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Van de kerkenraad 
Hieronder een verkort overzicht van de mededelingen van de kerkenraad die gedaan zijn in 2015 tot en met april 

2016. De inhoud van sommige mededelingen kan inmiddels achterhaald zijn. 

 

Maart 2015 

Avonddiensten naar Westenhage 

Afgelopen woensdagavond zijn na de biddagdienst de plannen bekend gemaakt over het verplaatsen van de 

avonddiensten naar Westenhage. Dit worden ‘avondontmoetingsdiensten’ van ongeveer een half uur met een 

vesperkarakter. Na deze vieringen is er ruimte voor ontmoeting en wordt er koffie geschonken. De invulling van deze 

diensten gaat in vanaf zondag 26 april. In principe zijn de diensten drie maal per maand in Westenhage en één maal 

per maand in de Stinskerk. Het is helaas niet haalbaar om in Westenhage een verbinding voor de kerktelefoon of 

internet tot stand te brengen. De data voor de avonddiensten zijn als volgt: 

26 april, 3 mei en 10 mei  Westenhage 

17 mei     Stinskerk 

24 en 31 mei, 7 en 14 juni  Westenhage 

21 juni     Spoolde (Tentdienst) 

28 juni    Westenhage 

De leiding van de bijeenkomsten wordt voor de eerste periode ingevuld door: Anne Westerduin, Thysia Lips, Maarten 

Westerduin, ds. Edward van ’t Slot. Aanvang van de diensten blijft 19.00u. 

Wij heten u van harte welkom in al deze avonddiensten! 

Namens de kerkenraad, Saskia Dankers (scriba) 

 

April 2015 

Samenvatting van de gemeentevergadering van 12 april 

Door de financiële nood in PGZ  proberen we in de toekomst wijkgemeentes in minder kerkgebouwen onder te 

brengen. De kerkenraad van de Stinskerk heeft daarbij – ook na het horen van de gemeente op de gemeenteavond 

van 5 november – een voorkeur uitgesproken voor samenvoeging met Open Kring. Het zijn warme en betrokken 

gesprekken gebleken tussen een deel van het Moderamen van de Open Kring en een deel van de Kleine Kerkenraad 

van de Stinskerk. 

 

Proces 

Deze gesprekken kunnen niet vrijblijvend zijn, vanwege de financiële problemen. Daarom is er een ruwe schets 

gemaakt voor dit proces van toenadering en mogelijke samenvoeging. De uitgezette procedure per jaar is als volgt: 

2015  Van contact naar relatie: 

Gesprekken tussen delen van de kerkenraden en het informeren van de gemeenteleden. Kerkenraden en 

gemeenteleden gaan bij elkaar kijken en kerken. Predikanten worden uitgewisseld. Open Kring doet mogelijk mee in 

de avondontmoetingsdiensten. Samenwerking bij activiteiten. Daarnaast wordt informatie verzameld over de 

gebouwen en de financiën. 

2016  Naar één gebouw  (criteria / keuzemoment) 

We maken een begin met het praten over de gebouwen en stellen criteria hierover vast. Wat hebben we nodig en 

welk gebouw past het best bij de toekomst? In de zomer van 2016 moet er een besluit vallen over het gebouw. 

2017  Stap voor stap 

We gaan toewerken naar onder één dak. Wat is er voor nodig om de stap te maken? 

2018 Één dak: samen of apart? 

We gaan samen onder één dak, maar blijven we twee aparte gemeentes of kunnen we onze verschillen overbruggen 

en zijn we één nieuwe wijkgemeente? 

In een vroeg stadium moet er worden gesproken over wat ons bindt en waarin we verschillen. Je moet kijken hoe je 

deze verschillen kunt inpassen als je samengaat. Belangrijke verschillen zijn: 

 Kinderavondmaal: kinderen mogen aan het Heilig Avondmaal en spelen ook een rol bij de viering. 

 Inzegenen homohuwelijk 

Wat de Kleine Kerkenraad betreft geeft de inhoud van onze gesprekken met de Open Kring voldoende vertrouwen 

voor de voortgang van de procedure. Maar de kerkenraad is eerst benieuwd naar wat de gemeente hiervan vindt. 

