JAARVERSLAG 2018 OOSTERKERK ZWOLLE
Inleiding

Het jaar 2018 was een roerig jaar waarin enkele ingrijpende besluiten zijn
genomen. Per 1 januari 2018 vormen de Oosterkerk en de Adventskerk officieel
een combinatie van gemeenten. Dit betekent o.a. dat wij de predikanten samen
delen. Dit was al de praktijk maar per 1-1-2018 is het geformaliseerd. De
predikanten en kerkelijk werker vormen samen een team waarin ze met en naast
elkaar werken. Zij houden wel hun eigen pastorale wijk.
In februari werd het project “Heilige huisjes, ruimte voor het hart van de kerk”
gepresenteerd binnen de gehele PGZ. Een project dat het gevolg is van
teruggaand kerkbezoek en teruglopende inkomsten. Er is scheefgroei ontstaan
tussen de verhouding pastoraat en gebouwen. Niets doen zou betekenen dat
over 20 jaar er wel kerkgebouwen zijn maar er geen geld meer over is voor
predikanten. De insteek is om de verhouding pastoraat/overig 50/50 te laten
zijn. Alle wijkgemeenten zijn vanaf het begin betrokken bij het proces. Het hele
proces werd begeleid door externe adviseurs. De wijkgemeenten werd gevraagd
zich uit te spreken over hun visie op gebouwen en pastoraat en over de toekomst
van de wijk voor de komende 5 jaar en ook tot 2030. Een ingewikkeld en pijnlijk
proces. Er werden wijkwerkgroepen gevormd die samen keken naar een
toekomstbestendige kerk. In oktober werd het hele plan aan alle gemeenteleden
tegelijk gepresenteerd. De opmerkingen en ideeën die hieruit voort kwamen
werden waar mogelijk meegenomen in het definitieve plan dat in november werd
gepresenteerd. Voor de Oosterkerk betekent dit dat wij vanaf 1-1-2019 een
cluster vormen met de Adventskerk. Het komende jaar gaan we samen o.a.
kijken hoe onze financiën er uit zien, wat we nog meer samen kunnen gaan
doen, en hoe we met onze kerkgebouwen om moeten gaan. Een proces wat we
met z’n allen ingaan. Hoe het er uiteindelijk uit zal gaan zien is nog een grote
vraag.
Naast dit proces was er op landelijk niveau een grote wijziging gaande binnen de
classis. In de paar jaar ervoor is een proces op gang gekomen genaamd:
Kerk2025, waar een woord is, is een weg. Het beleidsplan van de generale
synode voor de Protestantse Kerk in de komende 10 jaar. Er zijn veel
veranderingen doorgevoerd. Een belangrijke wijziging was de organisatie van de
classis. Deze bestond uit 74 classicale vergaderingen, per 1 mei 2018 is dit
teruggebracht naar 11. Het zijn vnl provinciale classes. De ontmoeting van
gemeenten zoals het gebruikelijk was gebeurt nu in bijeenkomsten in de ring.
Deze ringen zijn meestal de gemeenten die in de voormalige classes bij elkaar
kwamen. Het is belangrijk dat gemeenten elkaar bemoedigen en bijstaan en
elkaar leren kennen. De classicale vergadering bevordert de samenwerking
tussen gemeenten.
Vanuit de Algemene Kerkenraad is een Stimuleringsfonds ingesteld. Er is geld
beschikbaar gesteld voor vernieuwende projecten binnen de kerk. Hiervoor zijn
diverse voorwaarden gesteld. De Oosterkerk en Adventskerk hebben samen een
project ingediend dat zich richt op mensen tussen de 25 en 40 jaar. Helaas is dit
project afgewezen. In 2019 zal een aangepaste versie ingestuurd worden.

Hoe het de kerkenraad en de taakgroepen in 2018 is vergaan kunt u in
onderstaand verslag lezen.

VISIE
De visie van de Oosterkerk ligt in het verlengde van de visie van de PGZ.
In het beleidsplan formuleert ze:
De missie van de PGZ is het verkondigen van het Woord van God en het
vervullen van de opdrachten die Hij ons daarin geeft; tot eer van God, tot
opbouw en uitbreiding van Zijn Koninkrijk in deze wereld en tot heil van de mens
als Zijn beelddrager.
De gemeente van de Oosterkerk wil een gemeenschap vormen van mensen
die, aangeraakt en gedragen door de Heilige Geest, en met de Schrift als bron en
richtsnoer met elkaar op weg zijn en met elkaar optrekken, die het leven
onderweg vieren, die elkaar onderweg bemoedigen en aansporen om te leven als
kinderen van de Eeuwige, om Jezus Christus na te volgen en die onderweg zich
geroepen weten tot inzet voor hun naasten, dichtbij en ver weg.

