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Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief in september is de kerkenraad twee keer bij elkaar geweest 
en is op moderamen-niveau diverse keren vergaderd met de Adventskerkgemeente. Naast beleidsnieuws 
maken we ook graag van de gelegenheid gebruik om de lezers te wijzen op enkele activiteiten.  
 

Voorgenomen besluit: Adventskerk en Oosterkerk samen één wijkgemeente 
 

De wijkkerkenraden van Adventskerk en Oosterkerk hebben de intentie uitgesproken om één wijkge-
meente te willen zijn binnen de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ). Dit voorgenomen besluit wordt 
verder uitgewerkt en zondag 9 februari 2020 voorgelegd aan de beide wijkgemeenten tijdens een 
Gemeenteberaad in zowel Adventskerk als Oosterkerk. 
 

Sinds eind 2018 vormen de beide wijkgemeenten samen een 'cluster' binnen de PGZ; de samenwerking 
tussen Adventskerk en Oosterkerk begon echter al voor de clustervorming. De predikanten en kerkelijk 
werker van beide kerken vormen samen één team, gaan voor in beide kerken en werken nauw samen. De 
moderamina vergaderen ook al regelmatig samen. Tijdens de gezamenlijke vergadering van 18 november jl. 
is een concept plan van aanpak besproken. Gezamenlijke doelstelling is om binnen een nog nader te 
formuleren tijdspad te komen tot het vormen van één wijkgemeente met één kerkenraad. 
 

Voorbereidende werkgroepen zijn actief. Zo is er een werkgroep 
Financiën die vanuit verschillende scenario's de mogelijkheden 
voor de toekomst van de nieuwe wijkgemeente onderzoekt. Zo 
wordt bijvoorbeeld berekend of en hoelang het mogelijk is om 
voorlopig nog twee wijkkerken te behouden.  
Verder zijn de werkgroepen Waarderende Gemeente Opbouw 
(WGO) van beide kerken actief (gericht op visie en inhoud); deze 
WGO-werkgroepen komen in januari 2020 weer bij elkaar.  
 

Ondertussen gaat de huidige samenwerking door en zijn er tal van contacten tussen de (nu nog twee) 
wijkgemeenten op het gebied van onder meer pastoraat, diaconie, eredienst, jeugdwerk, vorming en 
toerusting en communicatie. In januari nemen beide kerkenraden een besluit over het vervolgtraject, de 
planning en het tijdspad. Op zondag 9 februari volgt terugkoppeling van de voortgang naar de gemeenten 
tijdens een Gemeenteberaad aansluitend aan de dienst in beide kerken. 
 

De beide wijkkerkenraden ervaren het samengaan als een noodzakelijk en intensief traject dat ook nieuwe 
energie geeft en perspectief biedt. Zorgvuldigheid en de inbreng van iedereen die zich bij het proces 
betrokken voelt, is daarbij van groot belang. Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen met ons. 
 

Namens de beide wijkkerkenraden, 
 

Dik Kremer, voorzitter wijkkerkenraad Oosterkerk gemeente 
Anneke van der Meulen, voorzitter a.i. wijkkerkenraad Adventskerk gemeente 
 

December-editie van ledenblad De Bagijn  
Onlangs verscheen het decembernummer van ledencontactblad De Bagijn. Dit nummer is (ook) online te 
raadplegen via: https://www.oosterkerk.nl/wp-content/uploads/2019/11/Bagijn-november-2019.pdf. 
 



Vacatures 
Binnen de wijkkerkenraad van de Oosterkerk zijn enkele belangrijke 
vacatures. Draag een steentje bij! We zoeken een:  

 Scriba 
 Jeugdouderling 
 Afgevaardigde naar de Algemene Kerkenraad (vanuit onze 

wijkkerkenraad) 
 

Verder wordt voor onze wijkgemeente ook gezocht naar o.a.: 
 Leiding voor Provider (jeugdwerk) 
 Gastheren/gastvrouwen voor overdag 

 

Neem gerust contact op met de voorzitter van de kerkenraad, Dik Kremer: dikkremer@hotmail.com. 
  

Werkgroep Groene Oosterkerk gestart  
In aansluiting op een landelijke actie is de werkgroep 
Groene Oosterkerk gestart. Ter stimulering van 
duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het 
vergroenen van de eigen gemeenschap.  Lees meer 
over deze belangrijke ontwikkeling op de website:  
https://www.oosterkerk.nl/werkgroep-groene-kerk/. 
Voor meer informatie:  Petra Schep, e-mail:  
petra_schep@hotmail.com of tel. (038) 337 90 04. 
 

Lichtjeswandeling op 19 december. Doet u mee? 
Van harte welkom bij de Lichtjeswandeling op donderdag 19 december rond de Oosterkerk. Het is de beste 
combinatie om in kerstsfeer te komen: een frisse wandeling maken en daarna opwarmen in de kerk met de 
mooiste kerstliederen. Donderdag 19 december organiseren we met onze buren de Lichtjeswandeling. Van 
15.30 tot 17.00 uur kunt u in de straten rondom de Oosterkerk genieten van de lichtjes en binnen fijn 
meezingen! Van harte welkom allemaal! 
 

Kerstvieringen op woensdag 25 december 
Om 9.00 uur begint het kerstfeest voor gezinnen met de door de kinderen uitgevoerde kerstmusical 
Operatie Kerstpost. Voorganger in deze vroege viering is ds. Iemke Epema. Om 10.30 uur begint de tweede 
dienst waarin eveneens ds. Iemke Epema voor zal gaan. Ook dit belooft een sfeervolle kerstviering te 
worden met veel muzikale inbreng. Bij de eerste viering is er geen kinderkring (de kinderen zitten in de 
kerk), maar wel oppasdienst. Bij de tweede viering is er zowel kinderkring als oppasdienst. 
 

5 januari 2020: Interreligieuze viering en gebed voor de vrede  
De jaarlijkse interreligieuze viering en gebed voor de vrede in 
Zwolle vindt in 2020 plaats op zondag 5 januari om 19.00 uur in 
de Oosterkerk. Leven vanuit onze bronnen, dat komt in de 
interreligieuze vredesviering aan de orde.  
De drie Abrahamitische godsdiensten - Islam, Jodendom en 
Christendom - zoeken elkaar op in hun gezamenlijke viering en 
gebed voor de vrede. Mens te zijn op aarde, het leven samen te vieren, te leren van het leven. Wat 
betekent dat voor mij, hoe verbind ik mij met mensen om mij heen en met de Eeuwige, God, Allah? Voor 
de vrede wordt gebeden. Vrede voor de weg die mensen door het leven hebben te gaan. En dat er een 
samen leven is – in vrede. Organisatie: Samen Leven Anders Geloven (SLAG) Zwolle. 


