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Introductie 
Hierbij ontvangt u de eerste beleidsnieuwsbrief van de Oosterkerk. Hierin staat informatie over de 
besluiten en ontwikkelingen vanuit de wijkkerkenraad en eventuele vacatures. De bedoeling is dat deze 
gemiddeld één keer per zes tot acht weken digitaal zal verschijnen. Bij de ingangen van de kerk zullen 
enkele papieren exemplaren neergelegd worden. We sturen de mensen die de kerkgroet van de 
Oosterkerk wekelijks digitaal ontvangen ook deze nieuwsbrief, die dus veel minder vaak verschijnt. 
 

Heilige Huisjes 
De Adventskerk en de Oosterkerk gaan mensen zoeken die in een denktank willen gaan nadenken over de 
toekomst van het samenwerkingsverband, het ‘cluster’. Zij gaan, met hulp van hun achterban, in een 
startdocument eerst de beide wijkgemeenten cijfermatig beschrijven. Hoe staan de financiën er voor en 
hoe zitten de wijkgemeenten sociologisch in elkaar? Als dit document klaar is, kan de hulp van Jan Boer 
ingeroepen worden om dan samen vast te stellen welke stappen gezet moeten worden voor de korte en 
de lange termijn. Jan Boer is de gemeenteadviseur die vanaf het begin bij het project Heilige Huisjes is 
betrokken, het verandertraject van de Protestantse Gemeente Zwolle. 
 

Waarderende gemeenteopbouw 
Parallel aan de gesprekken over het cluster loopt de ‘Waarderende Gemeenteopbouw’. Hier bespreken we 
wat voor soort gemeente we willen zijn en welke initiatieven we willen ontwikkelen. De Adventskerk volgt 
in de eigen gemeente ook dit traject. De kerngroep van de Oosterkerk bestaat uit: Peter La Roi, Ria v.d. 
Meulen, Wil v.d. Meeberg, Elly Urban en Mintje Groot Nibbelink. 
 

Jaarrekening en begroting 
In de laatste kerkenraadsvergadering heeft Bina Schouwstra de cijfers over 2018 gepresenteerd en 
toegelicht. Evenals de begroting voor 2019. Er is kritisch gekeken naar enkele kostenposten, mogelijk dat er 
nog enige besparing mogelijk is. Het financieel verslag en de begroting zijn goedgekeurd. Zie ook: 
https://www.oosterkerk.nl/2019/03/07/financiele-verantwoording-oosterkerk-2018/. 
 

Vanuit de Algemene Kerkenraad 
De Algemene Kerkenraad is de overkoepelende kerkenraad, de kerkenraad van de Protestantse Gemeente 
Zwolle (PGZ) waarvan de Oosterkerk met nog vijf protestantse wijkgemeenten deel uitmaakt. Zie: 
https://www.pknzwolle.nl/. Vanuit Heilige Huisjes, het verandertraject van de Protestantse Gemeente 
Zwolle, vraagt de clustervorming aandacht. Oosterkerk en Adventskerk hebben elkaar gevonden. Maar dan 
nog moeten er allerlei contacten worden gelegd en afspraken gemaakt. Hetzelfde geldt voor Stinskerk en 
Open Kring. De clustervorming tussen Jeruzalemkerk en Sionskerk heeft wat meer voeten in de aarde. 
De Algemene Kerkenraad heeft veel geld ter beschikking gesteld om het gemeenteleven te vernieuwen. 
Daarvoor kunnen projecten ingediend worden. Dat heeft de Oosterkerk geprobeerd maar het idee werd 
afgewezen. Er gelden criteria waaraan niet werd voldaan. Nu is de commissie bij de Algemene Kerkenraad 
geweest om de beoordeling toe te lichten. Daaruit is voortgevloeid dat Mariska van Beusichem, onze 



stadspastor, als begeleider zal optreden. We hopen dat projectvoorstellen zo wat makkelijker tot 
goedkeuring kunnen leiden. 
Tenslotte dit. Na het vertrek van Maarten Westerduin wordt  Eduard Metselaar de nieuwe voorzitter van 
de Algemene Kerkenraad. En na het vertrek van Sytze de Boer wordt Margreet de Roo de nieuwe scriba. 
 

De nieuwste vacatures in de Oosterkerk 
 Scriba voor de wijkkerkenraad. Ben jij graag een spin in het web? Houd je van organiseren? Dan zijn 

we op zoek naar jou! Meer informatie over de frequentie, hoeveelheid en diversiteit aan 
werkzaamheden via Marlien Poll (vacatures@oosterkerk.nl) of Lies Gerrits scriba@oosterkerk.nl 
 

 Jeugdouderling is dat wat voor jou? Houd jij er van om met jongeren op te trekken en een 
vernieuwende weg met ze in te gaan? Dan zijn wij op zoek naar jou! Meld je dan bij Jeroen van 
Vilsteren: jeroenenanniek@gmail.com  Jeroen is onze huidige jeugdouderling en gaat er na dit 
seizoen mee stoppen. 

 
 Gastheer en gastvrouw voor in het zalencentrum. Zowel overdag als ’s avonds. Frequentie en 

aantal uren is in overleg af te stemmen. Meer info? Via onze koster Jannetta Schoemaker. 
 

 Ouderling, afgevaardigde naar de Algemene Kerkenraad 
Wilt u meedenken over het beleid van onze wijkgemeente en van de PGZ? Wilt u onze 
wijkgemeente vertegenwoordigen in de Algemene Kerkenraad? Dan is dit een mooie taak voor u. 
Meer informatie via Henk Bosma. 
 

 Talentenbank De Oosterkerk is een grote en actieve gemeente met veel leden. Regelmatig zoeken 
wij mensen die ingezet kunnen worden bij een grote klus, kleine klus of een eenmalige (kennis) 
hulpvraag. Ieder mens heeft immers talenten en kennis, vanwege bijvoorbeeld studie, (voormalig) 
werk, een hobby, karaktereigenschap, overtuiging of interesse.  Laat ons weten waar je energie van 
krijgt en waar je goed in bent! Geef je op bij de talentenbank via deze link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_L03NijFt-
bke_vIMG6tXvvfdStDPTPK2zlLnckGHX9T0bQ/viewform?c=0&w=1. 
 

Heeft u nog vragen of opmerkingen?  
Neem dan contact op met de scriba via scriba@oosterkerk.nl. 
 