KARAKTER
De gemeente van de Oosterkerk wordt gekenmerkt door de volgende
uitgangspunten:
 er is ruimte voor mensen met verschillende geloofsopvatting en
geloofsbeleving, de gemeente is te herkennen aan ruimzinnigheid en
verdraagzaamheid; veelkleurigheid wordt beleefd als een geschenk van de
Heilige Geest;
 centraal staan de zondagse vieringen waarin we samen komen rond Schrift
en Tafel. De vieringen worden gekenmerkt door enerzijds devotie en
anderzijds levendigheid; Kinderen en jongeren vieren mee.
 is oecumenisch ingesteld, open en gastvrij, samenwerkend met andere
geloofsgemeenschappen, iedereen is welkom aan de Tafel van de Heer;
 zoekt naar verbinding met hen die anders of niet geloven;
 is niet de eerste die in geloof de weg van de beloften tracht te gaan maar
staat in een lange respectabele Christelijke traditie;
 wil de roeping door de Eeuwige op eigentijdse wijze vormgeven in liturgie,
pastoraat, diaconaat en in vorming en toerusting, in jeugd- en
jongerenwerk en in gemeenteopbouw; wil zichtbaar zijn in de wijken, in de
stad, in de samenleving.
Voor de actie Kerkbalans verwoordden we: De Oosterkerk is ruimzinnig,
maatschappelijk betrokken en ruimhartig, een herberg voor velen en een plek
voor jongeren.

DE KERKENRAAD.
De Kerkenraad bestaat uit 27 leden. Niet allen zijn aanwezig op de
vergaderingen. Zij zijn betrokken bij het Zonnehuis, vertegenwoordigen Perki,
zijn diaken en zijn via de diaconievergaderingen op de hoogte. Naast de
predikant, voorzitter, scriba's, de kerkrentmeesters, de diakenen, de ouderlingen
voor de Algemene Kerkenraad en de ouderlingen "light" zijn de
vertegenwoordigers van de verschillende taakgroepen present in de Kerkenraad.
In juni moesten we afscheid nemen van Anne Marijke Zijlstra die na een kort
ziekbed is overleden.

Een van de ouderlingen beheert de Talentenbank voor vrijwilligers. Wiebe Jellema
is verantwoordelijk voor de ledenadministratie.
Door de veranderingen was de Kerkenraad genoodzaakt vaker dan normaal te
vergaderen en kwam ze 8x in een reguliere vergadering bijeen. Het moderamen
vergaderde 9x. Eenmaal vergaderde de moderamina van de Adventskerk en de
Oosterkerk samen. Vanwege het proces van de Heilige Huisjes vergaderde de
kerkenraad 3x extra. Dit gebeurde na het algemeen informatieve deel van de
vergaderingen van de gehele PGZ.
Aan het begin van de kerkenraad- en moderamenvergadering is er een moment
van bezinning en wordt een kaars aangestoken. Naast inhoudelijke thema’s komt
op dit moment vooral de organisatie aan bod.
Binnen de Kerkenraad worden de grote lijnen uitgezet en het beleid vastgesteld.
Het is een coördinerend orgaan dat bevoegd en verantwoordelijk is om besluiten
te nemen en te evalueren. De Kerkenraad geeft de Taakgroepen mandaat te
handelen volgens het beleid van de Kerkenraad. In mei was er een gezamenlijke
vergadering van de Kerkenraad met de Taakgroepen.
Het moderamen bestaat uit 6 mensen en vergaderde 9x. In het moderamen
worden de lopende beleidszaken besproken en geëvalueerd.
Alle kerkenraadsleden werden tevens uitgenodigd voor de
ambtsdragersvergaderingen van de PGZ en de nieuwjaarsbijeenkomst.
Tweemaal – in april en oktober - werd er een gemeenteberaad gehouden, waar
veel gemeenteleden bij aanwezig waren. De betrokkenheid rond de veranderende
ontwikkelingen was groot. Ronde Tafelgesprekken leverden nieuwe plannen op
voor beleid en activiteiten, met name voor de leeftijdsgroep 25 - 40 jaar.
Het uitvoerende beleid wordt behartigd door de taakgroepen. Zij kunnen
gevraagd en ongevraagd de Kerkenraad adviseren. Elders in het verslag doen zij
hun verhaal.

DE AMBTSDRAGERS
Binnen de Kerkenraad waren wisselingen. In de loop van 2018 traden de
volgende ambtsdragers af: Chris Bosch trad na 12 jaar af als diaken, Wim van
der Stouwe nam na meer dan 25 jaar afscheid als diaken. Ook nam hij afscheid
van de andere functies binnen de PGZ. Marlien Poll nam na 5 jaar afscheid als
ouderling, zij blijft wel de talentenbank beheren.
Wil van de Meeberg nam afscheid als scriba, maar blijft aan als ouderling
evangelisatie.

DE VRIJWILLIGERS

Op allerlei terrein waren vrijwilligers actief. Ze waren met velen.
Het werven van vrijwilligers blijft een voortdurende zaak van aandacht, zeker in
tijden van bezuiniging. Marlien Poll beheert de talenten- en vacaturebank. Zij
zorgt ervoor dat vraag en aanbod zoveel mogelijk op elkaar aansluiten.
Maandelijks komt zij met een vacature overzicht. Vanuit het beleid van de PGZ
lijkt het dat er geen betaalde koster/beheerder meer kan functioneren en dat
vrijwilliger dat werk op zich moeten nemen. Omdat de Oosterkerk veel ruimtes
beschikbaar heeft voor tal van bijeenkomsten, lijkt ons dit niet haalbaar en
zoeken we naar een andere oplossing.

