt. De
meeste van deze bezoeken (17) werden door de pastores doorgegeven; de
andere 10 via leden van de werkgroep of door andere gemeenteleden. Van deze
bezoeken zijn er inmiddels 13 afgesloten; de overige liepen in meer of mindere
frequentie in april 2015 nog door. Opvallend is dat er sinds december 2014
slechts één nieuwe aanmelding is geweest. Het is niet helemaal duidelijk waarom
het aantal verzoeken is afgenomen. De meeste verzoeken betreft mensen “op
leeftijd”, waarbij de reden van lichamelijke of geestelijke ongemakken en/of
ziekte zijn, die de mobiliteit van de betrokkenen beperkt. Vaak hebben de
mensen een beperkt netwerk. Bij een persoon is het vervolgbezoek
overgenomen door de werkgroep Ouderenpastoraat.
Op 8 april 2014 zijn de leden van de werkgroep Doorgaand Pastoraat
bijeengekomen om ervaringen en verwachtingen ten aanzien van deze vorm van
pastoraat met elkaar te delen. Het was een fijne, open en mooie bijeenkomst
met goede gesprekken. Deze bijeenkomst diende ook als voorbereiding op de
cursus Pastoraat die in mei vanuit de Oosterkerk werd georganiseerd en waar
een aantal leden van de werkgroep aan deel hebben genomen.
Werkgroep rouwpastoraat
In mei 2014 hebben de leden mensen van de werkgroep rouwpastoraat deel
genomen aan de cursus pastoraat. Het is een kleine werkgroep, echt nog in
opbouw.
Groepspastoraat
Hieronder vallen ook de Gemeente Groei Groepen. De gemeentegroeigroepen
hebben een pastorale betekenis omdat daar aandacht voor elkaar is en omdat
daar het geloofsgesprek gevoerd wordt. Er is een open avond gehouden die veel
belangstelling genoot en waar nieuwe mensen verwezen konden worden naar
een groeigroep. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst met grote
betrokkenheid.
Verder hebben alle gemeenteleden een uitnodiging gekregen voor een
bijeenkomst voor ontmoeting en gesprek. Deze bijeenkomsten hebben
plaatsgevonden in januari en februari. Belangrijk bij deze bijeenkomsten was
deze keer de ontmoeting met de eigen wijkpredikant.
Er hebben zich ongeveer 160 mensen voor aangemeld. De avonden/middagen
zijn als heel zinvol ervaren.

TAAKGROEP DIACONIE.

Naast de gebruikelijke zaken zijn er enkele activiteiten die extra aandacht
hebben gekregen.
Diaconale actie.
Een diaken had een probleem: een gezin heeft dringend geld nodig, omdat het
de schuld aan de bank niet meer af kan lossen. Hij wil graag €5000 euro lenen

van gemeenteleden voor het gezin. Gemeenteleden kunnen inschrijven op een
deel van de lening. De diaconie staat garant voor het hele bedrag. Aanvankelijk
is er veel aarzeling. Toch wordt besloten om in een dienst het probleem aan de
gemeente voor te leggen. Meteen na de dienst werd er ongeveer €3500 aan
giften toegezegd en 12 gemeenteleden hebben verklaard een lening te willen
verstrekken. Een hartverwarmend resultaat. Een groot deel van de leningen
wordt gebruikt om een diaconaal fonds te vormen. Het was een goed voorbeeld
van hoe we de diaconie zichtbaarder willen maken in de gemeente.
Hoe kan de kerk/diaconie duidelijker zichtbaar worden in de wijken?
De diaconie wil er niet alleen zijn voor de eigen leden. We willen partner zijn in
een buurt. Dit proberen we door aanwezig te zijn bij wijkdialogen, o.a. in Dieze
en Holtenbroek. We moeten op de hoogte zijn van wat er leeft in de
verschillende wijken. We zijn er voor de gemeenteleden en de omgeving. We
moeten ons afvragen welke activiteiten bij ons passen. Als deze al worden
georganiseerd, sluiten we ons aan en indien er nog niets is zetten we zelf iets op.
We mogen elkaar nooit beconcurreren. Met de Sionskerk is afgesproken dat zij
hun activiteiten vooral richten op de Aalanden en de Oosterkerk richt zich op
Holtenbroek. De komende jaren verandert er veel in de zorg en de ondersteuning
van burgers. Om in aanmerking te komen voor zorg en ondersteuning moet er
“keukentafelgesprekken” plaatsvinden met een vertegenwoordiger van een
Sociaal Wijk Team. De diaconie wil, indien gewenst, de betrokkenen bijstaan bij
deze gesprekken, zodat hun belangen zo goed mogelijk worden behartigd.
Bijscholing voor deze problematiek is gewenst en nodig.
(de aanzet voor deze ontwikkeling is voor een groot deel voortgekomen uit een
gesprek dat we hebben gevoerd met twee onderzoekers van de Hogeschool
VIAA, Femmianne Bredewold en Christel van Til in de vergadering van 29 januari
naar aanleiding van hun onderzoek in Dieze)
Werkcafé.
Dit is een activiteit die in januari 2014 is gestart in Zwolle Zuid. Met goedkeuring
van de wijkkerkenraad van de Adventskerk is daar een werkcafé opgezet. Hier
ontmoeten werkzoekenden elkaar o.a. om ervaringen uit te wisselen, elkaar tips
te geven en om elkaar een hart onder de riem te steken. Op de derde
bijeenkomst waren er al 25 mensen aanwezig. Het voorziet duidelijk in een
behoefte. Het is de bedoeling dat er in heel Zwolle 4 Werkcafés komen, waarvan
één in het centrum. Wij zijn gevraagd om medewerking te verlenen bij het
opzetten van dit werkcafé. We proberen mensen te vinden die ons hierbij willen
helpen.
Enkele activiteiten die toch bijzonder blijven: De citrusvruchtenactie in februari
voor de Voedselbank en de fruitbakjes actie rond Dankdag voor hen die wel wat
extra aandacht kunnen gebruiken. OK in de Wijk heeft weer heel veel oliebollen
verkocht. Voor de werkgroep ZWO is de 40-dagentijd een tijd met veel
activiteiten.