 

Reacties 

Een aantal van de aanwezigen geeft aan deze verschillen erg moeilijk te vinden en de kerkenraad wil hier zeker niet 

aan voorbij gaan. Diverse gemeenteleden geven aan dat we niet meteen blokkades moeten opwerpen, maar voor 

antwoorden hierop terug moeten naar de bron en kijken wat de Bijbel ons hierover kan leren.  
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Uiteraard willen wij in de Stinskerk graag in ons gebouw blijven. Er wordt opgemerkt dat we moeten bedenken hoe 

goed we het hier hebben en dat de strijd om een gebouw zoals in het verleden niet nodig is en dat we de pijn die dat 

meebracht niet weer willen. Beslissingen zullen zakelijk moeten worden genomen, waarbij zakelijk niet per definitie 

financieel is. Praktische criteria als ruimte of reisafstand tellen net zo goed mee. En een zelfstandige Stinskerk buiten 

de PGZ? Onmogelijk, we genereren te weinig inkomsten. Elk huishouden zou dan een paar honderd euro meer 

moeten bijdragen. Bovendien zijn er zoveel meer vrijwilligers nodig dat het ondenkbaar is dat we die bij elkaar krijgen. 

Het complete verslag, de PowerPoint presentatie en het schema zijn terug te vinden op de website van de Stinskerk. 

De kerkenraad neemt alle reacties mee en houdt de gemeente op de hoogte van de voortgang in het proces. 

Gemeenteleden die willen meedenken en meedoen in dit proces zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij 

de scriba. 

Namens de kerkenraad, Saskia Dankers (Scriba)( scriba@stinskerk.nl; tel. 038-4215164) 

 

November 2015 

Van de kerkenraad: stand van zaken rondom vacature 

Voorstel voor een interim-predikant: Onze wijkpredikant heeft u afgelopen weken op de hoogte gehouden hoe wij in 

de kerkenraad denken verder te gaan na zijn vertrek. Inmiddels ligt er een voorstel bij het Moderamen van de 

Algemene Kerkenraad (AK) waarin we een aanvraag doen voor een interim-predikant voor twee jaar. De kans dat we 

een ‘gewone’ predikant kunnen beroepen is heel erg klein en dan zeker niet één voor 80% zoals onze huidige 

wijkpredikant. Op 14 december zal er in de AK over ons voorstel gestemd worden. Wij hebben goede hoop daarna 

snel een interim-predikant te kunnen vinden die niet alleen het pastoraat en het voorgaan in de eredienst als zijn 

taken heeft, maar ons ook kan begeleiden in de gesprekken met o.a. de Open Kring. Overigens weet de kerkenraad 

ook niet wat de uitkomst van dat proces zal zijn. 

Crisispastoraat: Voor de normale pastorale gesprekken kunnen wij gelukkig rekenen op ons pastorale team, maar 

voor crisispastoraat (bijv. stervensbegeleiding) willen we graag professionals inzetten. Binnenkort worden enkele 

(oud)predikanten gepolst of ze ingezet mogen worden voor pastorale noodsituaties binnen de Stinskerk. 

Consulent: Een consulent heeft binnen de kerkenraad een adviserende rol en kan ons begeleiden bij het zoeken naar 

de juiste interim-predikant. De consulent bemoeit zich vooral met de vergaderkant en de procedures en heeft dus 

geen taak in het pastoraat. Inmiddels is bekend dat ds. J.G. Zomer uit de Hervormde gemeente De Rank uit Staphorst 

consulent van de Stinskerk gaat worden. 

Namens de kerkenraad, Saskia Dankers (Scriba) 

 

December 2015 

Uitkomst voorstel interim-predikant in Algemene Kerkenraad 

Afgelopen maandagavond is er in de AK-vergadering besloten dat de Stinskerk een interim-predikant mag zoeken 

voor 80% voor twee jaar. De kerkenraad is hier erg blij mee. We kunnen de procedure voor een interim-predikant nu 

opstarten. Dit loopt wel even anders dan een normale beroepingsprocedure. Als er meer nieuws is, dan hoort u dat 

uiteraard. 

 

Januari 2016 

Belangrijke zaken 

 Ik had gehoopt al meer duidelijkheid te kunnen geven over de procedure inzake de interim-predikant. Er is 

inmiddels telefonisch contact geweest met de contactpersoon van de ‘mobiliteitspool’, maar er is helaas nog niets 

te melden. 

 Zoals u afgelopen zondag in de dienst hebt kunnen merken is de nood hoog m.b.t. het vinden van nieuwe 

kerkenraadsleden. Nu kunt u instemmend knikken en denken ‘het bestaat toch niet dat ze niemand vinden’, maar 

hebt u zelf al eens nagedacht of u een ambt zou kunnen oppakken?  

Maar ik ben niet zo’n vergadertype – Dat geldt voor veel kerkenraadsleden, maar toch zijn ze ambtsdrager 

geworden. En zonder te vergaderen kun je nu eenmaal geen besluiten nemen. 