DE KERKDIENSTEN

Elke zondag is er een kerkdienst. Er is een haal- en brengdienst voor ouderen.

In de tijd voor Pasen en Kerst vinden vespers plaats. In de Stille week werden de
vespers in samenwerking met de Adventskerk gevierd. Op Witte Donderdag
zongen de beide cantorijen gezamenlijk. Wel werd Goede Vrijdag in beide
wijkkerken gevierd. In de Adventskerk was een traditionele dienst, in de
Oosterkerk “The Passion” door koorbizniz Oosterwind.
De kerkdiensten worden via internet uitgezonden of zijn later te beluisteren. Er is
een kinderdienst. Tweemaal per maand is er Provider op zondag voor jongeren
van 12-16 jaar en 1x per maand voor jongeren vanaf 16 jaar. 7 keer werd Heilig
Avondmaal gevierd, 5 maal was er gelegenheid was om te laten dopen. In de
dienst lezen lectoren het Schriftgedeelte en is er na de overdenking een muzikaal
intermezzo. We verheugen ons op een grote deelname van wel 20 tot 40
kinderen aan de nevendienst, met grote projecten bij hoogtijdagen.
De kerkdiensten worden ondersteund door de beamer en een liturgie.
In de hal ligt het Aandachtsboek waarin mensen intenties kunnen schrijven
waarvoor een kaarsje wordt aangestoken tijdens de dienst van de gebeden.
Er is een Kerkgroet aanwezig (of digitaal te ontvangen) met mededelingen.
Na de kerkdiensten is er gelegenheid tot koffie drinken. Hiervan wordt veel
gebruik gemaakt.
Er waren bijzondere diensten: een dienst voor Kerk – School – Gezin, een dienst
met tieners, twee oecumenische diensten, kinderdiensten met Pasen en Kerst,
eenmaal een kanselruil met de Dominicanenkerk, op Hemelvaartsdag een
oecumenische viering met de Dominicanenkerk, een kerkdienst aan het eind van
het kerkelijk jaar, op Eeuwigheidszondag, waar overleden gemeenteleden werden
herdacht. Tijdens Advent was er een dienst met carols met de Zwolse cantorij
o.l.v. Rudie Altelaar. De Startzondag in september was deels samen met de
Adventskerk. Het thema was: een goed gesprek. Beide kerken hielden hun eigen
dienst. Daarna volgde in beide kerken een informatiemarkt waarbij
gemeenteleden konden zien wat er zoal binnen de gemeente te doen is naast de
zondagse diensten. Veel mensen lieten zich informeren. In park De
Weezenlanden ontmoetten de beide gemeenten elkaar. De meegebrachte lunches
werden samen gedeeld, daarna waren er diverse activiteiten om aan mee te
doen. De jongeren konden gaan suppen. Er waren ruim 100 mensen aanwezig.
Tijdens de kerkdienst wordt een overleden gemeentelid herdacht door een
stiltemoment en het brengen van een steen naar de gedachtenishoek. Aan de
familie wordt een kaart met een foto van de steen gestuurd.
Er werden 13 kinderen gedoopt.
Twee cantorijen en Koorbizniz Oostenwind verlenen bijdragen aan de diensten.
Koorbizniz voerde op indrukwekkende wijze The Passion op tijdens de dienst op
Goede Vrijdag.
In het Zonnehuis vindt een kerkdienst plaats waar ambtsdragers van de
wijkgemeente een taak hebben. Eens per zes weken worden er hand- en
spandiensten verleend. In Arcadia wordt tweemaal per jaar een dienst met Heilig
Avondmaal gehouden.
Op Hemelvaartsdag vond een korte viering plaats i.s.m. de Dominicanenkerk.
Eens in de twee weken is er op zondagmiddag een kerkdienst vanuit de
Perkigemeenschap. De Oosterkerk biedt faciliteiten en onderdak.

Vrijwel altijd ging een predikant voor uit de Oosterkerk en de Adventskerk. Aan
de enkele gastpredikant werd de Wegwijzer voor gastpredikanten toegestuurd,
zodat de kerkdiensten op de eigen manier konden worden gevierd.

DE PREDIKANTSFORMATIE

De Oosterkerk wil de stabiliteit, betrouwbare zorg, continuïteit en duurzaamheid
waarborgen. Samen met de gemeente wil ze over dit proces een open
communicatie hebben.
Het team van predikanten bestaat uit Iemke Epema en Elly Urban vanuit de
Oosterkerk. Nelleke Eygenraam, Hans Tissink, en jeugdwerker Dirk-Jan
Steenbergen vanuit de Adventskerk. Per 1 januari 2018 hebben de beide
kerkenraden ingestemd met de combinatie van gemeenten, voorbereid door het
pastorale team en begeleid door de gemeenteadviseur Jan Boer. Dit betekent dat
de kerkenraden zelfstandig blijven, maar het pastorale team gezamenlijk optrekt
en het werk met instemming van de kerkenraden verdeelt.
Vanwege het feit dat ds Hans Tissink de pioniersplek Moderne Devotie ontving
kwam er formatie voor de Oosterkerk vrij, die is ingevuld door Dirk Jan
Steenbergen.
De Oosterkerk neemt deel aan het Uitvaartteam, een stedelijk initiatief van
emeritus predikanten en kerkelijk werkers om in voorkomende gevallen een
uitvaart te begeleiden, indien de huidige predikanten overbelast zijn.