TAAKGROEP VORMING EN TOERUSTING

De taakgroep V&T heeft als taak een activiteitenprogramma samen te stellen. Zij
vergadert aan het begin van een kalenderjaar drie of vier keer. Tijdens de
vergaderingen wordt het programma van het lopende seizoen geëvalueerd, een
nieuw programma samengesteld voor het seizoen vanaf september, en taken

verdeeld. Vanaf de zomerperiode tot de start van een nieuw kalenderjaar ziet de
taakgroep elkaar in principe niet.
Activiteiten:
Veelal bestaat het V&T programma in ieder geval uit:
a.
filmavonden (ook samen met Dominicanen)
b.
gedichtenavond
c.
excursie
d.
kloosterweekend
e.
schilderen hongerdoeken
f.
iets voor jonge ouders
g.
maatschappelijk thema
h.
bibliodrama
i.
een reis
j.
kring(en) met Dominicanenklooster
k.
GGG
l.
voortzetting bestaande kringen
m.
aanbod belijdeniskring (dit seizoen een groep van 5 deelnemers)
Een aantal keer is er gewerkt a.d.h.v. een jaarthema, bijvoorbeeld de brief in
seizoen 2013/2014 (zin in kerk). Voor het seizoen 2014/2015 is besloten niet te
werken a.d.h.v. een jaarthema. Dit is niet iets dat de taakgroep leden gemist
hebben; het ontbreken van een jaarthema biedt mogelijkheden om breed in te
zetten op verschillende gebieden.
Een aantal onderdelen uit seizoen 2014/2015 uitgelicht:
1. De lezingen (‘God houdt wel van een geintje’ door Frank Bosman en
‘getallensymboliek in de Bijbel’ door Jaap Jonkmans) zijn goed bezocht. De serie
‘een boekje open doen’ (predikanten vertellen over boeken) kreeg enthousiaste
reacties maar werd matig bezocht, het bezoekersaantal was wisselend (tussen de
35 en 10 deelnemers). Lezingen die kerk- en stad breed aangeboden worden
lijken goed te lopen.
2. Het kloosterweekend viel dit seizoen wat tegen, qua deelnemers. Het waren er
vijf. Besloten is komend seizoen geen kloosterweekend aan te bieden.
3. De belangstelling voor de verschillende Bijbelgroepen/Bijbelkringen, de groep
oecumenische vernieuwing- en ontmoetingen, loopt terug.
4. Het onderdeel ‘zin in film’ verliep minder naar wens vanwege misgelopen
communicatie en een dure licentie die er voor films betaald moet worden.
Verder was het activiteitenaanbod gedeeltelijk hetzelfde als voorgaande jaren,
maar worden er daarnaast ook nieuwe initiatieven genomen. Met regelmaat
worden activiteiten samen met andere wijkgemeente georganiseerd.
Het seizoen 2015/2016:
1. Met het oog op het seizoen 2014/2015 wordt er contact gezocht met
bijvoorbeeld de Adventskerk om af te spreken wat er gezamenlijk opgepakt kan
gaan worden (lezingen, reizen, excursies).
2. Verder moet er bezinning plaatsvinden om de verschillende Bijbelkringen, de
begeleiders van de groepen overleggen hoe dit verder moet.
3. Wat betreft het onderdeel ‘zin in film’: dit wordt wat aangepast t.o.v.
voorgaande jaren, vanwege misgelopen communicatie en een dure licentie.
Volgend seizoen zullen er, naast twee films in het klooster, ook twee films in de
Oosterkerk gekeken worden. Door dit in de OK kleinschalig te houden, blijft een
licentie uit beeld.

