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Samenvatting op basis van de gezamenlijke documenten1,  vastgesteld in beide kerkenraden 

 

• Plan van aanpak bouwstenen fusietraject definitieve versie 18 november 2019 (bouwsteen a)  

• Missie en Visie: september 2020 (bouwsteen b) 

• Resultaat verzoek van voorzitters2 aan de raden en taakgroepen 1 oktober 2020 (bouwsteen c) 

• Notitie Huis van Leven; team beroepskrachten,  maart /april 2021 (bouwsteen c) 

• Werkgroep Financiën adviesnotitie versie 1.1; 2020 (bouwsteen d)   

• Nieuwsbrief voor beide gemeentes voortgang  samenwerking september 2021 (bouwsteen e) 

De inhoud van deze notitie is tot stand gekomen met input van de leden van de beide kerkenraden, 

de werkgroep Waarderende Gemeenteopbouw uit Adventskerk en Oosterkerk (2019), leden van 

raden / taakgroepen Adventskerk en Oosterkerk3 en diverse bijdragen van het team 

beroepskrachten.  
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1 Veelal zijn de teksten letterlijk overgenomen uit de vastgestelde documenten 
2 Piet Kuiper, Oosterkerk en Anneke van der Meulen, Adventskerk 
3 Ambtsdragers en gemeenteleden: Pastoraat, Diaconie, Eredienst, Kerkrentmeesters, Vorming en 
Toerusting, Communicatie. 
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1. Inleiding 

De aanleiding voor het nadenken over fusies binnen de Protestantse Gemeente Zwolle waren de 

teruglopende financiële inkomsten. Via het Project Heilige huisjes4 (2018) zijn plannen bedacht om 

hieraan het hoofd te bieden. Wilden we het pastoraat Zwolle breed blijven behouden en vorm kunnen 

blijven geven dan lag het voor de hand om de samenwerking tussen de zes wijkgemeentes van de 

Protestantse Gemeente Zwolle te intensiveren en te onderzoeken of we onze kerkgebouwen zouden 

kunnen delen. De koers werd: geen behoud van stenen maar investeren in pastoraat.  

In drie clusters werd de opdracht opgepakt om deze koers verder uit te werken. Verbindende factor 

in het cluster Oosterkerk – Adventskerk waren destijds de predikanten die al in 2018 al een 

samenwerkingsovereenkomst sloten. Zij stimuleerden de kruisbestuivingen tussen de verschillende 

groepen (taakgroepen, raden, commissies). Terreinen van samenwerking zijn onder andere 

pastoraat, diaconaat, vorming & toerusting, werk onder jeugd, jongeren en jonge gezinnen en het 

voorgaan in erediensten. Daarmee was in het cluster Oosterkerk – Adventskerk al een goede basis 

aanwezig voor verdere samenwerking.   

 

Het behoud van een vierplek in beide wijken 

In de periode 2019/2020 vond er een financieel onderzoek plaats binnen het cluster. De werkgroep 

Financiën, waarin vertegenwoordigd leden van de beide wijkgemeentes, constateerde dat niet per 

direct al gekozen zou moeten worden voor het afstoten van een gebouw. Het advies was om, gelet 

op de afstand tussen de beide gebouwen, voorlopig in beide wijken een vierplek te behouden. Dit 

advies sloot aan op de uitkomsten van het eerder gehouden onderzoek5 waarin met name de 

Adventskerk aangaf voorlopig de kerkdiensten te willen blijven houden in de eigen wijk. Gelet op de 

mobiliteit van de overwegend grote groep oudere gemeenteleden was dit een belangrijk punt.  

De werkgroep adviseerde om te streven naar het bundelen van bestuurlijke krachten onder andere 

in verband met het dalend aantal beschikbare vrijwilligers. Bij de invulling van de verdere 

samenwerking zou de gezamenlijke opgestelde missie en visie door de werkgroep Waarderende 

Gemeenteopbouw (2019) als uitgangspunt dienen en de basis zijn voor de verdere samenwerking.  

 

Voorgenomen fusie 

De beide kerkenraden hebben het advies van de werkgroep Financiën (2020) overgenomen en in 

2020 – 2021 is onderzocht op welke lijnen de samenwerking vorm zou kunnen krijgen.  Het is 

duidelijk dat er al op veel punten wordt afgestemd. We zien de organisatorische- en cultuurverschillen 

die er zijn per wijkgemeente. Geleidelijk aan zullen we steeds verder naar elkaar toegroeien en zo 

proberen we in 2023 - 2024 op bestuurlijk niveau inhoud en structuur zoveel mogelijk op één lijn te 

brengen. De manier van werken wordt vastgelegd in een plaatselijke regeling voor het cluster 

(looptijd 2022 - 2023). Na het vaststellen van deze regeling is op een bepaalde moment de volgende 

stap het vormen van één kerkenraad en het samenvoegen van de raden en taakgroepen.  