DE CLASSIS.

Vanaf 1 mei 2018 is de classis gereorganiseerd. Na een proces van enkele jaren
zijn de classicale vergaderingen van 74 naar 11 gegaan. Dit zijn nu regionale
classes. Wij vallen onder de classis Overijssel/Flevoland.
De taak van de classicale vergadering spitst zich toe op het ondersteunen,
stimuleren en in voorkomende gevallen het beleidsmatig faciliteren van het leven
en werken van de plaatselijke gemeenten behorende bij de Protestantse Kerk in
Nederland.

FINANCIËN

Onder leiding van Lammert Reijlink werd de actie Kerkbalans uitgevoerd. Een
grote groep vrijwilligers heeft zich ingezet om deze jaarlijkse actie weer tot een
succes te maken.
Door de aanhoudende oproep van de kerkrentmeester en de vrijgevigheid van de
gemeenteleden bleef de wijkkas goed gevuld. Diverse legaten bleken bestemd
voor de Wijkkas, soms met geoormerkt geld, bijv. Evangelisatie en een
bloemenfonds. Voor verdere financiële verslaglegging wordt verwezen naar het
financiële jaarverslag.

OECUMENE
De Kerkenraad hecht aan de oecumene. De derde week van januari is
traditiegetrouw de week van het gebed voor de eenheid van alle christenen. In
die week houden we ieder jaar een oecumenische viering samen met de RoomsKatholieke Thomas a Kempis parochie en de Evangelisch Lutherse Gemeente. Dat
geldt ook voor de derde week van september, de nationale Vredesweek. Tijdens
de Vredeszondag is jaarlijks een oecumenische dienst met dezelfde Zwolse
partnerkerken.

Op deze wijze krijgt op twee vaste momenten per jaar de oecumenische
samenwerking concreet gestalte, naast de samenwerking die er is vanwege
sommige gezamenlijke activiteiten in het kader van Vorming & Toerusting.

OK IN DE WIJK

In december is traditiegetrouw weer een oliebollenactie gehouden. In het
oliebollen café kwamen veel gemeenteleden hun bestelling ophalen. Terloops
namen zo ook nog een kopje koffie met oliebol erbij. De opbrengst was € 700,00
en deze was bestemd voor het Hospice Zwolle.

ORGANIST
In september hebben we afscheid genomen van onze vaste organist, Rudie
Altelaar. Helaas konden we geen nieuwe organist in vaste dienst nemen. Dankzij
een oproep op o.a. sociale media hebben diverse vrijwillige organisten zich
gemeld. Er is een speelrooster opgesteld. Het gaat om: Willem Mak, Leo vd
Boomgaard, Jan Willem Altelaar, Rudi Altelaar, Robert Helder, Jeroen vd Scheer
en Jan Post.

NIEUW IN 2018

De eredienst, muziek in de kerkdienst en kinderen en jongeren in de viering.
Duidelijk werd dat er in de Oosterkerk een heel scala van opvattingen en geloven
is. Er is veel diversiteit.

ANDERE ACTIVITEITEN
De Oosterkerk deed mee aan het project Kerken als podium
De Oosterkerk deed wederom mee aan Open Monumentendag. Er zongen enkele
koren. Deze dag werd goed bezocht.
Limonadeconcert, muziek door kinderen/ jongeren, een groot succes! Ook was er
een koffieconcert samen met de Adventskerk voor jong en oud.
Er verscheen een 40 dagentijd boekje in samenwerking met de Adventskerk en
de Open Kring.
ZWO verzorgt eens per maand een fairtrade tafel en brieven voor Amnesty.
Eritrese jongeren zijn blij met de ruimte die zij van ons mogen gebruiken voor
hun vieringen. Een aantal gemeenteleden is bij toerbeurt op zaterdag aanwezig
als gastheer/-vrouw.

DIEZE
Met een aantal kerkgenootschappen werd in Dieze samengewerkt om vanuit de
kerken contact te zoeken met de buurtbewoners. Ze ontvingen een Paas- en
Kerstbulletin. Deze groep is in 2018 voortgezet worden om buurtbewoners met
raad en daad - ook financieel of op het terrein van de WMO -terzijde te staan.

KOFFIEMORGENS

Eens per veertien dagen is de Oosterkerk op donderdagochtend geopend als
inloophuis met koffie en een praatje. Dit loopt goed en bied veel mensen
gelegenheid hun verhaal kwijt te kunnen, een spelletje te doen en gezelligheid te
vinden. In Pierik heeft dit navolging gevonden.

WEBSITE, KERKGROET EN DE BAGIJN.

De Oosterkerk heeft een eigen website met informatie, foto's en
contactmogelijkheden. Het heeft een eigentijdse uitstraling en een zoekfunctie.
De kerkdiensten zijn via internet te volgen. Elke zondag is er een kerkgroet,
uitgedeeld in de kerk of via de mail te ontvangen. Eens per kwartaal verschijnt
de Bagijn met info vanuit de kerkenraad, bijzondere activiteiten en mensen.
Vanuit de Taakgroep Communicatie werden de sociale media Twitter en Facebook
geïnitieerd.