4. Voor het komende seizoen wordt gedacht aan het onderwerk ‘God en muziek’
als focus. Rondom dit onderwerp kunnen uiteenlopende activiteiten bedacht
worden.

TAAKGROEP COMMUNICATIE
Tijdens de vergaderingen werd informatie uitgewisseld uit de diverse “media”
binnen de Oosterkerk, zoals de Bagijn, de beamer, de sociale media en de
website.
Enerzijds is er de interne communicatie zoals kerkgroet, facebook en de Bagijn.
Hier is m.n. ingezet op minder papier en meer digitaal waardoor er o.a.
kostenbesparing optreedt.
Meer extern gerichte media zoals de website en twitter werden ingezet om de
Oosterkerk meer zichtbaar te krijgen voor mensen buiten de Oosterkerk. Er werd
onder leiding van Theo Brand een aparte persgroep opgericht dat zorgt voor
bijvoorbeeld persberichten over activiteiten in de Oosterkerk.
Voornemens voor 2015/ 2016
We willen ons gaan richten op hoe we de Oosterkerk meer naar buiten kunnen
profileren.Hierbij zal worden gekeken naar de mogelijkheden van een nieuwe
website, het ontwikkelen van een huisstijl en de mogelijkheden van gebruik van
PR materiaal in het zalencentrum zodat we als Oosterkerk meer en meer voor
niet-kerkgangers zichtbaar worden.

TAAKGROEP JEUGD EN JONGEREN
Inleiding
De Taakgroep jeugd presenteert met plezier dit Jeugdwerkbeleidsplan voor de
Oosterkerk voor de jaren 2012-2017. Het is een handboek aan de hand waarvan
de Taakgroep jeugd in de komende jaren wil gaan werken. De Taakgroep jeugd
wil met dit plan wat meer structuur en consistentie in het jeugdwerk realiseren.
Er is gebruik gemaakt van vorige jeugdbeleidsplan 2005-2008.
De missie
De Jeugdraad vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren in contact komen
met het christelijk geloof en de waarde daarvan ontdekken voor hun eigen leven.
Het doel
De algemene doelstelling van de Jeugdraad is om kinderen en jongeren een
plaats en een stem te geven binnen de Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk:
er is voor kinderen en jongeren een gevarieerd aanbod aan activiteiten;
kinderen en jongeren hebben de ruimte om zich te uiten en hun geloof te
beleven, om van daaruit hun eigen plaats te vinden binnen kerk en samenleving.

