
Bijlage 1 kerkgroet 26 september 2021 

Ontwikkelingen beroepskrachten Oosterkerk-Adventskerk 

In het traject van de samenwerking tussen Oosterkerk en Adventskerk zijn ook 
prognoses gemaakt voor de (financiële) ruimte die er is om beroepskrachten aan te 
stellen. De kerkenraad informeert u graag over de nieuwste verwachtingen en over 
een verschuiving in de aanstelling van ds. Elly Urban (zie hieronder). Zondag 26 
september is er na de kerkdienst ruimte om over deze ontwikkelingen met de 
kerkenraad in gesprek te gaan. 

  

Vacatureruimte kerkelijk werker(s) 

In de nieuwste prognoses voor het aantal beschikbare uren voor beroepskrachten 
ontstaat nieuwe ruimte. Ds. Nelleke Eygenraam is minder uren gaan werken en 
daarnaast heeft de PGZ iets meer financiële ruimte geboden aan de wijken voor 
formatie. De kerkenraden van de Oosterkerk en Adventskerk hebben nu een verzoek 
ingediend bij de Algemene Kerkenraad van de PGZ, om voor in totaal 1,5 fte kerkelijk 
werkers aan te kunnen stellen, voor de duur van max 4 jaar, vanaf begin 2022. 
Waarom kerkelijk werkers? In de gefuseerde gemeente (Oosterkerk-Adventskerk) 
zullen drie predikanten werkzaam zijn, ds. Iemke Epema, ds. Hans Tissink, ds. 
Nelleke Eygenraam, en jongerenwerker Dirk Jan Steenbergen. De aanstelling van 
ds. Elly Urban loopt af in april 2022, dit was een tijdelijke aanstelling. De kerkenraad 
heeft gesproken over prioriteiten voor nieuwe beroepskrachten in de komende jaren. 
Die prioriteiten liggen in het bijzonder bij het pastoraat en bij nieuwe initiatieven om 
relaties te versterken met jongere generaties (20-40 jaar ongeveer). Door het 
aantrekken van kerkelijk werkers met kwaliteiten op die gebieden ontstaat een divers 
team van beroepskrachten. Daarnaast kunnen met hetzelfde budget meer uren voor 
kerkelijk werkers dan voor predikanten worden ingezet, dus maken we op deze 
manier optimaal gebruik van de beschikbare formatieruimte. We hopen, na 
toestemming van de Algemene Kerkenraad, in de komende maanden de vacature 
open te stellen. 

  

Verschuiving aanstelling ds. Elly Urban en tijdelijke vervanging door ds. Rein den 
Hertog 

Ds. Elly Urban werkt voor 16 uur per week als predikant in de Oosterkerk, naast een 
andere baan (24 uur) bij ICCO. Omdat die aanstelling bij ICCO zou aflopen heeft Elly 
per 1 oktober een nieuwe baan geaccepteerd. Ze gaat werken bij Stichting ZOA in 
Apeldoorn, een christelijke organisatie voor noodhulp en wederopbouw, als hoofd 
van de programma-afdeling. Omdat het niet mogelijk is deze baan te blijven 
combineren met 16 uur predikantschap heeft Elly besloten haar aanstelling als 
predikant terug te brengen naar 8 uur per week. Zo ontstaat er een 
overgangssituatie, tot het moment dat de predikantsaanstelling bij de Oosterkerk 
helemaal stopt, voorjaar 2022. Het moderamen van de kerkenraad heeft gezocht 
naar een oplossing, om op heel korte termijn vervanging te vinden voor de 8 uur 



predikantswerk die nu per 1 oktober ingevuld moet worden. We zijn blij dat we ds. 
Rein den Hertog bereid hebben gevonden om ons tijdelijk te ondersteunen. Ds. Rein 
den Hertog is, na zijn emeritaat in 2020, in Zwolle komen wonen en is lid geworden 
van de Oosterkerk. Hij zal vanaf 1 oktober pastorale taken op zich nemen, en zo nu 
en dan voorgaan in een eredienst. Misschien hebt u al kennis met hem gemaakt, 
afgelopen zondag in de Oosterkerk. In overleg zullen we de pastorale wijken 
opnieuw indelen. Ds. Den Hertog zal deze ondersteuning geven tot het moment dat 
de nieuwe vacatures voor kerkelijk werkers zijn ingevuld (we weten nog niet precies 
hoe lang dat zal duren). Op dat moment zal ook worden besloten wanneer en hoe de 
resterende predikantsuren van ds. Elly Urban worden afgebouwd, zodat een goede 
overdracht van werkzaamheden mogelijk zal zijn. 

Voor pastorale vragen blijft ongewijzigd dat u contact kunt opnemen met ons 
pastorale aanspreekpunt, Margrieta de Boer, tel. 038-4546229. Zij kan dan contact 
zoeken met de predikant die voor uw wijk pastoraal verantwoordelijk is en u daarover 
ook informeren.  

 


