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Vraag 1. Profiel van de Jeruzalemkerkgemeente 
 
Hieronder allereerst een citaat uit het Beleidsplan van de wijkgemeente Jeruzalemkerkgemeente (JKG), dat vrijwel 
gereed is en op korte termijn door de wijkkerkenraad zal worden goedgekeurd: 
 
De Jeruzalemkerkgemeente (JKG) vormt één van de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) en van de 
Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De PKN is een brede kerk, waarbinnen een grote diversiteit aan theologische opvat-
tingen bestaat. Deze diversiteit wordt weerspiegeld in de PGZ als Zwolse gestalte van de PKN.  
 
Identiteit 
De JKG staat binnen de diversiteit van de PKN in de (hervormd-) gereformeerde traditie. Het gezag van de Heilige Schrift 
over leer en leven, zoals verwoord in de belijdenissen van de Reformatie – de Drie Formulieren van Eenheid – en de in 
deze belijdenissen verankerde visie op het heil in Jezus Christus bepalen de identiteit van de JKG. Onze identiteit vertaalt 
zich door in onze visie op en praktijk van de liturgie, in onze visie op het ambt en in onze bezinning op belangrijke morele 
vraagstukken. Als wijkgemeente zijn wij sterk verbonden met de beweging van de Gereformeerde Bond in de PKN die tot 
doel heeft om in de breedte van de PKN het (hervormd-)gereformeerde geluid tot klinken te brengen. Zo waren de predi-
kanten die de gemeente tot op heden dienden vrijwel allemaal lid van de Gereformeerde Bond. Datzelfde geldt ook voor 
de gastvoorgangers in onze erediensten.   
 
De identiteit van onze gemeente komt dus tot uitdrukking in de vormgeving van de erediensten en in de Bijbelse inhoud en 
de bevindelijke toonzetting van de prediking. Een brede groep gemeenteleden buiten onze geografische wijk en een fors 
aantal gezinnen van buiten Zwolle heeft zich om deze reden bij onze gemeente aangesloten en hier een kerkelijk thuis ge-
vonden. De JKG vormt binnen de PGZ een identiteitsgemeente met een regionale betekenis.  
  
Zoals uit het voorgaande blijkt, is de JKG niet in eerste instantie een wijkgemeente, waarvoor geldt dat de gemeen-
teleden gemeenschappelijk hebben dat zij – op zijn minst voor het overgrote deel – woonachtig zijn in een bepaald 
geografisch gebied, c.q. in een bepaald deel van de stad Zwolle. De belangrijkste samenbindende factor is de theo-
logische koers van de wijkgemeente. Deze vormt voor verreweg de meeste gemeenteleden de motivatie voor hun 
lidmaatschap voor de JKG.   
 
Dit laat onverlet dat de JKG daarnaast ook een wijkgemeente is.  De geografische wijk van de JKG bestaat globaal uit 
de stadswijken Veerallee, Centrum, Diezerpoort en Kamperpoort. Daarbij doet zich de bijzonderheid voor dat sinds 
de verhuizing van de Grote Kerk in het centrum van de stad naar de Jeruzalemkerk in de wijk Assendorp, nu enkele 
jaren geleden, het kerkgebouw van de gemeente niet meer in de geografische wijk ligt. De wijkkerkenraad van de 
JKG is daarom voornemens om op korte termijn in gesprek te gaan met de Oosterkerkgemeente, waartoe de wijk 
Assendorp behoort, om  te komen tot een aanpassing van de wijkgrenzen met als achterliggend doel het realiseren 



van een situatie waarin de JKG als wijkgemeente verantwoordelijkheid kan dragen voor de wijk om de Jeruzalem-
kerk heen. In de jaren voor de verhuizing naar de Jeruzalemkerk droeg de gemeente de naam Grote Kerkge-
meente. Deze naam is vanwege de verhuizing recentelijk veranderd in JKG. 
 
