
Gemeenteberaad in de Oosterkerk op 9 februari 2020 
 

Verslag van de reacties van de Oosterkerkgemeente op de presentatie 

van de gezamenlijke kerkenraden van de Oosterkerk en de Adventskerk 

over de samenwerking: 

 

1. Laat het niet gebeuren dat we in de rode cijfers komen. Handel voor 

die tijd! 

2. Als je minder kerkdiensten hebt, betekent dat dat de pastores meer 

tijd hebben voor pastoraal werk in de wijk.  

3. De nieuwe wijkgemeente wordt wel erg groot. Blijven de mensen wel 

komen? 

4. Welke voor- en nadelen hebben de beide gebouwen? 

5. Het komt in de Oosterkerk best wel veel voor dat mensen uit 

bijvoorbeeld Stadshagen en Zwolle-Zuid hier kerken. Misschien moeten 

we straks niet meer over een wijkgemeente spreken, maar meer ons 

karakter benadrukken.  

6. Laten we niet dralen en doorpakken.  

7. Laten we het allemaal niet te vlug willen doen en er vooral voor zorgen 

dat de gemeenteleden het allemaal kunnen meemaken.  

8. Als we in één van beide gebouwen gaan kerken, zorg dan dat de 

verhuizers zich geen ‘gast’ blijven voelen. Iedereen moet dan volwaardig 

lid kunnen zijn.  

9. Misschien kunnen we, als we toch in één van beide kerken gaan 

kerken, het gebouw en de gemeente dan ook een andere naam geven.  

10. We zitten hier natuurlijk maar met een kleine afvaardiging van alle 

kerkleden. Zou je geen enquête kunnen houden en iedereen kunnen 

vragen wat men het juiste moment vindt om samen te gaan? 

11. Communicatie is en blijft belangrijk.  

12. We hebben in het waarderende gemeente traject natuurlijk ook al 

veel ideeën van mensen opgedaan.  

13. Mensen zijn gehecht aan een gebouw. Kies zo snel mogelijk waar je 

wilt gaan kerken. Pas dan kun je echt verder.  

14. Ik hoop nog steeds dat er twee vierplekken zullen blijven. De afstand 

is voor veel mensen erg belangrijk.  

15. Waardering voor het alle informatie die steeds gegeven is. Kijkt met 

heel veel waardering terug op de dienst die de uitkomst van de 

waarderende gemeenteopbouw liet zien.  

 


