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Introductie 
Dit is de beleidsnieuwsbrief van de Oosterkerk. Hierin staat informatie over de besluiten en ontwikkelingen 
vanuit de wijkkerkenraad. In deze tweede editie (de eerste verscheen in maart) doen we een dringende 
oproep om te reageren op één van de vacatures en leggen we ook uit waarom de meeste van deze 
vacatures zijn ontstaan en snel vervuld moeten worden. De urgentie is groot. 
 

Dringende oproep: de Oosterkerk zoekt jou!  
De keuze om op termijn minimaal 50 procent van onze 
financiële middelen aan pastoraat te besteden (een besluit 
dat is genomen door en voor de hele Protestantse 
Gemeente Zwolle), heeft grote gevolgen. Daarnaast zijn wij 
een gemeente die midden in de Zwolse samenleving wil 
staan. Hierbij past onze wens om De Bagijnehof zoveel 
mogelijk voor eigen gebruikers én huurders open te stellen. 
Dat is de kurk waarop onze geloofsgemeenschap drijft.  
 

De taken van de koster moeten worden overgenomen! 
Jij hebt vast talenten om je steentje bij te dragen en één van de taken te vervullen die nu nodig gedaan 
moeten worden. De urgentie is groot omdat één van de consequenties van de 50 procent-regel is dat onze 
koster ontslagen moet worden. Tevens is zij sinds 1 maart uitgevallen door een armbreuk. De nood voor de 
Oosterkerk is daarom hoog. Ontlast daarom de kleine groep mensen die op dit moment te veel hooi op 
hun vork hebben om alle taken uit te voeren die gedaan moeten worden! 
 

We zoeken:       
 

 Coördinator verhuur en agendabeheer 
Klik hier > https://www.oosterkerk.nl/vacature-coordinator-verhuur-en-agendabeheer/ 

 Coördinator rouw- en trouwdiensten (2 personen) 
Klik hier > https://www.oosterkerk.nl/coordinator-rouw-en-trouwdiensten-2-personen/ 

 Vrijwilliger facturatie huurders 
Klik hier > https://www.oosterkerk.nl/vrijwilliger-facturatie-huurders/ 

 Gastheer/gastvrouw (30 personen) 
Klik hier > https://www.oosterkerk.nl/gastheer-gastvrouw-30-personen/ 

 Scriba wijkkerkenraad Oosterkerk 
Klik hier > https://www.oosterkerk.nl/scriba-wijkkerkenraad-oosterkerk/ 
 

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