Maar ik ben te oud, laat jongeren het op zich nemen – Onze wijkkerkenraad is ontzetten jong, zeker in vergelijking 

met andere wijken. Ik heb het even voor u uitgerekend: de gemiddelde leeftijd van de zittende ambtsdragers in 

2016 is 44,7 jaar. En de oudste daarvan (59 jaar) stopt aan het eind van het jaar. Kortom voor een goede 

afspiegeling van de gemeente hebben we die zestigplussers hard nodig (maar uiteraard kunnen we ook twintigers 

gebruiken).  

Bedenk even geen uitvluchten en begraaf uw talent niet meteen in de grond, maar vraagt u zich op dit moment 

eens serieus af: wat moet ervoor gebeuren zodat ik Gods roepstem hoor om zitting te nemen in de kerkenraad? 
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Maart 2016 

Interim-predikant begint per 1 april 

Zoals u vorige week zondag na de dienst hebt kunnen horen is de kerkenraad erg blij te kunnen meedelen dat een 

deel van de vacature is ingevuld door interim-predikant ds. Wim Andel uit Oudega (Friesland). Hij zal voor 20 uur per 

week aan de slag gaan (dat is een baan van 56%) voor de duur van 2 jaar. Op 17 april zal hij voor de eerste keer 

voorgaan in de ochtenddienst. 

 

April 2016 

Afgelopen maandagavond 18 april heeft de Wijkkerkenraad vergaderd over o.a. de volgende punten: 

 Zoals u weet zijn we momenteel op zoek naar een kerkelijk werker (waarschijnlijk wordt dit voor 6 - 10 uur per 

week). Diverse kerkelijk werkers uit de buurt zijn inmiddels gepolst of zij interesse hebben en er zijn een aantal 

sollicitaties binnengekomen. We hebben goede hoop binnen enkele weken alles rond te hebben. 

 De kerkenraad heeft na rijp beraad i.v.m. een verzoek van het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de 

Protestantse Gemeente Zwolle besloten tot ‘vervreemding’ van de pastorie, waarbij het CvK heeft toegezegd dat 

er een woning beschikbaar komt bij toekomstige beroeping. Dit betekent dat de pastorie verkocht mag worden. 

 Op de vergadering heeft de Wijkkerkenraad onderling gediscussieerd over mogelijke pijnpunten in het proces met 

de Open Kring. De Kleine Kerkenraad pakt dit onderwerp nu weer op. We hopen op redelijk korte termijn ook als 

gemeente nog een keer samen te komen en na te denken over onze identiteit, het proces en de opdracht 

waarmee de ‘overlegcommissie’ aan de slag kan. 

 

Mei 2016 

Mededeling kerkenraad: kerkelijk werker Lida Brugmans 

Met vreugde heeft de kerkenraad vorige week mondeling bekend gemaakt dat er een kerkelijk werker is gevonden 

voor het pastoraat in de Stinskerkgemeente. Vandaag ook schriftelijk deze mededeling. De afgelopen weken zijn er 

gesprekken geweest met kerkelijk werkers. Deze zijn inmiddels afgerond. De sollicitatiecommissie (bestaande uit 

ouderling Ane Marten Boersma, ds. Wim Andel en voorzitter Jaap van de Kamp) was zeer positief over de kerkelijk 

werker Lida Brugmans uit Nunspeet. Het voorstel van de commissie is overgenomen door de kerkenraad en Lida 

Brugmans heeft inmiddels met blijdschap de benoeming aanvaard. Met ingang van 1 juni 2016 zal zij voor 10 uur per 

week voor een periode van 2 jaar met haar pastorale taken beginnen. Op zondag 19 juni zal Lida Brugmans worden 

bevestigd en in de bediening worden gesteld, voorganger is dan ds. Wim Andel. Gemeenteleden kunnen in juni met 

haar kennismaken op genoemde zondag, maar ook op de gemeenteavond op dinsdag 21 juni. Zie hieronder.  

 

Gemeenteavond dinsdag 21 juni 2016  

De kerkenraad heeft besloten om op dinsdag 21 juni een gemeenteavond te houden. De precieze agenda volgt nog, 

maar in ieder geval zal er informatie worden gedeeld over het proces van samenwerking met de Open Kring. Ds. Wim 

Andel zal zijn taken toelichten en zijn eerste bevindingen presenteren en kerkelijk werker Lida Brugmans zal het 

eerste deel van de avond aanwezig zijn voor een nadere kennismaking. Maak uw/jouw agenda vrij voor deze 

belangrijke avond op de eerste dag van de zomer. Van harte welkom! 