BELEIDSVOORNEMENS




Verdere samenwerking met de Adventskerk, oa. startzondag en jeugdwerk
en gezamenlijk financieel beleid.
Meedenken over een aanvraag voor het Stimuleringsfonds (PGZ)
In gang zetten van het project leren waarderen binnen de gemeente, ook
de Adventskerk doet met dit project mee in hun eigen gemeente

TAAKGROEPEN

Zonder de taakgroepen zou het werk in de gemeente niet mogelijk zijn. Zij
ontwikkelen en voeren uit wat nodig is voor een levende gemeenschap.
Zij vertellen wat zij in 2018 tot stand brachten.

Taakgroep pastoraat
Ouderenpastoraat. We zijn als bezoekers twee keer bij elkaar gekomen dit jaar.
We hebben we gesproken over:
1. Hoe krijg je verdieping in het gesprek?
Allereerst: wil je zelf verdieping? Belangrijk om bij jezelf te blijven..
Ten tweede: wat vertelt de bezochte persoon. Soms wil hij/zij wel of niet
Bijbel lezen of een gedicht of bidden. Dat is heel persoonlijk. Je kunt het
altijd vragen: stelt u er prijs op dat ik: een gedicht lees/bijbel lees/bid?
Een gesprek heeft ook waarde zonder bijbel lezen/bidden. De bezochte
persoon is erkend/gezien en dat doe je vanuit jouw geloof.
(Je kunt ook gaan zingen/rondje wandelen/ de hond laten aaien.)
Je hebt keuze in het vragen stellen:
-

Kennis/verstandelijke vragen v.h. hoofd: wat gebeurde er, welke ziekte,
wanneer of waar gebeurde dat, enz.

-

Gevoelsvragen v.h. hart: wat doet het met je, hoe voel je je, hoe kijk je er
tegenaan dat dit jou is overkomen? Waar haal je kracht vandaan? Heeft
God ook betekenis voor je? Wie is God nu voor jou?

2. Als kinderen niet meer naar de kerk gaan.
1. Accepteren
2. Had ik het als opvoeder anders moeten doen?

3. Hoe houd ik goed contact met hen?
Het niet meer naar de kerk gaat, kan onderdeel van de huidige cultuur
zijn. Erover praten is lastig. Het relativeert om het gedicht te lezen van
Kahlil Gibran: Je kinderen zijn je kinderen niet. Gaat het om het naar de
kerk gaan van je kinderen of om geloven of om de liefde:
Matt. 25: 35 – 40 Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij
gedaan.
Algemeen pastoraat (tot 80 jaar).
In april was er een bijeenkomst met deze groep bezoekers. Geen wijzigingen in
medewerkers maar ook geen nieuwe aanvragen. Het blijft een grote zorg: hoe
komen we mensen op het spoor?
Nieuwingekomenen.
In de maanden juni tot september was er een probleem was met het doorsturen
van adressen van nieuw ingekomenen. Vanaf oktober zijn er weer adressen van
nieuw ingekomenen doorgegeven en konden de bezoeken worden hervat.

Taakgroep Jeugd
Oppas
Er waren in 2018 gemiddeld 10 volwassen oppassers in de poule en 10 oppassers
ter ondersteuning. Nog steeds nemen kinderen uit groep 7 en 8 de oppas op de
zondagen waarop de jongeren naar Provider gaan voor hun rekening en in 2018
hebben een aantal jonge oppassers de poule versterkt. Er worden net als in 2017
gemiddeld 2 tot 5 kinderen gebracht tijdens de zondagse dienst. Het speelgoed is
een keer goed uitgezocht en waar nodig aangevuld. In 2018 is er een
nieuwjaarsbrunch georganiseerd voor alle 'oppassers' en voor de zomervakantie
opnieuw een toetjesbuffet. Kinderen die naar het Kinderkerstfeest kwamen
kregen dit jaar een boekje of een cd met kerstliedjes.
Kinderkring
Met een groep van 16 personen wordt de kinderkring geleid. Verdeeld over 3
groepen: groep 1-3, 4-5 en 6-8. We zien wel dat de jongste groep kleiner wordt,
rond de 5 kinderen. De groep midden en oudsten zijn meestal tussen de 10-20
kinderen.
In januari is door de kinderen uit groep 7 en 8 een tienerdienst voorbereid. De
kinderen waren erg enthousiast!
Tijdens advent, kerst, palmpasen en pasen zijn er, altijd, veel kinderen
aanwezig.
Provider door de week
Ook dit jaar zijn er weer diverse leuke activiteiten georganiseerd voor onze jeugd
in de providerleeftijd. Het altijd populaire real live spelprogramma Sirkelslag
werd dit jaar zelfs door twee groepen gespeeld. Samen met meer dan 7000