Daarnaast geldt, dat de omvang van de huidige geografische wijk van de JKG qua aantal leden relatief beperkt is. 
Oorzaak hiervan is, dat bij de fusie van de Hervormde Gemeente Zwolle en de Gereformeerde Kerk van Zwolle als 
uitvloeisel van de kerkfusie die heeft geleid tot het ontstaan van de PKN, de toenmalige Grote Kerkgemeente niet is 
gefuseerd met een Gereformeerde wijkgemeente. Binnen de voormalige Gereformeerde Kerk van Zwolle bestond 
namelijk geen wijkgemeente die qua theologische koers op dezelfde lijn zat als de Grote Kerkgemeente en dus in 
aanmerking kon komen als fusiepartner. De leden uit het geografische gebied van de Grote Kerkgemeente, die 
voor de fusie bij de Gereformeerde Kerk van Zwolle hoorden, zijn bij de fusie niet overgedragen aan de Grote Kerk-
gemeente, maar zijn lid gebleven van de Oosterkerkgemeente. Het feit dat de JKG – behoudens nieuw-ingekomen 
gemeenteleden van de laatste 10 jaar – uitsluitend bestaat uit voormalige leden van de Hervormde Gemeente 
Zwolle en weinig voormalige Gereformeerde leden heeft, beperkt de omvang van het aantal leden in de geografi-
sche wijk van de JKG.  
 
Het relatief beperkte aantal leden van de wijkgemeente, het feit dat het in het stadscentrum vaak gaat om studen-
ten met beperkte financiële armslag en weinig of geen band met de JKG en het feit dat de stadswijken Dieze en 
Kamperpoort niet erg welvarend zijn, leidt ertoe dat de inbreng van de JKG bij de Actie Kerkbalans relatief beperkt 
is; volgens het huidige rekenmodel eigenlijk onvoldoende om een full time predikantsplaats te bekostigen. Belang-
rijkste oorzaak daarvan is het hoge aantal leden dat niets bijdraagt. De JKG heeft met een gemiddelde van ruim 
390 EURO per jaar namelijk de hoogste opbrengst per bijdrager. Dat laat zien dat de actieve en betrokken leden 
ook in financiële zin verantwoordelijkheid nemen. Anderzijds heeft de JKG ook het hoogste aantal niet-bijdragers; op 
60% van de verzonden verzoeken om een kerkelijke bijdrage komt geen enkele reactie.  
 
De specifieke sociaalmaatschappelijke kenmerken van de geografische wijk van de JKG leiden ook tot de para-
doxale situatie dat de JKG van alle wijkgemeenten in de PGZ het hoogste aantal kerkgangers (in de ochtenddiensten) 
heeft en tegelijk financieel relatief weinig bijdraagt. Oorzaak van deze paradox is dat in veel andere wijkgemeenten 
geldt dat leden die niet actief meeleven met de gemeente en geen erediensten bezoeken, wel financieel bijdragen 
– bijvoorbeeld omdat zij dit van vroeger uit gewend zijn, het geld relatief makkelijk kunnen missen, of de (maat-
schappelijke) meerwaarde van kerkelijke gemeenten onderkennen ook al zijn zij zelf niet actief betrokken. Gezien 
de sociaalmaatschappelijke kenmerken van de geografische wijk van de JKG geldt dat voor deze gemeente niet. Als 
gevolg van het relatief hoge aantal kerkgangers zijn de collecte-opbrengsten van de JKG wel weer vrij hoog. Voor 
meer cijfermatige gegevens over de JKG wordt verwezen naar de overzichten die aan het Projectteam zijn aange-
reikt door het Kerkelijk Bureau van de PGZ. 
  
