
Terugblik Gemeenteberaad Oosterkerk 06-11-22  

 

Op zondag 6 november was het gemeenteberaad die velen van u bijgewoond of thuis gekeken 
hebben. Tijdens het gemeenteberaad, maar ook daarna via de mail, zijn er meerdere reacties 
binnengekomen, hartelijke dank daarvoor. Als kerkenraad gaan we met deze reacties aan de 
slag. 

Hieronder het verslag van wat er tijdens het gemeenteberaad besproken is. 

De samenwerking met de Adventskerk 

Er waren zaken die lastiger waren dan aanvankelijk ingeschat. Met name op bestuurlijk 
niveau zijn er werkwijzen afspraken verschillend geregeld. Het vergt meer tijd dan verwacht 
om tot een werkwijze te komen waar beide kerkenraden zich in kunnen vinden. 

Inmiddels zijn de taakgroepen van beide wijken behoorlijk op weg om samen te smelten. 

Er wordt nu hard gewerkt aan een nieuwe Plaatselijke Regeling.  Als dit in concept klaar is 
moet deze worden voorgelegd aan beide kerkenraden, de AK en aan beide gemeentes. Het 
streven is nu om met Pinksteren 2023 dit rond te hebben. Het bestuurlijk samengaan is 
gepland om startzondag 2023. We gaan dan verder met 1 gezamenlijke kerkenraad.  

Uit de meerjarenraming van PGZ was becijferd dat er tot begin 2026 financiële ruimte is om 2 
vierplekken aan te houden. Zoals het is vastgelegd in het project Heilige Huisjes zal op enig 
moment worden beslist wanneer we naar 1 vierplek gaan. Het is nu niet bekend welke 
vierplek dit zal worden, hierover is door beide kerkenraden nog geen voorstel gedaan. De 
afspraak blijft dat de verhouding kosten pastoraat en kosten aan de gebouwen met elkaar in 
evenwicht moeten blijven. De opbrengsten van de acties Kerkbalans in de komende jaren 
zullen veelzeggend en medebepalend zijn hoe het zich zal ontwikkelen. 

Kerkbalans 

Terugblik Actie Kerkbalans 2022 

 

Vanaf 2015 zien we een geleidelijke terugloop in de ontvangsten Actie Kerkbalans. In 2022 is 
er echter sprake van een forse terugval. Een daling van ruim € 30.000 en dit is een daling van 
ongeveer 10%. Het bedrag van € 276.416 bestaat uit de toezeggingen voor 2022 en de 



spontane bijdragen over 2022. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het uiteindelijke 
bedrag zelfs nog lager wordt omdat niet altijd alle toegezegde bedragen binnenkomen 
bijvoorbeeld omdat er mensen overlijden. 

 

 

Ook het aantal ingevulde formulieren vertoont een dalende lijn vanaf 2015. In 2022 is de daling 
wel veel groter dan in voorgaande jaren. Er zijn in 2022 in totaal 1786 enveloppen verzonden 
en rondgebracht. Hiervan zijn er 861 retour gekomen. Dit is slechts 48% van het aantal 
verzonden formulieren. 

Hoe komt het nu dat in 2022 de opbrengsten zo fors zijn gedaald? Eigenlijk weten we dat niet 
zo goed. De dalende lijn zie je in bijna alle kerken. De forse daling van 2021 naar 2022 is wel 
opvallend bij de Oosterkerk. 

 

 

In deze grafiek is te zien hoe de toegezegde bijdragen in 2022 zijn verdeeld in 
leeftijdsgroepen. Deze grafiek zegt niets over de gemeenteopbouw. Het percentage van 5% 
betreft de spontane toezeggingen. Hiervan is de leeftijdsopbouw nog niet bekend. De 
leeftijdsgroep 60 tot 79 jaar draagt bijna € 107.000 ca. 39% bij en de leeftijdsgroep 80 jaar en 
ouder met ruim € 100.000 ca. 36%.  



 

De gemiddelde bijdrage van de 861 toezeggingen was in 2022 € 305. Dit gemiddelde wordt 
wel fors verhoogd door een aantal hoge bijdragen. 

Dit was een terugblik op Actie Kerkbalans 2022. We hopen dat de daling zich in 2023 niet in 
deze mate voortzet en dat de cijfers in ieder geval stabiliseren. Er is namelijk wel een goede 
basis waar we de komende jaren mee verder kunnen. We zijn dankbaar dat er geld 
beschikbaar is gekomen voor het aanstellen van de twee nieuwe kerkelijk werkers, Jenny 
Mooij voor het pastoraat en Mark Schippers voor gemeente-opbouw in de leeftijdscategorie 
20-50 jaar. Ook zijn we dankbaar voor de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de kerk.  