jongeren in Nederland werd gestreden om de titel. Daarnaast zijn er allerlei
maandelijkse activiteiten georganiseerd waaronder schaatsen.
Er lijkt sprake te zijn van een groeide groep jeugd die doorstroomt vanuit de
kinderkring wat het enthousiasme onder de begeleiders (maar ook de noodzaak
van begeleiders) groot maakt.
Provider op Zondag / Vier de Zondag
De bijeenkomsten "Op Zondag" zijn elke 2e en 4e zondag van de maand voor de
jongeren van klas 1 t/m 4 van het Voortgezet Onderwijs. Deze groep hebben we
enorm zien groeien tot een club van ca 15 jongeren per bijeenkomst. De
opkomst is ook erg trouw. De jongeren hebben behoefte aan veel afwisseling met
doe en praat dingen. Het tempo moet er goed in zitten om de jongeren vast te
houden. Verder zijn de jongeren erg enthousiast.
De oudere (16+) jongeren hebben de 3e zondag van de maand een bijeenkomst
op zondag. Dit onder de naam "Vieren na het VO". Zij dragen zelf het onderwerp
aan en gaan elkaar steeds meer bevragen over hun mening.
De leiding is in 2018 in handen van Jan Kampen, Peter La Roi en Hans Gerritsen.
Jonge gezinnendag - 7 oktober Domincanenklooster
Op zondag middag 7 oktober vond de jaarlijkse jonge gezinnendag plaats.
Ditmaal in
samenwerking met de dominicanen. Met het thema vriendschap en een echt
“Escapeklooster” voor de wat oudere kinderen een hele leuke en geslaagde
middag voor alle aanwezigen.

Taakgroep Eredienst

Ter inleiding Eind 2018 heeft een wisseling van secretaris plaatsgevonden: Jan
Kampen heeft daarbij de taken als notulist van Nel van der Maden overgenomen.
De taakgroep heeft 6x vergaderd. Leden taakgroep zijn: Iemke Epema, Elly
Urban, Dirk Jan Steenbergen, Nel van der Maden, Geeske Koopman, Rudie
Altelaar, Jan Kampen, Maaike Slothouber, Rob Weenink, Mintje Groot Nibbelink.
Iedere vergadering worden voorbije diensten, met name die met een bijzonder
karakter geëvalueerd. Daarnaast wordt vooruitgekeken naar de komende
diensten en specifieke punten die hierin afstemming of aandacht vragen.
Behandelde thema’s/besluiten: Vernieuwing eredienst: bijwonen
Rondetafelgesprekken rond dit thema. Verkennen vormen Adventskerk (bv Wind
in de Zeilen dienst).
Eeuwigheidszondag: op last van de gemeente / brandweer is het niet toegestaan
om in grote getale kaarsjes te ontsteken zoals we dit op eeuwigheidszondag
altijd deden. De taakgroep eredienst heeft een alternatieve vorm met kaartjes
bedacht welke tijdens de afgelopen eeuwigheidszondag tot uitvoer is gekomen.
Uitwisseling met leden van de Raad Eredienst van de Adventskerk (dd. 17 mei)
waarin een aantal vragen rondom de eredienst besproken zijn: waar liggen de
behoeftes, wat vinden we sterke punten in onze erediensten en wat zijn de
wensen van gemeenteleden.

In september heeft Rudie Altelaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Er is
met de taakgroep eredienst besproken hoe de muzikale invulling van de dienst
vorm moest krijgen. Dit is gelukt door het opzetten van een poule met mensen
die het orgel kunnen bespelen.

Taakgroep Communicatie
De taakgroep communicatie bestond in 2018 uit Theo Brand, Gery Bruins, Steven
Keijzer, Maarten Matser en Tim Krooneman. De taakgroep is drie keer bij elkaar
geweest. Onder de taakgroep functioneren diverse werkgroepen: webredactie,
beamerteam, redactie van de Bagijn, en de kerkgroetredactie.
Website
De in 2017 gelanceerde nieuwe website van de Oosterkerk functioneerde in 2018
naar verwachting en is nog steeds te vinden op www.oosterkerk.nl. De
webredactie functioneerde goed.
De Bagijn
Ledencontactblad De Bagijn is in 2018 veranderd qua vormgeving en presentatie.
In september 2018 is overgegaan naar deze nieuwe full color opmaak waarbij
het drukwerk wordt verzorgd via Editoo en dit bedrijf ook een opmaakinstrument levert zodat de redactie zelf de opmaak doet. Tot de zomer van 2018
verzorgde drukkerij Upmeyer het kopieerwerk nog.
Kerkgroet, Beamerteam, sociale media en persvoorlichting
Ook de productie van de wekelijkse Kerkgroet, het functioneren en de inzet van
het beamerteam, onze activiteiten op Twitter
(https://twitter.com/Oosterkerk038) en Facebook
(https://www.facebook.com/OosterkerkZwolle/) en de persvoorlichting vallen
onder verantwoordelijkheid van de taakgroep. Hier waren in 2018 geen
bijzonderheden.
Op Twitter en Facebook zijn regelmatig berichten geplaatst. En er is een aantal
keer een persbericht verstuurd, bijv. om een bijeenkomst of actie aan te
kondigen en dat leidde telkens tot één of meerdere publicaties in Zwolse of
regionale media (nieuwswebsites, kranten of radio/tv). Voor social media en
persvoorlichting was (en is) geen apart werkgroepje; dit verzorgt een lid van de
taakgroep.
AVG (Privcaywet)
In mei 2018 werd de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) van
kracht, ook bekend als de Europese Privacywet. Vanuit de taakgroep
communicatie is een privacybeleid opgesteld en gedeeld via onder de website en
de kerkgroet. Zie hiervoor: https://www.oosterkerk.nl/privacy/.