Zoals in het voorgaande reeds vermeld, is de JKG enkele jaren geleden verhuisd van de Grote Kerk, waar als wijk-
centrum Het Refter bij hoorde, naar de Jeruzalemkerk. Deze verhuizing heeft de gemeente geen goed gedaan. In 
de aanloop naar de verhuizing liepen de meningen over de wenselijkheid hiervan binnen de gemeente en binnen 
de kerkenraad sterk uiteen. Als gevolg hiervan heeft de discussie over verhuizing ook (te?) lang geduurd. Dit mede 
als gevolg van het langdurige besluitvormingstraject in de Algemene Kerkenraad. Toen de verhuizing uiteindelijk 
zijn beslag kreeg, zijn verschillende leden afgehaakt en niet mee overgegaan naar de Jeruzalemkerk. Leden van de 
gemeente hebben rond de verhuizing veel tijd geïnvesteerd in het opknappen van het interieur van de Jeruzalem-
kerk. Het (centraal) College van Kerkrentmeesters heeft ca. 100.000 EURO geïnvesteerd in materialen (verlichting, 
verf) en in de audiovisuele techniek (o.a. beamers in de kerkzaal). Wanneer er binnen afzienbare termijn opnieuw 
een verhuizing zal moeten plaatsvinden, dan leidt dit tot kapitaalvernietiging en tot frustratie en onbegrip bij de 
leden van de JKG.  
 
Daar komt nog bij, dat de JKG de afgelopen decennia al meermaals is verhuisd. Toen de Hervormde Evangelisatie, 
waarin de JKG de wortels heeft, in de Hervormde Gemeente van Zwolle geïntegreerd werd, werd de nieuwe wijkge-
meente als eerste gehuisvest in de Broerekerk (waar nu Boekhandel Waanders zit), vervolgens in de Bethelehem-
kerk (waar nadien een aantal verschillende horeca gelegenheden is gehuisvest) waarna weer een verhuizing volgde 
naar de Grote Kerk (nu grotendeels in gebruik als evenementenlocatie en in beheer bij een onafhankelijke stich-
ting) om ten slotte de stap te maken naar de Jeruzalemkerk. Het feit dat alle monumentale kerkgebouwen die de 



JKG in de afgelopen decennia heeft moeten verlaten vervolgens werden onttrokken aan het kerkelijk gebruik en 
een andersoortige bestemming kregen, is als bijzonder pijnlijk en verdrietig ervaren. Een eventuele conclusie 
voortkomend uit het project Heilige Huisjes dat de JKG opnieuw zou moeten verhuizen, kan als gevolg van dit alles 
op buitengewoon weinig draagvlak rekenen bij de leden van de JKG. Het gevoelen is dat wanneer er als uitvloeisel 
van het project Heilige Huisjes opnieuw een herschikking van (kerk)gebouwen aan de orde mocht zijn, andere wijk-
gemeenten van de PGZ die tot nu toe nog nooit verhuisd zijn, eerder voor een verhuizing in aanmerking dienen te 
komen dan de JKG.  
 
Ook is de vraag wat de Jeruzalemkerk bij verkoop op zou brengen, gezien de status van gemeentelijk monument 
en de uitgebreidheid van de argumentatie daarvoor. Een eerdere poging om de Jeruzalemkerk te verkopen is op 
niets uitgelopen vanwege de zeer geringe verkoopopbrengst die resulteerde als gevolg van de aanwijzing tot ge-
meentelijk monument en de uitgebreidheid van de omschrijving van de monumentale waarden die de gemeente 
Zwolle daartoe hebben doen besluiten. Tot slot zal bij afstoting van het pand het Kerkelijk Bureau, dat ook in het 
complex gehuisvest is, ook moeten verhuizen. Een ander onderkomen voor het Kerkelijk Bureau en de verhuizing 
zullen ook de nodige kosten met zich meebrengen. 
De JKG is een actieve wijkgemeente, die elke zondag twee erediensten belegt met ’s ochtends gemiddeld zo’n 325 
bezoekers en ’s avonds 150 bezoekers. Daarnaast worden allerlei activiteiten georganiseerd voor specifieke groe-
pen, zoals: 
 