 

Pastoraal investeren 

Voor de toekomst willen we als clustergemeente van betekenis blijven en daarom willen we “pastoraal 

investeren” in de middengroep: onze twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers. Onze wens valt 

samen met het verzoek van de Algemene Kerkenraad aan de kerkenraden binnen de Protestantse 

Gemeente Zwolle om beleid te ontwikkelen voor de periode van de meerjarenraming tot 1 januari 

2026.  Er bestaat de mogelijkheid voor extra financiering tot 1 januari 2026.  

De Adventskerk en Oosterkerk zijn op de uitnodiging ingegaan en hebben een verzoek ingediend 

voor twee nieuwe kerkelijk werkers. Deze kerkelijk werkers krijgen binnen het cluster Adventskerk 

– Oosterkerk de specifieke opdracht om netwerken en activiteiten rondom de middengroep te 

ontwikkelen en ondersteuning te bieden bij het pastoraat.  

 

Bij alles wat we samen nastreven houden we het gemeenschappelijke profiel voor ogen:  

 

 
4 deelname door wijkwerkgroepen 
5 opdracht Heilige huisjes PGZ, mei 2018 
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• Een geloofsgemeenschap vormen met God en de Bijbel als bron van ons geloof; 

• Een gemeenschap met aandacht voor elkaar en voor de wereld; 

• Een gemeenschap waar het leven wordt gevoerd, 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 beweging en volop activiteiten.  

 

2. Missie 
 

De Adventskerkgemeente en de Oosterkerkgemeente willen zich als clustergemeente ontwikkelen 

naar bloeiende geloofsgemeenschap waarin leden van beide gemeenten zich thuis voelen. Samen 

willen we een veelkleurige gemeente vormen waar we elkaar (leren) kennen en accepteren. Een 

geloofsgemeenschap waar we onderdak bieden, elkaar ontmoeten en waar we de dialoog met elkaar 

aan gaan. We bieden ons zelf en anderen de ruimte en steunen elkaar bij de zoektocht naar zingeving 

en houvast. Daarbij voelen wij ons aangesproken door het Woord van God. Gods boodschap verbindt 

ons en is de bron die ons inspireert. Wij zijn in dit alles geraakt door Gods liefde.  

 

Wij geloven dat wij geroepen zijn om onze verbondenheid in Jezus Christus met anderen te delen. 

In woorden en met daden. Zo zoeken wij naar mogelijkheden om met elkaar en anderen samen te 

leven. Samenleven, op een rechtvaardige en menswaardige manier, in Zwolle en in de wereld.  

 

Wij delen het verlangen om een licht te zijn voor anderen en we staan open om het licht dat anderen 

uitstralen te ontvangen en te weerspiegelen. Wij weten ons gesteund door gebed.  

De Bijbel vormt ons fundament bij het invullen van het veelkleurig samen gemeente zijn: 

Geïnspireerd en geraakt door God’ s Verhaal 

Als gemeente van Christus laten we ons inspireren door de geschiedenis van God met de mensen, 

zoals begonnen met Israël Zijn volk, die ons wordt aangereikt in de Bijbel. We geloven dat dit een 

verhaal is met eeuwigheidswaarde. Om die reden willen we de Bijbelse verhalen horen, toepassen in 

ons eigen leven en deze doorgeven aan volgende generaties. 

 

We geloven dat in Jezus Christus te zien is hoe wij als mensen met elkaar om mogen gaan; liefdevol, 

oordeelloos, met compassie, en de vinger op de zere plek leggend als gebeurtenissen of 

ontwikkelingen niet bijdragen aan het welzijn van alles wat leeft op deze wereld.  

 

We geloven dat we bedoeld zijn om Licht te geven en dat wij de opdracht hebben om het Licht door 

te geven aan anderen, ieder op onze eigen manier en met inzet van zijn of haar eigen talenten. We 

geloven dat de Geest van God ons aanmoedigt, het vuur in ons aanwakkert en ons in beweging 

brengt.  

 

Groeien als veelkleurige geloofsgemeenschap  
We willen een veelkleurige geloofsgemeenschap vormen; samen met elkaar optrekken en het geloof 

in God delen en vieren. Als geloofsgemeenschap zijn wij op ontdekkingsreis. Geïnspireerd door het 

geloof maken we met elkaar keuzes voor de toekomst. Met elkaar bepalen we in welke richting we 

ons gaan bewegen. Wij vormen een “Huis van Leven” waarin we met elkaar meeleven, ons inleven 

in elkaar, waar we mogen opleven en ons kunnen uitleven. 

