
Verslag van het gemeenteberaad d.d. 13-9-2015 
 
Aanwezig: ong. 150 gemeenteleden. 
 
Henk Bosma heet iedereen welkom. Als eerste stelt hij Christa van Stappen 
voor. Tot 1 januari neemt ze de pastorale taak over van ds. Hortensius. Ds. 
Epema en ds. Den Besten nemen geen pastorale taken over in deze wijk. 
 
Voor het gemeenteberaad was de agenda van de AK gehanteerd. Helaas is daar 
wat vertraging in gekomen en is er nog geen helderheid hoe het Zwolle breed 
nu verder gaat. Er zal gekeken worden naar de Lange Termijn Planning voor de 
periode 2015-2020. Elk jaar zal deze opnieuw worden vastgesteld. Momenteel 
is er sprake van 8 fte, in 2020 moet dit teruggebracht zijn naar 6,2 fte. Nu ds. 
Hortensius weg is, kijkt men direct naar de planning van 2020. Henk legt de 
rekenmethodiek uit voor de toekenning van de pastorale formatie van een 
wijkgemeente. Per wijk wordt uitgegaan van het levend geld (=kerkbalans en 
collecten). Hier gaan de kosten van PGZ, gebouwen, administratie, kosten 
pastoraat, organisten e.d. vanaf. Wat overblijft is de financiële ruimte voor het 
pastoraat. In de komende “Gaandeweg” komt een artikel van Dick Scholten, 
penningmeester van het college van kerkrentmeesters,  waarin hij e.e.a. verder 
uitlegt. 
Dhr. Callenbach, voorzitter van de AK heeft individuele gesprekken gehad met 
alle predikanten binnen de PGZ over de ontstane situatie in de Oosterkerk en 
de PGZ vanwege het vertrek van ds. Hortensius en ds. Den Besten. Op 12-10 zal 
de AK een definitief besluit nemen over de financiën en de pastorale formatie. 
Er zal dan zo snel mogelijk weer een gemeenteberaad komen. 
 
Vespers: De vesperdiensten rond Kerst en in de lijdenstijd komen te vervallen. 
Dit besluit heeft al op de kerkgroet gestaan. Henk legt uit dat dit besluit niet 
lichtvaardig is genomen, er is uitgebreid over gesproken. Er is ook gekeken of 
wij in zouden kunnen schuiven bij de diensten in de Grote Kerk maar dit blijkt 
niet goed aan te sluiten. 
 
Molenhof: Er is een afspraak dat elke 1e zondag van de maand een dienst is in 
de Molenhof onder verantwoording van de Oosterkerk. Hoewel er om 
uitbreiding is gevraagd heeft de kerkenraad besloten de bestaande afspraak te 
handhaven zolang het mogelijk is gezien de situatie binnen de Oosterkerk. 
 



Een gemeentelid wees op een artikel in “de Stentor” waarin iemand van de 
Adventskerk suggereerde dat er een fusie aan zat te komen met de Oosterkerk. 
Hier is echter vooralsnog geen sprake van. 
 
Vacatures: Er zijn diverse vacatures binnen de kerk waar mensen voor gevraagd 
worden. Dit varieert van gastvrouw/heer tot voorzitter van de kerkenraad. 
Iemke Epema licht deze toe.  
Ds. Hortensius was altijd nauw betrokken bij het schilderen van de 
meditatiedoeken. Annie Hasker heeft toegezegd het theologische deel over te 
nemen.  
 
Tim Krooneman praat iedereen bij over de wijkkas. Sinds dit jaar krijgen wij 
geen bijdragen meer uit de centrale kas. Hierdoor lopen wij ong. € 7000,00 mis 
op jaarbasis. Naar aanleiding van een oproep bij de actie Kerkbalans 2015 
hebben veel mensen een gift overgemaakt naar de wijkkas. Dit heeft tot gevolg 
dat er diverse mensen zijn die minder geld toegezegd hebben aan Kerkbalans.  
De AK heeft inmiddels onderkend dat er geconcurreerd werd tussen de 
Kerkbalans en wijkkas. De zorgen zijn gedeeld aan de AK. Tim legt aan de hand 
van een powerpresentatie uit waar het geld vandaan komt en naar toe gaat. 
Jaarlijks is rond de € 13.000,-- nodig. Momenteel is er ruim € 11.000,-- binnen. 
Er gaat veel geld op aan drukkosten voor o.a. de Bagijn, kerkgroet en liturgie. Er 
is het afgelopen jaar al veel bezuinigd hierop. Tim benadrukt dat wij financieel 
een gezonde wijkgemeente zijn.. 
 
Ter afsluiting wordt het Oosterkerklied gezongen. 
 