• Catechisaties (wekelijks op dinsdagavond; ca. 40 deelnemers verdeeld over 3 groepen) 
• Kinderclub “De Regenboog” voor kinderen van de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool (tweeweke-

lijks op vrijdagavond; ca. 30 deelnemers) 
• Tienerclub Brick voor jongeren vanaf de brugklas tot ca. 16 jaar (tweewekelijks op vrijdagavond, ca. 15 

deelnemers) 
• Open Jeugdwerk Kompas voor jongeren vanaf ca. 16 jaar (wekelijks op zaterdagavond, ca. 10 deelnemers) 
• Mannenvereniging Calvijn (tweewekelijks op dinsdagavond, ca. 10 leden) 
• Vrouwenvereniging Hadassa (tweewekelijks op dinsdagmiddag, ca. 35 leden) 
• Vrouwenvereniging Lydia (tweewekelijks op dinsdagochtend, ca. 20 leden) 
• Gebedsgroep (eerste dinsdagavond van de maand, ca. 10 leden) die ook een maandelijkse gebedskalen-

der voor de JKG verzorgt 

Ook zijn veel gemeenteleden lid van een Bijbelkring. De diverse Bijbelkringen tellen in het totaal naar schatting 
meer dan 150 leden maar het lidmaatschap van Bijbelkringen wordt niet centraal geadministreerd. In een aantal 
wijken van Zwolle zijn daarnaast ook wijkkringen, waarbij gemeenteleden uit dezelfde wijk regelmatig bij elkaar 
komen. Het aantal deelnemers is naar schatting eveneens rond de 150, maar wordt ook niet centraal geadmini-
streerd. 
 
De gemeente organiseert daarnaast activiteiten die gericht zijn op de omgeving. Voorbeelden hiervan zijn: 
 

• Schuldhulpmaatje, een project dat tot doel heeft om te voorkomen dat mensen in de schuldsanering be-
landen. 

• Eetcafé in de WRZV-hallen, waarbij één keer per week een warme maaltijd gekookt wordt voor Zwollena-
ren in moeilijke omstandigheden, die vervolgens ook samen met hen wordt genuttigd om te investeren in 
saamhorigheid en onderling contact. 

• Hulpverlening aan een thuiszorgproject in Roemenië, waar veel gemeenteleden zich voor inzetten en wat 
ook met regelmaat door gemeenteleden wordt bezocht. 

• Tweewekelijkse koffieochtenden voor vrouwen in speeltuin Assendorp aan de Hortensiastraat. 
• Tweewekelijkse ouderenmiddagen, waarbij geldt dat van de ca. 50 deelnemers 1/3 tot de JKG behoort en 

2/3 niet kerkelijk betrokken is. 
• Vakantiebijbelclubweken in Assendorp en in Dieze in de zomervakantie en op wat beperktere schaal ook 

in de herfst- en de voorjaarsvakantie, die worden bezocht door meer dan 150 kinderen. 
• Evangelisatieproject Sonrise in de wijk Dieze in de zomervakantie in samenwerking met de Vrije Evangeli-

sche Gemeente aan de Hogenkampseweg en Youth for Christ Zwolle, waarbij tientallen kinderen en jonge-
ren uit de buurt meedoen. 



• Verschillende gemeenteleden zetten zich in bij de diensten in verzorgingshuis Arcadia en verpleeghuis het 
Zonnehuis. 

Tot slot worden zendingswerkers in het Midden-Oosten en in Albanië financieel ondersteund. Hiertoe functioneert 
een zendingscommissie, die het contact met de zendingswerkers onderhoudt, de gemeente bij hun werk betrekt 
en als de zendingswerkers met verlof zijn zorgt voor persoonlijke contacten met de JKG. 
Het voornemen is om wanneer het mogelijk blijkt om in overleg met de Oosterkerkgemeente de wijkgrenzen te 
wijzigingen en de Algemene Kerkenraad daarmee instemt, nog meer activiteiten gericht op de geografische wijk te 
ondernemen. Nu al wordt er eens per jaar een rommelmarkt en een pannekoekenrestaurant georganiseerd, waar 
de bewoners in de directe omgeving van het kerkgebouw voor worden uitgenodigd. 
 
Gezien het grote aantal activiteiten dat de wijkgemeente organiseert, wordt het kerkgebouw intensief gebruikt. 
Vanwege de omvang van het pand en het aantal zalen, kan er daarnaast actief worden verhuurd aan derden. In de 
praktijk blijkt de combinatie van kerkelijk gebruik en verhuur aan derden goed te werken. De inzet van een profes-
sionele koster/beheerder is daarbij een factor van groot belang.  
 