 

Kerk zijn, dichtbij en veraf 

We willen vanuit ons geloof in Jezus Christus omzien naar elkaar en voelen ons betrokken bij mensen 

veraf en dichtbij. We willen delen vanuit de overvloed die we hebben.  We zijn als gemeenschap waar 

nodig kritisch aanwezig als het gaat om actuele vraagstukken. De Bijbel is daarbij de bron die ons 

inspireert en aanwakkert om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. 
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3. Visie 
 

Als geloofsgemeenschap vormen wij als Oosterkerk- en Adventskerkgemeente op termijn één 

kerkelijke wijkgemeente in Zwolle, behorend bij de Protestantse kerk Nederland (PKN).  Samen willen 

wij een veelkleurige en open geloofsgemeenschap vormen van mensen die het geloof op 

verschillende manieren beleven en daarmee elkaar aanvullen en verrijken. De Bijbel is onze 

inspiratiebron en ons houvast. Wat ons raakt en bindt zijn de verhalen uit de Bijbel. Wij geloven dat 

in Jezus Christus te zien is dat de dood niet het laatste woord heeft. We laten ons ons inspireren 

door Gods Geest en zijn actief betrokken op de samenleving en de wereld. 

 

Wij zoeken als clustergemeente naar wat ons verbindt. Dit betekent dat wij werk maken van onze 

onderlinge betrokkenheid, als gemeenteleden van verschillende generaties, van verschillende 

geaardheid, met verschillende geloofsbelevingen. Wij zijn een inclusieve geloofsgemeenschap, 

waarin iedereen zich gezien en gekend mag weten.  Wij willen ons licht ook laten stralen in onze 

omgeving buiten de kerk. Ook daar willen wij vonken overbrengen en vonken opvangen van wat 

anderen bezielt vanuit onze wederkerige betrokkenheid.  

De kerk als plek voor geloof en bezinning 

Als kerk willen we een eigentijdse plek bieden voor geloven en bezinning. Daarbij zoeken we actief 

naar vernieuwing en kiezen we naast de traditionele Bijbelvertalingen voor vormen en vertalingen 

van Gods verhaal die ook toekomstige generaties aanspreken. Wij verlangen ernaar de oude verhalen 

door middel van een heldere uitleg te mogen verstaan, zodat ze een toetssteen voor ons dagelijks 

leven kunnen zijn. Door het lezen van deze verhalen willen wij God en Zijn bedoelingen beter leren 

begrijpen. We geloven dat er levenslessen in deze verhalen staan die mensen door generaties heen 

en in de toekomst bemoedigen, vertrouwen kunnen geven en hoop bieden. Daarbij zoeken we naar 

manieren om ook niet kerkelijke mensen te laten delen in deze verhalen. Wij willen er voor elkaar 

zijn en willen aan iedereen een plek bieden voor bezinning en overdenking. We gedenken feestelijke 

en verdrietige momenten met elkaar en zijn elkaar tot steun.  

 

We willen maatschappelijk betrokken zijn omdat geloof niet zonder daden kan. Als mens hebben we 

een taak in de wereld om bij te dragen aan het welzijn van alle mensen. Als rentmeesters van Gods 

goede schepping zijn wij geroepen om zorg te dragen voor de aarde. We willen recht doen aan alles 

wat op aarde leeft en zijn daarom betrokken op actuele thema’s.  

 

Zo veelkleurig als we zijn, zo veelvormig willen we vieren en zingen. We zoeken samen naar meer 

eigentijdse manieren van vieren die ook jongeren aanspreken, naast de traditionele vieringen. Er is 

ruimte voor verschillende soorten muziek en muziekinstrumenten en voor het zingen in meerdere 

talen.  

 

Als gemeenschap willen we jaarlijks meerdere activiteiten organiseren, gericht op hoofd, hart en 

handen. Leerhuizen, bijbelstudies en geloofsgesprekken voeden, versterken en vernieuwen ons 

geloof. De komende jaren willen we specifiek inzetten op (nieuwe) activiteiten voor de jeugd. Hierbij 

zal er expliciet aandacht zijn voor eigentijdse vieringen in een taal die de jongere generaties 

aanspreekt zodat ook zij geraakt worden door Gods verhaal en zich blijvend gezien en verbonden 

voelen met onze gemeente.  

 

Ons visitekaartje:  

• 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. 
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4. Onze nieuwe geloofsgemeenschap 
 

Wij vormen als clustergemeente een ‘Huis van Leven’ waarin we met elkaar meeleven, ons inleven 

in elkaar, waar we mogen opleven en ons kunnen uitleven.’ Om invulling te geven aan de missie en 

visie van de geloofsgemeenschap Adventskerk - Oosterkerk laten wij ons zich inspireren door de 

Bijbelse metafoor van de geloofsgemeenschap als een huis of woning.  Zoals 1 Korintiërs 3: 9b-13a 

‘Jullie bouwen aan het huis van God, …Jezus Christus is daarvan het fundament.’ En 1 Petrus 2: 5 

‘En laat je ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis.’ 

Het huis is een plek waar huisgenoten zich als familie en vrienden van Christus thuis kunnen voelen. 

