
 
 
 
 
Verslag van het Gemeenteberaad van de Oosterkerk op 19 maart 2023 
 
Piet Kuiper, voorzitter van de kerkenraad van de Oosterkerk, vertelt dat vandaag ook in de 
Adventskerk een Gemeenteberaad is. Het is de bedoeling om vandaag beide wijkgemeentes te 
vertellen hoever de kerkenraden zijn met de plannen om samen één wijkgemeente te gaan vormen.  
 
Het begon allemaal met het project “Heilige Huisjes”. De algemene kerkenraad van de protestantse 
gemeente Zwolle heeft vastgesteld dat de inkomsten van de kerk langzaam maar zeker minder 
worden. Als verder alles zou blijven zoals het was, zou er verhoudingsgewijs heel veel geld in de 
gebouwen gestoken moeten worden waardoor er niet genoeg geld over is voor het pastoraat. Dat is 
niet de bedoeling. 
Daarom zijn er in Zwolle drie clusters van samenwerkende wijkgemeentes gevormd. Op termijn zullen 
de samenwerkende wijkgemeentes in de drie clusters één gebouw gaan gebruiken.  
De Oosterkerk heeft een cluster gevormd met de Adventskerk en heeft in 2022 het voornemen 
uitgesproken om op termijn te gaan fuseren.  
Eerst was het de bedoeling om met Pinksteren 2023 al samen te gaan, maar dat is niet gelukt omdat 
het maken van een gezamenlijke plaatselijke regeling toch ingewikkelder bleek dan gedacht.  
 
Het is nu de bedoeling om 10 september 2023 te gaan fuseren. Er zal vanaf dan nog één kerkenraad 
zijn voor de Oosterkerk en de Adventskerk samen. Voorlopig zullen er nog wel twee vierplekken zijn. 
Voor de zaken die heel specifiek voor de beide vierplekken apart geregeld moeten worden zal er een 
kleine overleggroep zijn per vierplek. Dan gaat het bijvoorbeeld over de verhuur van de Oosterkerk of 
het overleg met SIO.    
De kerkenraden moeten de wijkgemeentes vandaag vertellen wat de bedoeling is en de gemeentes 
de kans geven om aan te geven welke ideeën er leven. (Dit heet kennen en horen) 
De Adventskerk en de Oosterkerk zullen ook binnenkort aan de algemene kerkenraad melden dat ze 
van plan zijn om te gaan fuseren in september. De algemene kerkenraad zal voor de zomer ook nog 
langskomen om de wijkgemeentes te kennen en te horen.  
 
De plaatselijke regeling 
 
In de kerkorde die voor alle kerken van de protestantse kerk Nederland geldt, staat dat een 
protestantse gemeente een plaatselijke regeling moet opstellen waarin een aantal zaken geregeld 
wordt. De dingen die al in de kerkorde staan hoeven niet meer geregeld te worden in de plaatselijke 
regeling. De plaatselijke regeling kan door de kerkenraad ook weer veranderd worden als de 
omstandigheden veranderen.  
In de plaatselijke regeling is geregeld hoe de kerkenraad is samengesteld, hoe er gewerkt en besloten 
wordt en hoe ambtsdragers en predikanten gekozen worden. En er staan regels in over de 
kerkdiensten, de doopvragen, de deelname aan het avondmaal en het (in)zegenen van 
levensverbintenissen.  
Verder regels voor de begroting en de jaarrekening die door de kerkrentmeesters worden 
samengesteld. En over wie bevoegd is tot welke handeling. Hetzelfde geldt voor de diaconie.  
 
In de nieuwe situatie zal er een grote kerkenraad en een kleine kerkenraad zijn. In de grote 
kerkenraad zitten alle ouderlingen en diakenen. De grote kerkenraad zal ongeveer vier keer per jaar 



bij elkaar komen. In de grote kerkenraad worden het beleid bepaald en de belangrijke beslissingen 
genomen.  
In de kleine kerkenraad zitten de voorzitter, de scriba, de predikanten en vertegenwoordigers van alle 
taakgroepen. De kleine kerkenraad zal vaker vergaderen en zaken regelen die op korte termijn actie 
vragen.  
Het moderamen zal de vergaderingen voorbereiden. 
 
