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Op weg naar één wijkgemeente Oosterkerk – Adventskerk 

Op weg naar het vormen van één wijkgemeente Oosterkerk – Adventskerk is een jaar geleden (2019) een 
stappenplan met tijdspad opgesteld. We kozen voor het benoemen van vijf “bouwstenen/ stappen” die 
afzonderlijk uitgewerkt zijn door deskundigen vanuit de beide kerken. Belangrijkste bouwstenen zijn het 
formuleren van een gezamenlijke missie en visie op gemeente-zijn en het uitvoeren  van een onderzoek naar 
de financiën in het kader van de keus voor één gebouw.  

Via deze terugkoppeling brengen we u op de hoogte van de voortgang. Ook de informatie die vanuit de beide 
wijkgemeenten is aangereikt in het kader van het traject Heilige huisjes (2017-2018), is meegewogen in de 
uitwerking.  

Op 9 februari 2020, vlak voor de uitbraak van de COVId-19 pandemie, bent u geïnformeerd over het plan van 
aanpak  “Op weg naar één wijkgemeente” en de stappen die we gingen nemen. Deze terugkoppeling is bedoeld 
om u te informeren over de uitkomsten van twee belangrijke bouwstenen: de door de kerkenraad vastgestelde 
missie/ visie van de gezamenlijke wijkgemeente en het advies aan de kerkenraden over de kerkelijke 
huisvesting, opgeleverd door de werkgroep Financiën.  

 
Gezamenlijke missie/ visie 
Eén van de bouwstenen is de gezamenlijke missie en visie van de clustergemeente Oosterkerk - Adventskerk. 
Hier heeft de werkgroep Waarderende Gemeente Opbouw een groot aandeel in geleverd. Kern is dat wij ons 
als clustergemeente willen ontwikkelen naar een bloeiende geloofsgemeenschap waarin leden van beide 
gemeenten zich thuis voelen. Samen willen we een veelkleurige gemeente vormen waar we elkaar kennen en 
accepteren. 

Ons “visitekaartje” is samengevat in onderstaand profiel:  

 een geloofsgemeenschap met God en de Bijbel als bron van ons geloof;  
 een geloofsgemeenschap met aandacht voor elkaar en voor de wereld;  
 een geloofsgemeenschap waarin het leven wordt gevierd, beleefd en gedeeld;  
 een geloofsgemeenschap waar muziek in zit; we houden vieringen met variatie in muziek, variatie van 

liederenrepertoire, met verschillende instrumenten en zangers;  
 een eigentijdse, uitnodigende, sprankelende geloofsgemeenschap vol creativiteit, enthousiasme en 

verlangen naar geestelijke inspiratie;  
 een gastvrije geloofsgemeenschap volop in beweging en vol van activiteiten. 
 
De kerkenraden hebben in november 2020 de gezamenlijke missie/visie vastgesteld als stip op de horizon voor 
invulling van de verdere samenwerking. De gezamenlijke missie/visie kunt u lezen op beide websites. 
 
Onderzoek naar de financiën en gebouwen 
Ten behoeve van het formuleren van een advies ten aanzien van de kerkelijke huisvesting heeft de werkgroep 
Financiën, bestaande uit een aantal financieel deskundigen vanuit de Adventskerk en de Oosterkerk met 
ondersteuning van Jan Boer, gemeenteadviseur, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor huisvesting 
van één gemeente in de toekomst. Bij de berekeningen is de wens van beide de wijkgemeenten om voorlopig 
nog een vierplaats te behouden in de eigen wijk, meegenomen. De werkgroep Financiën komt tot  onderstaand 
advies.  

De uitkomst van het onderzoek is dat het niet noodzakelijk is om nu al te kiezen voor gezamenlijke huisvesting. 
De werkgroep adviseert om nu nog geen definitieve keus te maken. Door het keuzemoment naar achteren te 
schuiven kan naar verwachting op termijn een meer toekomstbestendig besluit genomen worden.   
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Als onderdeel van het onderzoek zijn alternatieve beschikbare gebouwen als vierplaats in beeld gebracht. 

Conclusie is dat er in Zwolle Zuid geen alternatief beschikbaar is; enige mogelijkheid om financieel te besparen 

in Zuid is om binnen de huidige huurovereenkomst met SIO, de kosten terug te brengen. In het centrum van de 

stad zijn wel mogelijkheden voor het houden van vieringen op andere locaties.  

De werkgroep adviseert om de bestuurlijke krachten te bundelen en door te gaan op de reeds ingeslagen weg 
van samenwerking. De beide kerkenraden Oosterkerk en Adventskerk hebben het advies van de werkgroep 
Financiën overgenomen. 
 
Vinger aan de pols 
Het is van belang om de komende tijd zeer nauwkeurig de financiële situatie van de Oosterkerk en de 
Adventskerk te blijven volgen. Het betreft hier de uitkomsten van Kerkbalans 2021 en de daaraan gekoppelde 
prognose voor de komende jaren. Deze taak nemen de kerkrentmeesters Oosterkerk – Adventskerk 
gezamenlijk op zich.   
 
Hoe nu verder?  
Het jaar 2021 gebruiken we voor het voorbereiden van het intensiveren van de bestuurlijke samenwerking om 
te komen tot het vormen van één gezamenlijke kerkenraad, met twee vierplekken, namelijk Oosterkerk en SIO. 
Het streven is om dit proces in 2022 af te ronden.  

Aan de taakgroepen / raden is het verzoek gedaan om de reeds bestaande samenwerking in beeld te brengen.  
Voorbeelden van samenwerking die gecontinueerd worden zijn: een gezamenlijke startzondag en een 
gezamenlijke invulling van de erediensten rondom Pasen, de zomerperiode en Advent. Op het gebied van 
Vorming en Toerusting wordt al volledig samengewerkt. 

We hopen dat deze brief  u voldoende inzicht geeft in de ontwikkelingen en wat zij betekenen voor onze 
identiteit, de financiën en het effect daarop voor verdere samenwerking en huisvesting. Voor de zomerperiode 
2021 verwachten wij weer een nieuwe update te kunnen geven. Mocht u tussendoor vragen hebben, schroom 
niet om ons te benaderen via : scriba@oosterkerk.nl of scriba@adventskerk.nl  

 

 

 

Vrede en alle goed gewenst! 

 

Namens de kerkenraad van Oosterkerk en Adventskerk, 

 

Anneke van der Meulen      Piet Kuiper 
Voorzitter Adventskerk       Voorzitter Oosterkerk 
 
 
Peter Izeboud       Bina Schouwstra 
Lid werkgroep Financiën       Lid werkgroep Financiën  
Scriba Adventskerk      Kerkrentmeester Oosterkerk  
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