Er kan samen worden gegeten, gepraat, geluisterd, gespeeld, gelachen en gerouwd op de 

kruispunten van ieders leven. 

Het huis staat open. Iedereen is welkom. Er is oog en oor van elkaar, voor stad en wereld. Ons 

kerkelijk huis is deel van het grotere huis, de samenleving en economie. Oecumene en economie 

cirkelen ten diepste om Gods schepping, deze 21ste -eeuwse wereld en aarde als een kostbare woning 

die wij met zorg, aandacht en duurzaamheid mogen bewonen en bewerken. 

In het huis van leven staan vrijheid en warmhartigheid voorop. Gods liefde biedt royaal onderdak en 

ruimte voor rust, bescheidenheid en vreugde. We willen daarom ook genieten van wat gedaan wordt 

en gebeurt. En we accepteren dat niet alles kan worden gedaan.  

Rond het nieuwe Huis van Leven volgens de Levende komen alle kerkelijke aspecten en uitdagingen 

samen. Het Huis van Leven heeft ook verschillende leefkamers. Allemaal staan ze in het teken van 

het leven met God en het leven met elkaar. Elke kamer heeft weer een speciaal accent. Zo komen 

we bij het volgende beeld van ons nieuwe ‘Huis van Leven’ met ronde (open) kamers als leefkringen 

die gevormd worden door de verschillende taakgroepen. 

 

4.1 Leefkamers in het Huis van Leven 
 

4.1.1 Leefkamer “Vier het leven” – taakgroep Vieren 

Deze kamer staat in het teken van het leven vieren en toeleven. Onder toeleven verstaan we werken 

aan onderlinge spiritualiteit en geloofsverdieping. Het draait bij toeleven om een groeiend verlangen 

naar God in Christus en naar Gods Nieuwe Wereld. Dit toeleven wordt voortdurend gevoed in onze 

vieringen en ontmoetingen. Daarvoor zijn gevarieerde ‘godsdienstoefeningen’ in grote en kleinere 

kring onmisbaar en van onschatbare waarde. We schromen niet om de vieringen anders in te richten 

en de Bijbel met andere werkvormen te lezen. We willen werken aan variatie in muziek, rituelen en 

andere vormen van vieren.  

Wij willen de ontwikkelingen in de komende vier jaar concretiseren door: 

• Het samenvoegen van de taakgroep Oosterkerk en de Raad Eredienst Adventskerk tot één 

taakgroep. De taakgroep adviseert de kerkenraad en ondersteunt bij de uitvoering van beleid en 

het vorm geven van erediensten  

• Coördinatie en planning van gastpredikanten 

• Evalueren van het muziekbeleidsplan samen met de kerkenraad 

• Adviseren over het aanvangstijdstip van de erediensten op beide locaties 

• Het bieden van ondersteuning bij “bijzondere diensten” / eventueel bij de gezinsvieringen in 

samenspraak met predikanten en kerkelijk werkers 

• Adviseren over online vieringen qua uitstraling, presentatie en techniek in samenwerking met 

het team beeld&geluid. 
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4.1.2 Leefkamer “omzien naar elkaar” – taakgroep Pastoraat 

Deze kamer staat in het teken van inleven en meeleven. Leef je in in het leven van de ander. Dat 

gebeurt met pastoraat en geestelijke begeleiding. Inleven betekent ook met elkaar blijven meeleven 

in woord en daad. Heb aandacht voor de levensthema’s, scharniermomenten en kruispunten in het 

bestaan (zoals geboorte, ziekte, rouw, coronacrisis, etc.).  Wij geloven dat in een pastorale 

ontmoeting ruimte kan ontstaan waarin mensen delen wat hen bezighoudt en het verhaal van God 

met mensen een persoonlijke kleur krijgt. De Bijbel is hierbij onze inspiratiebron. 

Onze doelstelling is dat wij in ons pastoraat aansluiten bij het (veranderde) levensgevoel van 

mensen. Wij beseffen dat het zeer uiteenlopend kan zijn hoe het verhaal van God met mensen aan 

iemands persoonlijk levensverhaal raakt. Hierin zoeken wij naar wat mensen bemoedigt en 

inspireert. 

 

Het pastoraat willen wij gezamenlijk handen en voeten geven met behulp van: 

1. een doelgroepgerichte en thematische benadering van het pastoraat. 

2. het bieden van pastoraat in voorkomende situaties (‘toppen’ en ‘dalen’ van het leven). 

3. het delen van kennis over pastoraat en verdieping op bepaalde thema’s.; het organiseren 

van themabijeenkomsten voor ouderlingen en bezoekmedewerkers. 

