
Van de Kerkenraad – Wat ons bezig houdt 

In diverse stukken in de Zondagsbrief heeft u afgelopen maanden kunnen lezen wat er speelt binnen 

de gemeente en de kerkenraad. Zo was er in november de gemeenteavond. Daarvan heeft een ver-

slag in de Zondagsbrief gestaan. Van de beroepingscommissie verschijnen aparte berichten in de 

zondagsbrief en dat geldt ook voor stukken over het project Heilige Huisjes.  

Heilige Huisjes: Dit project over de toekomst van de Protestantse Gemeente Zwolle houdt natuurlijk 

ook de kerkenraad erg bezig. Op 5 april zal de kerkenraad met de wijkwerkgroep om de tafel gaan 

zitten. Uiteraard roepen we ook alle gemeenteleden op om hun mening te geven over de vragen die 

de wijkwerkgroep in de Zondagsbrief stelt én op een gemeenteavond die nog gepland zal worden. 

Kerkelijk Werker: De kerkenraad van de Stinskerk probeert (het moderamen van) de AK te overtui-

gen dat Lida Brugmans ook na 31 december behouden blijft voor de Stinskerk. We kunnen haar ge-

woonweg niet missen in het pastoraat. 

Samenwerking met de Open Kring: We proberen voorzichtig de samenwerking tussen de Open 

Kring en de Stinskerk vorm te geven. De avonden over geloofsopvoeding zijn hier een voorbeeld van. 

Ook zijn er weer een aantal gezamenlijke diensten met de Open Kring ingepland: één in het voorjaar, 

één in het najaar en een soort ‘zomervakantieregeling’. We hebben hierbij afgesproken dat dit gewone 

diensten zijn. Er is dan ook geen gezamenlijke voorbereiding en voorgangers hoeven hiermee geen 

rekening te houden. Zo hopen we een beter beeld te krijgen van elkaars manier van vieren. Dit jaar 

zijn er gezamenlijke diensten op: 

 22 april  dienst in de Stinskerk 

 29 juli   dienst in de Open Kring 

 5 augustus  dienst in de Stinskerk 

 12 augustus  dienst in de Open Kring 

 19 augustus  dienst in de Stinskerk 

 28 oktober  dienst in de Open Kring 

Het andere gebouw is dan dicht. Het zomervakantierooster zal dit najaar worden geëvalueerd. 

De kerkenraden van beide gemeentes hebben besloten een deel van hun kerkenraadsvergadering op 

23 april gezamenlijk te houden. Naast ontmoeting staat het ‘Stimuleringsfonds’ centraal dat is opgezet 

door de Algemene Kerkenraad. Doelstelling is “financiering van projecten die onderscheidend bijdra-

gen aan het voortbestaan van een levendige Protestantse Gemeente Zwolle, ook over tien jaar.” Kort-

om er is geld beschikbaar voor projecten en Zwolle West mag dat niet laten liggen. Speerpunt wordt 

mogelijk het nieuwe ontmoetingspastoraat met als speciaal aandachtspunt de jeugd. Hierbij kan de 

beoogde samenwerking vruchtbaar werken. 

Privacywetgeving: Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen 

aan de nieuwe privacywetgeving. Dat geldt dus ook voor onze wijkgemeente. Gegevens van gemeen-

teleden zoals namen en adressen mogen niet zomaar in het openbaar worden gedeeld. Dit zal gevol-

gen hebben voor bijvoorbeeld onze website, voor de papieren zondagsbrief en voor het noemen van 

berichten van overlijden in de dienst i.v.m. de uitzending via internet. We zullen manieren moeten 

zoeken hoe we dergelijke persoonlijke informatie toch kunnen delen, omdat aandacht voor elkaar in 

de kerk erg belangrijk is. Hoe we dit precies gaan oplossen weten we nog niet, maar we zijn er mee 

bezig. 

Diensten Westenhage: Voor de Avondontmoetingsdiensten in Westenhage hebben zich nog drie 

gemeenteleden gemeld. In totaal zijn er nu zes ‘leken-voorgangers’ om de gaten in het rooster op te 

vullen wanneer er geen ‘professional’ gevonden kan worden. Dit zijn: Jacco Dankers, Saskia Dankers, 

Emmy Dijkstra, Els van de Kamp, Jenny Vrieswijk en Gerrit Zwakenberg. Wie zich nog wil aansluiten, 

kan zich melden bij ds. Wim Andel. 

Namens de kerkenraad, Saskia Dankers (scriba) 