De JKG heeft een moeilijke tijd achter de rug. Sinds augustus 2017 is de wijkpredikant vrijgesteld van werkzaamhe-
den in verband met het starten van de procedure om te komen tot losmaking. De erediensten worden sindsdien 
geleid door gastpredikanten. Het jeugdwerk wordt gecoördineerd door een kerkelijk werker met een aanstelling 
van 0,4 fte. Het pastoraat bij ziekte, rouw en crisissituaties zoals werkloosheid of relatieproblemen wordt flexibel 
en naar behoefte ingevuld door een emeritus predikant die de JKG goed kent en dichtbij Zwolle woont. Een andere 
emeritus predikant functioneert als extern voorzitter van de wijkkerkenraad. Om het geheel van de PGZ niet op te 
zadelen met de kosten van deze extra inzet, worden de kerkelijk werker en de emeritus predikanten bekostigd van-
uit erfenissen en legaten die de JKG in het verleden heeft ontvangen en vanuit de wijkkas. 
 
Kijkend naar de toekomst verwachten wij geen ingrijpende wijzigingen in het profiel van de JKG zoals dat hierboven 
is geschetst. Er zal geen sprake zijn van een “revolutie”- wel van een “evolutie”. Want de tijden veranderen en als 
gemeente zijn wij in gesprek met de tijdgeest en de cultuur om voor zover dat in ons vermogen ligt het Evangelie 
van onze Heere Jezus ingang te doen vinden en jongeren en ouderen daarbij te betrekken en daarvoor te winnen. 
Wanneer de JKG wordt gevrijwaard van ingrijpende maatregelen als uitvloeisel van het project Heilige Huisjes (zo-
als bijvoorbeeld een nieuwe verhuizing), als orthodoxe (Bonds)gemeente de ruimte krijgt en houdt binnen het ge-
heel van de PGZ en in de loop van 2019 een nieuwe full-time predikant kan beroepen, mag in de toekomst mense-
lijkerwijs gesproken een voorzichtige groei van de JKG worden verwacht. De “natuurlijke omvang” van een ortho-
doxe (Bonds)gemeente in Zwolle is groter dan de huidige omvang van de JKG. Dit blijkt ook uit het feit dat de ge-
meente in het verleden aanmerkelijk groter was.   
 
Tot slot: het is ons gebed dat de JKG en de PGZ als geheel geleid door de Heilige Geest beleid mogen ontwikkelen 
en besluiten mogen nemen die bijdragen aan de uitbreiding van het Koninkrijk van onze God en het heil van men-
sen! 
  



Vraag 2. De JKG en de PGZ 
 
Om de tweede vraag die gesteld is te beantwoorden, citeren wij enkele passages uit het Beleidsplan van de wijkge-
meente Jeruzalemkerkgemeente (JKG), dat vrijwel gereed is en op korte termijn door de wijkkerkenraad zal worden 
goedgekeurd:  
 
Als gemeente nemen wij met overtuiging onze plaats in in de PKN en in de PGZ. Dit ondanks het feit dat er qua theolo-
gische visie en geloofsbeleving met een aantal afgescheiden kerken en groepen – zoals bijvoorbeeld de Christelijk Gerefor-
meerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt,  de Gereformeerde Gemeenten en de Evangelische beweging – 
soms meer geestverwantschap ervaren kan worden dan met (delen van) de PKN. De weg van afscheiding en van de kerke-
lijke versplintering die daarvan meestal het gevolg is, kunnen en willen wij echter niet gaan. Wij herkennen ons in de ker-
kelijke weg die de Gereformeerde Bond in het geheel van de PKN volgt en gevolgd heeft. Wij kiezen ervoor om samen met 
het geheel van de PGZ gestalte te geven aan de gemeente van Christus in Zwolle; en dat binnen het brede verband van de 
PKN, de kerk die sinds de tijd van de Reformatie in Nederland bestaat en die door God Zelf al eeuwenlang wordt bewaard.  
 