Er is op dit moment geen gezamenlijke taakgroep Pastoraat. Wel is er van gedachten gewisseld is 

met elkaar over: 

1. het ondersteunen van de beroepskrachten bij het verlenen van Pastoraat in de gemeente door 

kerkelijk werker, pastoraal medewerkers en ouderlingen Pastoraat 

2. het vormen van een gezamenlijke taakgroep Pastoraat die samen een team vormt, maar waarbij 

in de uitvoering van het Pastoraat rekening gehouden wordt met de behoeftes die er zijn in de 

beide gemeentes.  

3. het evalueren van de bestaande vormen van pastoraat en onderzoeken waarin deze bestaande 

vormen verder ontwikkeld kunnen worden, dan wel aanvulling behoeven. 

4. het uitwerken van een herkenbare structuur voor communicatie in en over pastoraat 

5. Thema bijeenkomsten voor ouderlingen Pastoraat, pastoraal medewerkers en bezoek-

medewerkers.  

4.1.3 Leefkamer “dien het leven” – taakgroep Diaconaat 

We leven van harte mee met mensen in de stad en wereld, die worstelen met het leven en vooral 

bezig zijn met overleven. Samen met andere kerken en organisaties willen we zoeken naar de 

behoeften, noden en hulpverlening in de stad Zwolle. We staan niet op een eiland maar zijn onderdeel 

van een bredere diaconale beweging in de samenleving, en ook wereldwijd.  

Wij willen onze krachten bundelen door het vormen van één taakgroep Diaconaat Adventskerk – 

Oosterkerk van waar uit we gezamenlijk optrekken in diverse projecten in 2022/2023. 

• Samenwerking rondom het gezamenlijke ZWO project Bangladesh 

• Meewerken aan de zomerpakketten actie in samenwerking met Present 

• Ondersteuning van de voedseluitgifte door de voedselbank 

• Meewerken aan de Zwolse kerstpakketten actie  

• Het afstemmen van collectedoelen over beide locaties 

• Het uitdragen van diaconale projecten door publicatie 

• Het voortzetten van wijk gebonden activiteiten. 

4.1.4 Leefkamer “leer het leven” – taakgroep Bezinning en verdieping  

Geloven is levenslang leren. Dat kan op heel veel manieren. Zoals: werken met de Bijbel en mystieke 

teksten, schrijven aan een spirituele autobiografie, het organiseren van kloosterweekenden, etc.  
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De thema’s zijn gevarieerd. Zoals spiritualiteit, Bijbel, interreligieuze dialoog, maatschappelijke 

onderwerpen, ontwikkelingen in de theologie, etc. De taakgroep Vorming en toerusting coördineert 

het tot stand komen van het gezamenlijke jaarprogramma.   

 

Doelstelling van de gezamenlijke taakgroep Leren, vorming en toerusting is:  

• Het jaarlijks opstellen en aanbieden van een programma Vorming en Toerusting waarbij er een 

variatie in het programma is, passend bij onze veelkleurige clustergemeente op twee locaties.  

• Het werken met één begroting V&T zodra de fusie een feit is.  

 

 

4.1.5 Leefkamer “jong leven en geloven” – taakgroep Jeugd en gezin 

 

In de gemeente willen we kinderen en jongeren meenemen in het verhaal van God en mensen, hen 

inwijden in deze schatkamer. In deze jonge leefkamer is alle ruimte voor uitleven. Daarbij is volop 

aandacht voor speelsheid en creativiteit. 

De afgelopen jaren zien we een afnemend aantal kinderen met jonge ouders in de kerk. Gezinnen 

met de kinderen gaan het jaar door gespreid naar de kerk waardoor er soms maar twee, drie of vier 

kinderen per zondag zijn. In plaats dat deze gezinnen zich verspreiden over 52 zondagen in het jaar. 

Door het aanbod van de Kindernevendienst en de oppasdienst te concentreren op één locatie komt 

er een grotere groep per keer en kan met minder leiding worden volstaan.  

 

• Variatie in vieringen en muziek 

In het kader van het aanbieden van een diversiteit van vieringen verspreid over beide locaties, willen 

we, samen met de jeugdwerkers, nieuwe kerkelijk werkers en jonge ouders nadenken op welke 

manier we invulling kunnen geven aan diversiteit en een variatie aan vieringen en muziek afgestemd 

op leeftijdsgroepen. Daarbij zal de nadruk liggen op een concentratie van jeugdactiviteiten op de 

locatie Oosterkerk (jeugdzolder). De vieringen voor jeugd en gezin, jongeren en tieners zullen 

wisselend op beide locaties plaatsvinden. Uitgangspunt is dat diensten niet concurrerend aan elkaar 

zijn maar het aanbod elkaar aanvult (concept notitie Dirk Jan Steenbergen, jeugdwerker, mei 2022).  