 

Gezamenlijke vieringen 

Door de 2 vierplekken die de komende jaren blijven bestaan, is er nu ruimte om naast de 
‘gewone/traditionele’ zondagse viering ruimte te nemen om te experimenteren/onderzoeken 
welke vormen van kerk zijn nog meer mogelijk zijn. We willen aansluiten bij de wens tot 
meer diversiteit. Dit ook met het oog op de toekomst van de kerk(dienst) . De afwisseling in 
diensten  was een wens die ook vanuit het traject Waarderende Gemeenteopbouw hoog werd 
genoteerd.  

Een opzet voor het dienstenschema maandelijks voor 2023: 

 

Zondag Oosterkerk Adventskerk Optie 
1 traditioneel gezinszondag 

 

2 traditioneel traditioneel bijzondere viering 
mogelijk 

3 gezinszondag traditioneel 
 

4 GEZAMENLIJK GEZAMENLIJK om en om  op 1 locatie 
5 traditioneel traditioneel 

 

 

De keuze biedt ook ruimte om elkaar als gemeenteleden van de Adventskerk en de Oosterkerk 
beter te leren kennen. 



We onderkennen de zorg dat gemeenteleden niet zomaar naar de andere kerk gaan en ‘vrij 
nemen’. Zeker als de eigen kerk gesloten is (1 keer per 2 maanden en in de vakanties wordt er 
om een dienst georganiseerd) leidt dit tot het risico van afhaken. We erkennen dat hierin in de 
communicatie rond de zomer zaken zijn misgelopen, waardoor mensen voor een dichte kerk 
stonden. Communicatie blijft een punt van aandacht.  

Voor de gezamenlijke viering in de Adventskerk wordt er vervoer geregeld voor degenen die 
daar behoefte aan hebben. Karst Mulder, karstmulder@telfort.nl,  is daarvoor het 
aanspreekpunt. 

Omdat we vaker gezamenlijke vieringen met de Adventskerk zullen gaan houden is het lastig 
om 2 verschillende aanvangstijden te hebben, het schept verwarring en er staan soms mensen 
voor een dichte deur. Tijdens het gemeente beraad is er een peiling gehouden voor de starttijd 
9.30-10.00 uur, of een wisselende zomertijd/wintertijd,  waarbij 10.00 uur veruit favoriet is bij 
de aanwezige gemeenteleden.  

 

Diaconie 

De diaconie wijst u op het nieuwe project “Zwolle deelt warmte”. Met dit project wordt 
aandacht gevraagd voor mensen die door de stijgende energiekosten niet meer in hun 
dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien. Het is een initiatief van de Commissie 
Gezamenlijke Kerken, en ook mede ondersteund wordt door het Diaconaal Platform Zwolle. 
Meer informatie kunt u vinden op https://pknzwolle.nl/nieuws/zwolle-deelt-warmte 

Diaconale acties wil men meer promoten. Dit wordt nu onder andere gedaan door meer 
aandacht te geven aan de collectes tijdens de dienst. Door de dienstdoende diaken wordt er 
informatie gegeven over de 3e collecte. Het terugkeren van de collecte tijdens de dienst is nog 
een punt wat besproken wordt binnen de diaconie.  

Voor haar diaconale werk kan de diaconie versterking gebruiken. Er staat nog een vacature 
open.  

De diaconie wil niet alleen geld vragen, maar roept nadrukkelijk mensen op, die in de hulp 
nodig hebben contact op te nemen met de diaconie. We proberen te helpen, daar zijn we voor! 
Hulp vragen is moeilijk, schroom niet de diakenen, die een geheimhouding hebben, te 
benaderen. 

 

Vacatures 

Momenteel zijn er enkele vacatures: 

 Ouderling Kerkrentmeester 
 Diaken 
 Leiding Kinderkring 

 



 Voor de vacature Ondersteuning Ledenadministratie hebben inmiddels al meerdere 
mensen zich aangemeld! Hartelijke dank 

Wilt u meer informatie over de vacatures of wilt u zich aanmelden dan kan dat bij de scriba 
Klarieke Hop, scriba@oosterkerk.nl 

Liturgieën / Kerkgroet 

Met enige regelmaat krijgen we vragen over het verstrekken van de liturgie van de dienst op 
papier. 

We zijn gestopt met het drukken hiervan om twee redenen: 

In de eerste plaats om de kosten hiervan. In de tweede plaats het verbruik van de 
grondstoffen. In het kader van de groene kerk heeft de kerkenraad gemeend er goed aan te 
doen het gebruik van papier zo veel mogelijk te beperken. Om die reden is de zowel de 
liturgie als de kerkgroet op de website te vinden. 

 

Verwarming 

Vanwege de stijgende energiekosten zal vanaf medio januari op zondag de verwarming iets 
lager worden gezet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