Daarmee is een spanningsveld gegeven dat kan worden gekenmerkt als de paradox van ‘eenheid in verscheidenheid’. Er 
bestaan tussen de JKG en andere wijkgemeenten van de PGZ diepgaande verschillen van inzicht ten aanzien van essentiële 
punten als het Schriftgezag, de persoon en het (verlossings)werk van Christus en de levensheiliging en de ethiek. Het ge-
sprek hierover moet worden gevoerd, omwille van het welzijn van de kerk. De JKG wil zich geven in dat gesprek binnen de 
PGZ. Daartoe is erkenning van de verschillen, ook in de (toekomstige) structuur van de PGZ, echter een essentiële voor-
waarde. 
 
Als “essentiële uitgangspunten” voor wat betreft het staan van de JKG in het geheel van de PGZ wordt in het con-
cept-beleidsplan voorts nog het volgende genoemd: 
 

• Beleidsmatig wordt ingezet op vitale (wijk)gemeenten met een behoorlijke omvang en een herkenbare identiteit 
omdat identiteitsgemeenten naar onze mening meer toekomst hebben dan gemeenten waarin de geografie als 
primaire samenbindende factor moet gelden. In een tijd waarin mensen steeds individualistischer en mobieler 
worden en de diversiteit aan opvattingen steeds meer toeneemt, lijkt een geografische verbondenheid als basis 
voor een gemeente ons onvoldoende. 

 
• Aangezien onze gemeente reeds een identiteitsgemeente is, blijft de JKG binnen het geheel van de PGZ behouden 

als zelfstandige wijkgemeente met een volledige predikantsplaats. Onze verwachting is dat wij deze op termijn 
weer zullen kunnen bekostigen. Totdat het zover is, doen wij ter overbrugging een beroep op het nieuwe stimule-
ringsfonds van de PGZ. Daartoe zullen wij een project definiëren met een duur van 5 jaar om extra te investeren 
in de vitaliteit van onze gemeente en zo bij te dragen aan de groei van ledental en inkomsten waarop wij inzetten 
en die in onze optiek reëel is nu wij de moeilijke periode van de laatste jaren achter ons gelaten hebben.  
 

• Het inhoudelijke gesprek, zoals hiervoor is genoemd, wordt gefaciliteerd door en gevoerd in de Algemene Kerken-
raad. Besluitvorming vindt niet alleen plaats op grond van zakelijke en getalsmatige overwegingen. Inhoudelijke 
argumenten worden ook nadrukkelijk betrokken in de beleidsvorming. 
 

• Er wordt niet ingezet op gedwongen inhoudelijke samenwerking of zelfs samenvoeging van wijkgemeenten die 
qua identiteit ver uiteen liggen. De ervaring leert dat dit leidt tot kwijnende gemeenten met weinig elan, omdat de 
inhoudelijke compromissen die gesloten moeten worden niet verbindend werken en uiteindelijk niemand meer 
inspireren. Het verschil tussen de JKG en de andere wijkgemeenten van de PGZ in visie op de ambten, in het bij-
zonder op de toelating van vrouwen tot de ambten, vormt als het gaat om inhoudelijke samenwerking nog een 
extra complicatie.  
 

• Uiteraard realiseert de JKG zich dat wanneer ledental en inkomsten teruglopen, maatregelen onvermijdelijk zijn 
en dat het niet zo kan zijn dat een (te) groot deel van de financiële middelen van de PGZ wordt besteed aan ge-
bouwen in plaats van aan eredienst, pastoraat en diaconaat. Als het echt niet anders kan, is onze inzet in het 



gesprek in de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters dat wij opteren voor praktische samen-
werking, zoals bijvoorbeeld het delen van één kerkgebouw met meerdere wijkgemeenten van de PGZ.  