 

Doelstelling 

In combinatie met het uitbreiden van aangepaste diensten zoals de Gezin op zondag (GOZ) diensten; 

een aantrekkelijke dienst (1 x per maand) voor jonge gezinnen met de ouders, GOZ-diensten, willen 

we deze in aanloop in de Adventskerk organiseren, met gebruik van de jarenlange expertise en 

ervaring die is opgedaan met de Wind in de Zeilen diensten (WidZ) en Inspiritual link vieringen. De 

dienst voor jeugd en jonge gezinnen is in pilot-vorm gestart ( najaar 2021) en is in mei 2022 

geëvalueerd. De kerkenraad heeft besloten deze diensten te continueren omdat het aanbod ruim aan 

de behoefte voldoet. De diensten hebben een aantrekkelijke vormgeving met een serieuze boodschap 

en zijn toegankelijk voor jong en oud(er). De overige zondagen van de maand is er op de locatie 

Oosterkerk kinderkring en oppas. Kinderkring en Oppasdienst in Oosterkerk willen we proberen te 

continueren. In zowel Adventskerk als Oosterkerk ontbreekt het helaas aan voldoende leiding.  

 

• Jeugdpastoraat  
In de Adventskerk is een 18 plus gespreksgroep en het is de intentie is om deze uit te breiden met 

18 plussers van de Oosterkerk. Op vrijdagavond is er één keer per maand Provider en XL in de 

jeugdruimte van de Oosterkerk. Twee keer per maand is er Provider en XL op zondag in de 

Oosterkerk. Voorstel is om dit afwisselend op beide locaties te houden. 

 

• Gemeenteopbouw 

We willen samen met de jonge ouders en de jongeren binnen onze gemeente bouwen aan het 

toekomstbestendig kerkzijn met hulp van de nieuw in dienst gekomen kerkelijk werker 

Gemeenteopbouw (per september 2022). We willen samen bouwen aan een gemeente waar onze 

jongeren mee verder kunnen als de huidige generatie er niet meer is. Voor deze behoefte zal expliciet 

ruimte gemaakt worden. 
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4.1 6 Leefkamer “huisraad, beheer en financiën” – taakgroep beheer en financiën  

De kerkenraad zet zich, samen met de beroepskrachten,  in voor een frisse en inspirerende opleving 

in het nieuwe huis.  Ons vernieuwend denken is continu gericht op een constructieve opbouw van 

een levendige en warme geloofs- en huisgemeenschap. Een belangrijk aandachtspunt is en blijft dat 

wij de kosten van de verandering zien en durven opbrengen.  Wij moeten oog hebben voor de kosten 

en daar een creatieve weg in (willen) zoeken. Het zal bijvoorbeeld gaan om minder personele 

formatie aan beroepskrachten in de komende jaren en bijvoorbeeld een uitbreiding van inzet van 

kerkelijk werkers. Wat betekent dit voor de organisatie en de samenwerking in ons nieuwe Huis van 

Leven6 en hoe verdelen de beroepskrachten onderling de taken binnen het cluster? Omwille van een 

goede organisatie en een goed werkklimaat is afstemming is samenwerking geboden. Regelmatig 

evalueren de beroepskrachten, samen met de kerkenraad, waar verbeteringen wenselijk zijn.   

In 2021 is er door de kerkrentmeesters van de Adventskerk en Oosterkerk gezamenlijk financieel 

overzicht gecreëerd. Er is gedurende dit proces inzicht verkregen in elkaars werkwijze zodat evaluatie 

en afstemming eenvoudiger wordt.  

 

4.2  Vieren op twee locaties 

In het tussenrapport van de werkgroep Financiën uit het najaar 2019 zijn enkele voorzetten gedaan 

met betrekking tot de huisvesting van de samenwerkende wijkgemeentes Oosterkerk en 

Adventskerk. Er zijn meerdere alternatieve vierplekken onderzocht, zowel vanuit de Oosterkerk als 

vanuit de Adventskerk.  

Vanaf 2022 zijn de kerkrentmeesters in gesprek met het bestuur van SIO, als eigenaar van het 

gebouw, waar de Adventskerk zalen huurt. Het gezamenlijke uitgangspunt van het bestuur van SIO 

en de kerkenraad is: behoud van een vierplek voor de Adventskerkgemeente in gebouw 

SIO.  Hiervoor worden een drietal scenario’s verkend: 

1. de mogelijkheden op basis van groei van het aantal kerkbezoekers tov 2019 

2. de mogelijkheden op basis van geleidelijke krimp van het aantal kerkbezoekers tov 2019  

3. de mogelijkheid bij zeer snelle afname van het aantal kerkbezoekers tov 2019 

De kerkenraad van de Adventskerk vindt het realistisch om van scenario 2 uit te gaan. Een vierplek, 

wellicht in aangepaste ruimtelijke vorm, zou dan mogelijk zijn voor een nog een nader te bepalen 

aantal jaren in gebouw SIO, en daarmee in Zuid.  

Het eerder afgesproken onderzoek naar een alternatieve vierplek in het centrum is nog gaande. 

Echter, logischerwijs moeten we uitgaan van behoud van deze monumentale kerk in het centrum.  