 

 
 
In de diaconie en bij de kerkrentmeesters is ook de functie van diaconaal rentmeester en 
kerkrentmeesters nieuw. Dit zijn mensen die geen ambtsdrager zijn en dus niet in de kerkenraad zitten 
maar wel een speciale taak hebben bij de diaconie en de kerkrentmeesters.  
 
 
Op weg naar samen/ Huis van Leven 
 
Dit document is samen met de plaatselijke regeling digitaal verstuurd. 
Het is een document waar nog aan gewerkt wordt. Er wordt onder andere in beschreven wat voor 
soort geloofsgemeenschap we willen zijn (missie en visie) en welke plannen de taakgroepen en de 
beroepskrachten voor de komende tijd hebben.  
Dit wordt allemaal nog verder uitgewerkt en zal dan weer met de gemeente gedeeld worden.  
 
Onderzoek 
 
De algemene kerkenraad heeft aangegeven dat de Zwolse wijkgemeenten moeten onderzoeken 
welke vierplek ze op termijn gaan gebruiken. Tót 2026 is er geld voor twee vierplekken. De Oosterkerk 
en de Adventskerk hebben al een opzet voor dit onderzoek gemaakt en zullen daar in de komende 
maanden verder aan werken.  
 
 
De financiën 
 
Sandra Prins presenteert de cijfers van de kerkbalans. De opbrengst dit jaar is minder dan in 2022. 
We dalen iets harder dan gemiddeld in Zwolle. Het geld van de kerkbalans wordt bijvoorbeeld gebruikt 
voor de gebouwen, de beroepskrachten en de (stijgende) energielasten.  
 
 



 
 
De wijkkas heeft vorig jaar een positief saldo opgeleverd. Dit is te danken aan giften van wijkleden en 
een aantal legaten. Uit de wijkkas worden onder andere de kosten voor kerkdiensten, het kerkblad, 
het jeugdwerk en de kosten voor de startzondag betaald.  
De beheercommissie is blij met de opbrengsten uit de verhuur van de Oosterkerk. 
Sandra bedankt alle gevers aan de kerkbalans en de wijkkas. En de mensen die de enveloppen 
bezorgen en weer ophalen. Verder dankt ze ook alle vrijwilligers die de verhuur mogelijk maken. Nan 
en Henk Michel coördineren de verhuur en worden verrast met een bloemetje.  

  

 
 
Uit de gemeente: 
- kunnen we de volgende keer de cijfers van de Adventskerk ook meenemen? 
- in Trouw stond een artikel over Amsterdam, waar men besloten heeft om geen gebouwen meer te 
sluiten omdat dit altijd tot gevolg heeft dat er mensen afhaken.  
 
Vacatures 
 



In september worden de kerkenraden van de Oosterkerk en de Adventskerk samengevoegd. Deze 
nieuwe kerkenraad heeft een nieuwe voorzitter en een nieuwe scriba nodig. Piet Kuiper vraagt 
iedereen om namen te noemen van mensen die geschikt zouden kunnen zijn voor deze functies of na 
te denken of men zichzelf beschikbaar zou willen stellen.  
Verder zijn we nog op zoek naar een ouderling kerkrentmeester en een diaken.  
 
Vrijwilligers bijeenkomst 
 
De kerk kan niet bestaan zonder vrijwilligers. De kerkenraad wil alle mensen die een klus klaren in de 
kerk en daarbuiten bedanken met een vrijwilligers bijeenkomst. Klarieke Hop is op zoek naar een 
aantal mensen die dit samen met haar willen organiseren.  
 
En tot slot 
 
Piet Kuiper spreekt de hoop uit dat we samen in een krimpende gemeente de toekomst vol vertrouwen 
tegemoet gaan. En zó betekenisvol voor elkaar en voor de wereld kunnen zijn.  
 
Opmerkingen vanuit de gemeente kunnen gestuurd worden aan scriba@oosterkerk.nl 
 
 
 
 
 