Taakgroep vorming en toerusting
Verslag volgt.

Taakgroep Diaconaat
Op 23 september 2018 is Carline Meijster bevestigd als nieuwe diaken en is Wim
van der Stouwe na 25 jaar diaken te zijn geweest, afgetreden. Op 30 september
nam ook Chris Bosch na 12 jaar afscheid als diaken.
De diaconie bestaat op dit moment uit 8 leden: Petra Schep (voorzitter), Marga
de Bruin (penningmeester), Cinta Haryati, Geertje van Loo, Ria Westerbeek,
Hans Hop, Carline Meijster en Niniek de Wolf (namens Perki). Piet van Zwol is
diaconaal adviseur.
Hans Hop is afgevaardigd naar het College van Diakenen van de PGZ. Geertje
van Loo neemt namens de diaconie deel aan de ZWO-commissie.
Dit jaar is zeven keer het Heilig Avondmaal gevierd in de Oosterkerk, waarvan
éénmaal op Witte donderdag. Dit diaconie is verantwoordelijk voor de uitvoering
van het Avondmaal. Verder mag de diaconie het derde collectedoel hiervoor
bepalen. Er is dit jaar voor een lokaal doel gekozen (Schuldhulpmaatje, de Bres),
maar is ook een aantal keer gecollecteerd voor het project in Toradja, Indonesië.
Ook in Arcadia wordt twee maal per jaar het Heilig Avondmaal gevierd.
Het derde collectedoel wordt onder de aandacht gebracht van de gemeente met
een wekelijkse tekst op de kerkgroet. Een aantal keer is het collectedoel
uitgebreid toegelicht in een dienst. De komende jaren geeft de diaconie extra
prioriteit aan het lopende project in op het eiland Sulawesi in Indonesië, waar
ons gemeentelid en diaken Cinta Haryati persoonlijk bij betrokken is. Met behulp
van onze donaties wordt door de Nafiri Sion Kerk in Toraja een school gebouwd.
Door regelmatig een collecte te bestemmen voor dit doel, kunnen wij hen
structureel ondersteunen in dit lopende project. Via Cinta worden wij als
gemeente op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
In december is de gebruikelijke actie voor ouderen gehouden: het uitdelen van
kerstattenties. Hierbij zijn zo’n 320 plantjes (cyclamen) uitgedeeld aan
gemeenteleden van 80 jaar en ouder.
Verder wordt tijdens de kerstperiode aan een aantal gemeenteleden die in
financiële nood zitten een kerstgift overhandigd.
Daarnaast proberen alle diakenen, ook via gemeenteleden alert te zijn op
signalen die aangeven dat er iemand hulp kan gebruiken. Er kan hulp worden
gegeven door middel van (sociaal) advies en door middel van financiële bijdragen
via onze adviseur en het Kerkelijk Bureau Zwolle
De ZWO-commissie heeft haar gebruikelijke activiteiten uitgevoerd, zoals de
maandelijkse Fair Trade tafel en de handtekeningenacties voor Amnesty
International. De ZWO zamelt geld in, maar vind het ook belangrijk om
gemeenteleden bewust te maken van de nood in de wereld.
Er is ook samenwerking gezocht met de ZWO van de Adventskerk. Dit jaar is de
40-dagentijdactie gezamenlijk opgezet en is een gezamenlijk doel bepaald: hulp
aan aidskinderen in Rwanda. Naast de spaardoosjes zijn ook nog allerlei acties
uitgevoerd (zoals Heel Oosterkerk bakt) om hiervoor geld in te zamelen.

Verder organiseert de ZWO rondom Pasen de Paasgroetenactie, waarbij
gemeenteleden een kaart ter bemoediging kunnen sturen aan gevangenen in
Nederland en het buitenland. In november organiseert de ZWO de jaarlijkse
wereldmaaltijd.
De groep ‘OK in de wijk’ voert activiteiten uit in de wijk, met name in Assendorp.
Er is aan het eind van december weer een succesvolle oliebollenactie gehouden.
In het speeltuingebouw aan de Geraniumstraat was ook het oliebollencafé weer
open. De opbrengst was dit jaar voor het Hospice Zwolle.
De diaconie heeft afstemming gezocht met de Diaconale Raad van de
Adventskerk om samenwerking te zoeken en ideeën uit te wisselen. Twee maal
per jaar wordt een gezamenlijke vergadering gehouden.
Ook is er contact met de werkgroep Evangelisatie om elkaar te informeren en na
te gaan of er gezamenlijk acties kunnen worden opgezet.
Diakenen worden uitgenodigd tot het bijwonen van diverse bijeenkomsten. De
diaconie maakt deel uit van het Diaconaal Platform Zwolle. Dit is een
samenwerkingsverband van diaconieën in Zwolle en is een schakel tussen deze
diaconieën en allerlei sociale, maatschappelijke en gemeentelijke organisaties.
Verder organiseert de Gemeente Zwolle tweemaal per jaar de stadsdialoog
Zwolle Armoedevrij. Elk najaar organiseert de PKN een Landelijke Diaconale Dag.
Daarnaast zijn er diverse regionale, maar ook landelijke bijeenkomsten waar
diakenen voor worden uitgenodigd.