Er is nog geen keus gemaakt en een besluit genomen over de toekomstig definitieve vierplek voor 

de clustergemeente  Adventskerk – Oosterkerk. 

Beleidsvoornemens 

• Evaluatie inkomsten Kerkbalans en eventuele bijstelling doen tav ingezet beleid 

• Uitvoering geven aan het scenario “vierplek in Zuid” in samenwerking met SIO 

• Samen met de kerkenraad beleid ontwikkelen ten laste van de legaten 

• Uitbreiding van het aantal ouderling kerkrentmeesters Adventskerk – Oosterkerk 

• Optimalisatie van apparatuur tbv het blijven uitzenden van online-diensten  

• Samenvoegen van de taakgroepen Financiën Adventskerk en Oosterkerk 

• Evaluatie van het plan BHV en organiseren van scholing/ training. 

 

 
6 De beroepskrachten, die deze tekst aangeleverd hebben,  realiseren zich dat het beeld van 

kamers enigszins statisch kan overkomen. De aparte leefkamers staan echter niet los van elkaar. 
Samen delen zij missie, visie en doelstellingen. 
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5. Het team van beroepskrachten 

Toekomstbeeld 

In de gemeente van de Oosterkerk en Adventskerk zullen drie predikanten werkzaam zijn: ds. Iemke 

Epema, ds. Hans Tissink en ds. Nelleke Eygenraam. Naast hen werkt kerkelijk werker Dirk Jan 

Steenbergen7. De prioriteiten van de kerkenraad liggen voor 2022 in het bijzonder bij het pastoraat 

en bij gemeenteopbouw. Met de inzet van kerkelijk werkers willen de beide kerkenraden investeren 

in de middengroep (20 – 50 jaar), omdat zij “eenvoudiger” een brug kunnen slaan tussen de jeugd 

en de ouderen in onze gemeente.  

 

Door het aantrekken van kerkelijk werkers met kwaliteiten op verschillende gebieden, ontstaat een 

divers team van beroepskrachten. Daarnaast kunnen met hetzelfde budget meer uren voor kerkelijk 

werkers dan voor predikanten worden ingezet. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van de 

beschikbare formatieruimte. De nieuwe kerkelijk werkers zullen voor het gehele cluster Adventskerk-

Oosterkerk werkzaam zijn. 

 

Uitgangspunten 

a) De beroepskrachten begeleiden elk naar interesse en expertise één of twee ‘leefkamers’. Ze zijn 

vooral pastor en geestelijk begeleider. Een geestelijk begeleider begeleidt de huisgenoten op hun 

geestelijke levensweg. Zij/hij heeft oog en oor voor zorg voor de ziel en voor het verhaal van de 

enkeling en van de groep. Tegelijk heeft een geestelijk begeleider hart voor het Geheim van de 

Levende God en probeert de ander(-en) daarmee in gesprek te brengen.  

 

b) Kerntaken van de geestelijke begeleiding zijn bij alles: samenbinden, motiveren en steeds weer 

doorvragen naar de leef- en geloofsvragen: waar zijn we ‘in Godsnaam’ mee bezig? Waarom is 

dit belangrijk voor ons nieuwe ‘Huis van Leven’? Wat betekent alles in het licht van de Bijbel, 

onze relatie met de Levende en onze roeping? 

 

c) Hieraan verbonden is ook het profetisch spreken (dat kan in pastoraat, in eredienst, in 

diaconaat). Geestelijke begeleiding houdt in ‘onderscheiding der geesten’ en stem geven aan het 

kritische Woord van de Levende dat naar ons toekomt. 

 

d) Begeleiding in groeien en leren: bv de ‘preek’ in de eredienst, catechese, vorming & toerusting, 

geloofsopvoeding, inbreng van expertise in taakgroepen (bv enig historisch besef, kennis van 

maatschappelijke vraagstukken, etc.) 

 

e) Begeleiding van processen van gemeenteopbouw: inspireren tot vernieuwing, creativiteit, ruimte 

geven aan en stimuleren van gemeenteleden om hun stem te laten horen, verantwoordelijkheid 

te nemen. 

 

f) Het zou goed kunnen werken om te kijken, binnen het team van beroepskrachten, wie vooral 

welke expertise en welke gaven meebrengt voor welke specifieke aandachtsgebieden. We willen 

kiezen voor specialiseren, naast een aantal algemene taken die iedere beroepskracht heeft.  

 

g) Als gemeente vinden we het essentieel om in alles wat we doen, de keuzes die we maken, in 

gesprek te zijn en blijven met de ‘middengeneratie’, de mensen in de leeftijdsgroep van ongeveer 

20-40 jaar, omdat zij de nieuwe generatie van onze gemeente belichamen. Dit is een continu 

proces, dat aandacht vraagt en zal blijven vragen. Het is belangrijk dat ook in de taakverdeling 

van de beroepskrachten hier aandacht voor is, om dit te kunnen doen. 

