VERSLAG VAN DE GEMEENTEVERGADERING VAN DE OOSTERKERK DD 5-10-2014.
THEMA: LANGE TERMIJNPLANNING M.B.T. DE TOEKOMST VAN DE PROTESTANTSE
GEMEENTE ZWOLLE EN DE OOSTERKERK ( zie bijlage De Lange Termijnplanning).
AANWEZIG: 96 gemeenteleden (34% van de kerkgangers van vandaag) waaronder
predikanten, kerkenraadsleden en Maarten Westerduin als voorzitter van de Commissie
Lange Termijnplanning. Notulist: Wil van de Meeberg
OPENING.
Henk Bosma opent als voorzitter van de kerkenraad de vergadering en geeft Maarten
Westerduin het woord.
INLEIDING.
Hij schetst de situatie hoe de PGZ (Protestantse Gemeente Zwolle) op te grote voet leeft.
Er is een afname van de geldstroom, terwijl de kosten hoger worden.
Er komt minder geld binnen omdat de gemeente krimpt, terwijl ook de bijdragen minder
worden. Anders dan vroeger is het niet meer vanzelfsprekend dat mensen geld schenken
aan de kerk. De kosten worden hoger, onder andere door het onderhoud van de
gebouwen. Daardoor zijn de kosten uit balans.
De kerk komt in de maatschappij steeds meer in de marge te staan. Dat kan een gevoel
van verlies geven. We zijn meer met de afbouw bezig dan met de opbouw van de kerk.
Luisterend naar de preek van Ds Wim Hortensius mogen we toch ook hoop houden.
Immers juist in de woestijn komen bloemen (onverwacht) tot bloei. Verlies kan ook
nieuwe, ongedachte kansen geven.
De commissie Lange Termijnplanning moet de "zaak op orde brengen" . Ze voert
gesprekken met alle betrokkenen en wil dat er van onderop ideeën en draagvlak komt. Er
zijn drie kernwoorden:
versoberen, zichtbare vernieuwing en samenwerking.
De vernieuwing is een zoektocht. We willen de oude en kostbare traditie zichtbaar maken
voor mensen van 2014 door kerk in de stad te zijn.
Daar is samenwerking voor nodig: met elkaar kan men meer bereiken.
Belangrijk is het proces: mensen mogen vrijuit hun gevoelens en mening uiten om
samen tot een goede oplossing te komen.
Henk Bosma schetst de situatie van de Oosterkerk. De kerkenraad heeft o.l.v. Herman te
Pas een dag nagedacht over de toekomst van de Oosterkerk: welke kansen en
belemmeringen? Waar kunnen we activiteiten bundelen (samen doen met anderen) en
waar moeten we spreiden om (inhoudelijk) onze eigenheid te behouden? Ondertussen
wordt met andere Wijkgemeenten kennisgemaakt, o.a. tijdens een ontbijt voor
moderamenleden. De kerkenraad heeft nu een voorgenomen besluit opgesteld (zie
bijlage). Gemeenteleden wordt nu gevraagd mee te denken. Het ligt in de bedoeling dit
besluit aan de Algemene Kerkraad in november te rapporteren. De Algemene Kerkraad
zal in januari 2015 een besluit nemen en een stappenplan opstellen.
Een aantal gesprekspunten komen naar voren:
 kosten op wijkniveau: in tegenstelling tot andere wijkgemeenten heeft de
Oosterkerk op dit moment genoeg geld in kas. Er is overzicht van de inkomende
gelden (giften, collectes, legaten). Er is echter geen inzicht in de overstijgende
kosten in de Centrale pot. Hoeveel geld is er nodig voor de Oosterkerk voor
onderhoud en andere kosten? Welke verdeelsleutel wordt gehanteerd? We moeten
inzicht hebben om bij de bezuinigingen goede keuzes te kunnen maken. De
kerkenraad dringt bij het Centrale College van Kerkrentmeesters aan op meer en
sneller inzicht.















Wat zijn pioniersplekken waar je mensen kunt ontmoeten? We denken aan de
koffiemorgens die pas gestart zijn. Aan OK in de wijk in Assendorp, aan de
aanwezigheid van de kerk in wijkcentra.
Hoe denkt de kerkenraad te kunnen versoberen? De kerkenraad vraagt de
Algemene Kerkenraad om geduld en tijd: we hebben net twee fusies achter de rug
en zijn nog met de gemeente-opbouw bezig. We proberen te geld te verwerven
door de verhuur van de Bagijnehof, de koffiegelden (idee: ook op zondag een
potje neerzetten). Ook kunnen we intensiever omgaan met de Kerkbalans en het
wijkfonds. Mogelijk kunnen we door samenwerking op pastoraat bezuinigen.
Wat betreft de vernieuwing: we proberen in wijkcentra aanwezig te zijn, OK in de
wijk, jonge gezinnen meer en meer te betrekken.
Wat betreft de samenwerking: we willen kennismaken met andere
wijkgemeenten, sfeer proeven, elkaar bevragen (op geloofsvragen en
organisatie). In eerste instantie denken we aan de Adventskerk en de Open Kring.
We hebben in de kerkenraad besloten om de avonddiensten tijdens de Advent en
de veertig dagen tijd te laten vervallen (de 4e Adventszondag en de diensten in
de Stille Week blijven bestaan). Er is een gesprek gaande met de Commissie
Grote Kerk om te kijken of we "onze" diensten met "onze eigenheid" kunnen
integreren in de diensten van de Grote kerk.
Voorstel om een kerkgebouw open te houden en daar meerdere kerkdiensten op
de zondag te houden. Voor elke modaliteit een mogelijkheid bieden. Voor
jongeren kan dan bij voorbeeld in de middag een dienst komen. Overigens is de
Oosterkerk niet verkoopbaar: Monument.
vraag om meer transparantie en helderheid over het traject, tijdsplan,
stappenplan, richting etc.
Voorstel om meer samen te werken wat betreft de ledenadministratie van de wijk
en het kerkelijk bureau (bezuiniging).
Vraag om jongeren meer te betrekken en aan het woord te laten komen. Eerst
moeten de kerkelijke verslagen/ stukken hertaald worden in gewoon Nederlands.
Er is in de taakgroep Communicatie een groep die deze taak op zich zal nemen
(besluit).
Kerkbalans en wijkkas: Het Centraal College van Kerkrentmeesters heeft tot en
met 2013 2% van het geld dat de gemeenteleden toezegden aan de Kerkbalans
aan de Wijkkas geschonken. Met ingang van 2014 is dit 1% worden. Het overige
geld van Kerkbalans is nodig voor wijkoverschrijdende kosten voor gebouwen en
loonkosten. De wijken moeten zelf hun broek ophouden.
Komen de mensen die niet bijdragen ten laste van de wijkgemeente? Nee. Er is
een voorstel om mensen, die al jaren niet willen bijdragen te vragen zich m.b.v.
een formulier uit te schrijven als lid van de kerk.
Er wordt een pleidooi gehouden om vooral ook de mensen in het oog te houden!
Bij een groter wordende gemeente wordt het moeilijker elkaar te kennen. En juist
dat is belangrijk bij signaalpastoraat en zorg voor elkaar.

Met dank aan alle meedenkers en - luisteraars sluit Henk Bosma de vergadering.