Taakgroep beheer.
Het afgelopen jaar heeft de Taakgroep Beheer zich onder andere met het
volgende bezig gehouden:
1. In diverse zalen zijn de tafels vervangen door nieuwe klaptafels. Deze
tafels nemen minder ruimte in beslag wanneer de zaal gebruik gaat
worden voor bijvoorbeeld yoga lessen. Tevens zijn deze gemakkelijker te
verplaatsen door 1 persoon.
2. Er is vrij veel verhuur overdag door verschillende gebruikers. Dit vraagt
veel van de koster en de vrijwilligers. Er wordt daarom vaker om
vrijwilligers voor overdag gevraagd.
3. De beveiligingsinstallatie is vervangen. De beelden van de camera’s zijn nu
haarscherp.
4. Er wordt aan mensen de mogelijkheid geboden deel te nemen aan
wisselexposities. Er kunnen schilderijen, foto’s worden opgehangen. Dit
alles in overleg met de koster.
5. Samen met andere kerken wordt er gekeken naar de veiligheidseisen die
voor ons gelden. De gebruikersvergunning is tegen het licht gehouden en
er is gecontroleerd of de kerk aan alle eisen voldoet.
6. Voor de vrijwillige gastvrouwen/gastheren is er een opfriscursus AED
geweest.
7. Er is betaalde schoonmaak voor de vloeren en toiletten in het
zalencomplex en de kerkzaal wordt maandelijks door vrijwilligers
schoongemaakt.

8. Er heeft een vervolg plaatsgevonden op de risico inventarisatie en
-evaluatie van 2017.
9. Er zijn in twee zalen beamers aan het plafond geplaatst om huurders en
eigen gebruikers optimaal van dienst te kunnen zijn.
10. En natuurlijk de gebruikelijke taken van beheer die gewoon doorlopen.

Werkgroep Evangelisatie
De Werkgroep is geboren uit een voor evangelisatie doelen geoormerkt legaat.
Binnen de kerkenraad was verlegenheid hoe evangelisatie een plek kon krijgen in
de context van het huidige kerkenwerk. Een kleine enthousiaste groep - Hans
van Berkum, Henk Bosma, Wil van de Meeberg (evangelisatie-ouderling), Marlien
Poll en Jan Scholten - dacht na, maakte een visie- en beleidsplan en ging aan het
werk. Hoofdthema is het werk is: present zijn in de wijk en de stad. Met
activiteiten buiten de kerkmuren wordt gepoogd een nieuw beeld van de kerk te
laten zien. We willen met mensen in gesprek zijn door vooral te luisteren naar
hun verhalen.
Dit heeft geleid tot een aantal activiteiten die samen met betrokken
gemeenteleden konden worden uitgevoerd. Daarnaast zijn een aantal initiatieven
financieel gesteund.
Dit resulteerde in:
 Financiële bijdrage aan The Passion van Koorbizznizz,
 Het uitnodigen van een viertal gasten van het Leger des Heils om
maandelijks met Wat de Pot schaft, mee te eten
 Heeft de theatergroep van Deltion i.s.m. de Oosterkerk een
levensbeschouwelijk toneelstuk van Peer Gynt met muziek van Grieg
opgevoerd op het kerkplein.
 Heeft Toine van Teeffelen uit Bethlehem inzicht gegeven in de situatie in
het Midden Oosten
 Is i.s.m. het verpleeghuis, Artez en de Aquamarijn en Deltion
(Brugwachtershuisjes) een kerst lichtjeswandeling georganiseerd. In de
Oosterkerk werden kerstliederen gezongen, een verhaal verteld en naar
een orgelconcertje geluisterd.
 Was er een thema avond met Dema Nasher over haar ervaringen in Homs
(Syrië) waar ze samenwerkte met Pater Frans van der Lugt.
 Is er aan het Buurtcentrum Bestevaer een speeltoestel geschonken voor
de speeltuin en heeft de Werkgroep medewerking verleend aan het
kerstdiner in Bestevaer
 Zijn er gesprekken geweest met Buurtcentrum De Vlasakkers.
 Komen Eritrese vluchtelingen op zaterdagmiddag godsdienstonderwijs
volgen
 Initiatief genomen tot het deelnemen aan het project Waarderende
Gemeente Opbouw i.s.m. de Adventskerk
Evaluerend kan worden geconcludeerd dat de activiteiten goed werden bezocht
zowel door gemeenteleden als mensen “van buiten”/ buurtbewoners.
Plannen voor 2019:
Meewerken aan Kerkasiel in Den Haag
Een theateravond met Kees van der Zwaard: Toen God 10 jaar werd
Bijdrage aan de Passion
Voortgaande gesprekken met de buurtcentra

Een kerkdienst en lunch met Eritrese vluchtelingen
Het project Waarderende Gemeente Opbouw samen met de gemeente
meemaken.
(misschien meewerken aan de Kerkennacht van 21 – 23 juni 2019)