De doelgroep
De primaire doelgroep van de Jeugdraad wordt gevormd door de jongeren van 018 (+) jaar binnen de Oosterkerk. Jongeren buiten de Oosterkerkgemeente zijn
welkom bij de activiteiten, maar worden niet actief benaderd.
De structuur van de Jeugdraad
Taak
De Jeugdraad bezint zich over, adviseert, activeert en coördineert het jeugd- en
jongerenwerk. De Jeugdraad legt verantwoording af aan de Kerkenraad. De
Jeugdraad maakt eens in de vijf jaar een jeugdwerkbeleidsplan. Aan de hand van
dit jeugdwerkbeleidsplan wordt jaarlijks een werkplan opgesteld.
De Taakgroep jeugd groot bestaat uit:
een predikant , een of meerdere ambtsdrager(s) ,secretaris, minimaal twee
jongeren, één vertegenwoordiger vanuit elke werkgroep
Voorzitter van de Taakgroep is de ambtsdrager. De predikant en de
ambtsdragers vertegenwoordigen de Jeugdraad binnen de Kerkenraad.
De werkgroepen
De werkgroepen organiseren verschillende activiteiten voor jeugd en jongeren in
de Oosterkerk. De werkgroepen zijn hieronder weergeven. Bij iedere beschreven
activiteit wordt ingegaan op drie punten; doel, doelgroep/leeftijdsgroep en
organisatie.
Oppasgroep
Doel: kinderen spelen in hun eigen ruimte om hun ouders gelegenheid te bieden
de kerkdienst te bezoeken
Doelgroep: 0-4 jaar
Organisatie:
Er zijn 2 of 3 personen (in ieder geval 1 volwassene) per dienst aanwezig om de
kinderen op te vangen.
Het gaat om laagdrempelige opvang voor kinderen.
Nevendoel van de oppasgroep is het betrekken van jongeren bij het kerkenwerk.
Kom in de Kring
Doel: kinderen vieren in hun eigen ruimte een eigen korte kerkdienst om ze
vertrouwd te maken met nevendienst en ze een kerkgevoel te geven.
Doelgroep: 3-5 jaar
Organisatie:
Er zijn 2 personen per viering aanwezig om de kinderen op te begeleiden.
Het gaat om laagdrempelige viering voor kinderen rond de oppas.
Nevendoel van Kom in de Kring is dat de allerjongsten kunnen meedoen als ze
dat willen.
Kinderdienst
Doel: kinderen maken op hun eigen wijze kennis met kerk en bijbel tijdens de
kerkdienst
Doelgroep: 4 – 12 jaar, basisschoolleeftijd, gesplitst in twee of drie groepen:
groep 1-2 als jongste groep (4-5 jaar)
groep 3-5 middengroep (6-8 jaar)
groep 6-8 als oudste groep (9-12 jaar)
Organisatie:

Op een creatieve, speelse manier kinderen kennis laten maken met kerk en
bijbel aan de hand van Kind op Zondag. Hiermee is er een verband tussen de
kerk Basiscatechese
en de kinderDienst.
In de week voorafgaand wordt met de dienstdoende predikant overlegd over de
inhoud van kerk- en kinderdienst.
Met Kerst en Pasen zijn er bijzondere kinderprojecten die ook de kerkdienst
beïnvloeden.
Kinderclub (vindt plaats in de Jeruzalemkerk)
Doel: onderlinge ontmoeting tussen de kinderen door het aanbieden van
creatieve werkvormen. Wel aandacht voor thema geloof.
Doelgroep: 7 – 11 jaar
Basiscatechese
Doel: kinderen kennis te laten maken met de basisprincipes en de uitingsvormen
van het christelijk geloof.
Doelgroep: groep 7-8 van de basisschool
Organisatie:
De basiscatechese wordt door één van de pastores geleid en in een zaal van de
Bagijnehof gehouden.
Jeugdnevendienst
Doel: tieners stoeien op hun eigen wijze met kerk en bijbel.
Doelgroep: 12 – 15 jaar
Organisatie:
Iedere laatste zondag van de maand tijdens het schooljaar wordt tijdens de
gewone kerkdienst jeugdnevendienst gehouden op zolder in de Oosterkerk.
Provider
Doel: jongeren ontdekken door middel van keuze-catechese een verband tussen
kerk en geloof en hun dagelijks leven
Doelgroep: 12 – 17 jaar en hun ouders
Organisatie:
Er wordt gebruik gemaakt van actieve en recreatieve programma’s en discussie.
De programma’s worden georganiseerd aan de hand van vier hoofdthema’s:
Geloof, Maatschappij, Samenleving en Bijbel
Per thema worden één bijeenkomst gehouden.
Ouders kunnen deelnemen aan programma’s die hen worden aangeboden.
Activiteiten worden gehouden in samenwerking met de jeugddienst. Hiermee
wordt ook getracht de samenhang binnen de doelgroep te bevorderen en de
groep vaker met elkaar in contact te brengen. Als afgeleide hiervan hopen we
(Jeugdraad) dat de jongeren de kerk ook als een plek gaan zien waar je met
plezier en regelmaat naar toe gaat.
Belijdeniscatechese
Doel: jongeren voorbereiden op hun belijdenis.
Doelgroep: 18+
Organisatie:
Ieder jaar is het mogelijk (op aanvraag) om belijdenis van het geloof af te leggen
(in de regel met Pinksteren) en zich daarop via catechese voor te bereiden.

