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Aanwezig: 105 gemeenteleden. 
 
Henk Bosma heet iedereen welkom en geeft eerst Tim Krooneman het woord. Aan de hand van een 
uitgebreide PowerPointpresentatie legt hij uit hoe de PGZ (Protestantse Gemeente Zwolle) in elkaar 
zit en wat er al gebeurd is binnen de PGZ. O.a Grote Kerk Gemeente naar de Jeruzalemkerk, 
Emmausgemeente  naar de Sionskerk, Open Kring mocht geen predikant van buiten beroepen na het 
vertrek van ds. Pietersma, Adventskerk heeft geen ouderenwerker meer en moet 0,7fte inleveren en 
de Stinskerk mag nu geen vaste predikant van buiten beroepen. Dan uiteraard de Oosterkerk. 
Samengegaan met de Hoeksteen en Jeruzalemkerk. Er mag geen vaste predikant van buiten worden 
beroepen en er moet dus gezocht worden naar een predikant binnen de PGZ. 
 
Wat betreft kerkbalans zijn er jaarlijks minder toezeggingen maar men geeft gemiddeld iets meer.  
Er is een uitgebreide uitleg over de toekenning van de pastorale formatie. De PGZ houdt momenteel 
de formatie aan zoals die voor 2020 is berekend. De Oosterkerk gaat van 2.1 fte in 2015 naar 1.6 fte 
in 2020. De belasting van de pastores neemt hierdoor flink toe. Het aantal adressen per fte stijgt van 
gemiddeld 720 naar 1400. De presentatie kunt u vinden op de website: www.oosterkerk.nl  
 
De kerkenraad komt voor de vacante predikantsformatie tot het volgende voorstel dat aan de AK en 
het college van kerkrentmeesters voorgelegd zal worden:  

- Een tijdelijke predikant voor 0,4 fte voor 4 jaar. Dat kan een aankomend emeritus predikant 
zijn of een predikant uit de Mobiliteitspool van Landelijk Dienstencentrum. 

- Ds. Epema gaat van 0,8 fte naar 1.0 fte 
- De Adventskerk zal uiterlijk 2020 0,7 fte inleveren. Ds. Eygenraam en ds. Tissink zullen samen 

m.i.v. 2016 0,2 fte en oplopend naar maximaal 0,6 fte in 2010 beschikbaar zijn. 
- Dirk Jan Steenbergen zal als jeugdwerker zijn tijd verdelen tussen 2 wijken. 

 
Iemke Epema geeft hierop nog een toelichting. Er zijn al veel verschillende gesprekken geweest met 
diverse partijen. Niet iedereen was het met elkaar eens en er was en is veel gesprek nodig, dit vroeg 
veel tijd.  Een van de uitgangspunten was dat wij geen fusie willen.  De predikanten willen als team in 
2 wijken gaan werken. De eigenheid van de wijken zal hierin worden gerespecteerd. Hoe de 
werkverdeling er uit komt te zien moet nog uitgewerkt worden. Ds. Epema blijft voornamelijk in de 
Oosterkerk werken. De predikanten hebben aangegeven veel vertrouwen in te hebben in de 
samenwerking. Voor de voormalige wijk van ds. Hortensius lijkt een tijdelijke projectformatie voor 4 
jaar mogelijk. Vanaf 2020 moeten de vaste krachten het samen de formatie vervullen.  
Aangezien de beide wijken het met minder predikantsformatie zal moeten doen, zal er ook gekeken 
worden wat door een predikant gedaan moet worden en wat anderen evt. zouden kunnen gaan 
doen. Voor een goede begeleiding van het hele proces is begeleiding aangevraagd aan de AK.  
 
Er komen diverse vragen vanuit de gemeente. De financiën spelen een grote rol, geld is nu eenmaal 
belangrijk. In principe blijft een predikant uit de mobiliteitspool 4 jaar. Deze persoon weet wat er van 
hem/haar verwacht wordt en er zullen duidelijke afspraken worden gemaakt.  
Belangrijk is dat er aandacht blijft voor mensen en voor het pastoraat. Ook moet er voor gezorgd 
worden dat Iemke Epema niet overbelast raakt.  Christa van Stappen blijft werkzaam tot 1 april.  
Er moet ook geld worden afgedragen aan de landelijke kerk. Dit is 1% van de totale opbrengst van 
“levend geld” afkomstig uit o.a. kerkbalans. 60% van alle leden draagt hieraan bij. 
 