 

 
7 Per september 2022 tevens Mark Schipper, kerkelijk werker Gemeenteopbouw en Jenny Mooij, 
kerkelijk medewerker Pastoraat. Zij zijn beide werkzaam voor het cluster Adventskerk – 
Oosterkerk.  
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h) Beroepskrachten hebben als geestelijk begeleiders de taak om uiteraard ook in het proces dat 

nu gaat lopen, het verder uitwerken van Visie/Missie en het inrichten van het Huis van Leven, 

door mee te denken, in gesprek te blijven met gemeenteleden/taakgroepen/raden/kerkenraden 

etc.  Daarin hebben zij een dienende rol, een rol die ook inspirerend kan zijn en soms kan worden 

ingevuld door het voortouw te nemen.  De uiteindelijke beslissingen dienen uiteraard genomen 

te worden door de bewoners van het nieuwe Huis van Leven en de kerkenraad.  

 

 

6. Communicatie 
“Transparantie draagt bij aan vertrouwen”.  

 

De (gezamenlijke) taakgroep communicatie heeft tot doel om de communicatiestrategie van de 

nieuw gevormde clustergemeente te bewaken en actueel te houden8. Er kunnen zich digitale 

ontwikkelingen vanuit communicatieperspectief voordoen die kansen bieden voor de gemeenteleden 

(denk bijvoorbeeld aan Donkey Mobile, de kerkapplicatie). De taakgroep onderzoekt deze kansen en 

doet voorstellen voor invoering indien de meerwaarde gezien wordt. Meerwaarde voor de 

clustergemeente en voor de beide vierplekken met hun subgemeenschappen.  

 

Website ontwikkeling 

Eind 2021 hebben de kerken van de PGZ besloten om hun websites te vernieuwen en daarvoor in 

gezamenlijkheid op te trekken. De keuze is gemaakt om in eerste opzet voor een gezamenlijk 

ontwerp te kiezen (eenheid in uitstraling) maar in nuances de kleur van de betreffende kerk er wel 

in door te laten klinken. Voor de uitvoering van deze vernieuwing is gekozen voor Wiljeonline, de 

organisatie die ook nu al de technische ondersteuning van de website van de Adventskerk verzorgt.  

In eerste instantie is als uitgangspunt bij dit traject gekozen voor vernieuwing van de website van 

de Adventskerk en integratie van de website van de Oosterkerk tot één gezamenlijke nieuwe website 

(inclusief een nieuwe naam voor de website ofwel URL). Gezien het advies om voorlopig de twee 

namen (‘merken’) overeind te houden, verdient het sterk de voorkeur om beide websites de komende 

jaren in de lucht te houden. Als te zijner tijd een nieuwe naam is gekozen voor de nieuwe gemeente 

kan hier ook de websitenaam op aangepast worden en kunnen de websites geïntegreerd worden. 

 

Dat betekent in 2022 dat zowel de website van de Oosterkerk (www.oosterkerk.nl) als van de 

Adventskerk (www.adventskerk.nl) vernieuwd gaan worden. Dit is afgestemd met de werkgroep van 

de PGZ-gemeenten in het kader van het traject van vernieuwing van de websites van de PGZ-

wijkgemeenten. Het idee is dat de websites van Adventskerk en Oosterkerk weliswaar afzonderlijk 

blijven bestaan maar wel deels worden geïntegreerd met naast unieke ook gemeenschappelijke 

webpagina’s, en achter de schermen één webteam.  

 

Actiepunten 

• Het vernieuwen van de beide websites, deelname Adventskerk en Oosterkerk aan het PGZ brede 

project. Doorontwikkeling op geleide van voortgang van de samenwerking / fusie 

• Het ondersteunen van de communicatie van de kerkenraad door het periodiek uitbrengen van 

(digitale) nieuwsberichten en advisering aan de kerkenraad 

• Evaluatie van de huidige communicatiemiddelen en het adviseren over communicatie tijdens de 

de transitieperiode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 adviesnotitie taakgroep Communicatie, 19 februari 2022 
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Tot slot 
 

 
Vrede voor dit huis, lied 819   

tekst: Andries Govaart, melodie: Toon Hagen 

 

1 Vrede voor dit huis met lichtdoorschenen muren,  

beschutting voor de wingerd, de zwaluw bouwt haar nest.  
 

2 Vrede voor dit huis, gegrond op goed vertrouwen.  
De poort omrankt met wijsheid die in de morgen geurt.  
 
3 Vrede voor dit huis, een rustplaats langs de wegen  
voor wie met open handen om onderkomen vraagt.  

 
4 Vrede voor dit huis voor wie er wonen liefde,  
dat zij de zegen proeven van vruchten, brood en wijn.  
 
5 Vrede voor dit huis, wanneer de nacht zal komen  
dat wij de warmte delen en God het licht behoedt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