Losse activiteiten
Kinderdiensten
Doel: Het doel van een kinderdienst is de belevingswereld van kinderen als
uitgangspunt te nemen bij de invulling van een kerkdienst, om hiermee de
kinderen, die de toekomst van de gemeente vormen, nauwer te betrekken bij het
kerkelijk leven.
Doelgroep: iedereen die de gewone kerkdienst bezoekt en de kinderen van 4 –
12 (basisschoolleeftijd) in het bijzonder
Organisatie:
Er wordt twee maal per jaar een kinderdienst georganiseerd (waarvan 1 kerk en
school dienst).
Eenmaal per jaar richt de kinderdienst zich met name op de onderbouw (groep 1
t/m 3) en eenmaal per jaar op de midden- en bovenbouw (groep 4 t/m 8).
Kerk-School-Gezinsdiensten
Doel: kinderen van de basisscholen betrekken bij de kerk
Doelgroep: 4 – 12 jaar, basisschoolleeftijd, gesplitst in drie groepen:
groep 1 en 2 als jongste groep (4 – 6 jaar)
groep 3-5 als middelste groep (6-9 jaar)
groep 6-8 als oudste groep (9-12 jaar)
Organisatie:
Het thema wordt afgestemd op één leeftijdsgroep binnen de basisschool.
Deze dienst wordt jaarlijks gehouden.
Deze dienst wordt vanuit een stedelijke commissie voorbereid in samenwerking
met christelijke basisscholen en één van de pastores.
jongerendienst
Doel: jongeren een eigen plaats en stem geven binnen de wijkgemeente door
middel van een jeugddienst, in plaats van een gewone kerkdienst.
Doelgroep: iedereen die de gewone kerkdienst bezoekt en de jongeren van 12
tot 17 in het bijzonder
Organisatie:
Er wordt twee maal per jaar een jeugddienst georganiseerd.
Er wordt gewerkt aan de hand van een thema.
De jongeren worden zowel bij de voorbereiding als uitvoering betrokken.
Oekraïne project
Doel: jongeren betrekken bij en bewust maken van diaconaat in het buitenland
Doelgroep: 16+
Organisatie:
Het streven is dat een keer per twee jaar een groep jongeren, onder begeleiding
van minimaal 4 volwassenen, vanuit de Oosterkerk naar de Oekraïne gaat.
Door middel van acties sparen de jongeren zelf om deze reis mogelijk te maken
en in de Oekraïne iets te kunnen doen.
Van origine is het een initiatief van de ZWO en Diaconie.
In overleg met de lokale bevolking en lokale hulporganisaties worden het
programma en de activiteiten vastgesteld.
Het initiatief voor de organisatie van een reis ligt bij de projectgroep.
Voor 2014 was de focus op de volgende acties:
In kaart brengen jeugdleden en gebruik maken social media.
Doelgerichte activiteiten aanbieden voor jeugd 12 t/m 16/18

Versterken leiding jeugdnevendienst en kinderclub
Al deze acties zijn inmiddels uitgevoerd en/of in gang gezet.
Het is gelukt om voor zowel de kinderclub, als de jeugddienst nieuwe leiding te
vinden, waardoor er meer continuïteit is ontstaan.
Provider heeft in de 2de helft van 2014 meerdere activiteiten aangeboden voor de
jeugd van 12 t/m 16. Deze zijn wisselend bezocht.
De kinderclub vindt nog steeds plaats in de Jeruzalemkerk. Dit loopt erg goed en
zal verder gecontinueerd worden. Leanne heeft ondersteuning gevonden (3
personen).
In 2014 is social media opgestart. Er is een facebook pagina en een What’s App
groep voor de jongeren. In 2015 willen we hier verder mee aan de gang. Er zal
een overleg gepland worden, om te kijken hoe we de groep 12 t/m 16 qua
bereiken beter in kaart kunnen brengen, middels social media.

TAAKGROEP BEHEER

Het voorzitterschap van de taakgroep werd van Wim Aalbers overgedragen aan
Henk ter Steeg. Er zijn diverse activiteiten ontplooid:
In de Bagijnehof werden de zalen 3 en 4 o.l.v. Wim Woering opgeknapt.
De dooprol werd vervaardigd en opgehangen in de kerk.
Er werd een vrijwilligersavond georganiseerd.
Er is een grote en goede groep vrijwilligers. Wel wordt het steeds moeilijker
vervangers te vinden.
De verhuur van het zalencentrum en de kerk leverden een bijdrage aan de kas
van de Beheercommissie. Daaruit werden de kosten voor de zondagse koffie, de
bloemen en kaarsen in de dienst, klein onderhoud en de schoonmaak betaald.
De decentralisatie in 2014 had grote gevolgen omdat de overschotten van de
beheerskas moesten worden overgedragen aan de centrale kas.
Het gevolg is dat de investeringen meer moeten worden gepland en er niet meer
gewacht kan worden tot het echt nodig is.