 
  



Vraag 3. De Jeruzalemkerk als kerkgebouw 
 
Uit het voorgaande blijkt dat de JKG inzet op continuïteit als zelfstandige wijkgemeente met een eigen kerkgebouw 
en om zwaarwegende redenen niet opteert voor inhoudelijke samenwerking, of zelfs samenvoeging, met andere 
wijkgemeenten van de PGZ. Wanneer vervolgens wordt gekeken naar het huidige kerkgebouw, de Jeruzalemkerk in 
Assendorp, kan worden vastgesteld dat dit goed aansluit bij de behoeften van de wijkgemeente. Deze constatering 
was enkele jaren geleden ook één van de overwegingen die pleitten voor een verhuizing van de Grote Kerk naar de 
Jeruzalemkerk – waarbij zoals hierboven reeds opgemerkt ook overwegingen aan de orde waren die hier juist te-
gen pleitten. 
 
Belangrijke voordelen van de Jeruzalemkerk zijn wat ons betreft: 
 

• Het gebouw is duidelijk herkenbaar als kerk. Wij zien dit als een belangrijk voordeel voor de beleving van 
de leden van de JKG en voor de uitstraling naar de omgeving. 

• Het gebouw ligt centraal in de stad Zwolle. Gezien het feit dat de leden van de JKG afkomstig zijn uit de 
hele stad, is dit gunstig. 

• Het gebouw is groot en flexibel. Er kunnen meerdere activiteiten op hetzelfde tijdstip naast elkaar worden 
georganiseerd en er zijn ruimten voor groepen van een verschillende omvang. 

• Er is veel parkeerruimte beschikbaar, wat van belang is omdat de leden van de JKG afkomstig zijn uit ge-
heel Zwolle en soms zelfs van buiten de stad. 

• De zaalruimten zien er na de recente opknapbeurt bij het inhuizen van de JKG weer fris uit. Daarbij is ook 
geïnvesteerd in het verbeteren van de isolatie van het pand. 

• Bij deze opknapbeurt hebben veel gemeenteleden tijd en energie geïnvesteerd – inclusief de jeugd die 
veel inzet heeft laten zien om de kelder geschikt te maken als jeugdhonk. Als de JKG het kerkgebouw op 
korte termijn alweer moet verlaten zal dit leiden tot onbegrip – omdat dit wordt beschouwd als kapitaal-
vernietiging – en frustratie.  

• Het beheer van het gebouw wordt ingevuld door een full-time professionele koster/beheerder. Dit be-
perkt de inzet van vrijwilligers hiervoor, zodat die hun tijd en energie kunnen inzetten voor andere activi-
teiten van de gemeente (pastoraat, diaconaat, missionair werk) die dichter bij de kern van het gemeente-
zijn liggen dan geldt voor het beheer van een gebouw. De kosten van het professioneel beheer kunnen 
voor een belangrijk deel gedekt worden gedekt uit de externe verhuuropbrengsten. 

• De tuin van het gebouw wordt verzorgd door vrijwilligers vanuit de JKG. Dit biedt goede mogelijkheden 
voor gemeenteleden die zich graag praktisch inzetten en werkt samenbindend. 

Het enige nadeel van het gebouw is dat de kerkzaal een wat sombere en donkere uitstraling heeft. Het is echter 
lastig om hier wat aan te doen, omdat dit gezien het karakter en de bouwwijze van het pand al snel erg kostbaar 
wordt en de door de gemeente vastgestelde monumentale waarden de mogelijkheden hiertoe ook nogal beper-
ken. Er loopt een onderzoek om te kijken welke maatregelen eventueel genomen kunnen worden om de kerkzaal 
lichter en ruimer te maken en hoe het bijbehorende kostenplaatje eruit zou zien. Daarnaast lopen er op dit mo-
ment initiatieven om de audiovisuele techniek verder te verbeteren, met als belangrijkste doel om het makkelijker 
te maken om in de erediensten andere instrumenten in te zetten dan alleen orgel en piano. Als uitvloeisel van het 
nieuwe beleidsplan is de kerkenraad namelijk voornemens om hiervoor in de inrichting van de erediensten meer 
ruimte te scheppen. Naar verwachting zal dit een investering vergen in de orde van 5.000 tot 10.000 EURO. 
 
De JKG is er –net als de andere wijkgemeenten van de PGZ- aan gewend om een eigen kerkgebouw ter beschikking 
te hebben. Een situatie die in andere plaatsen met enige regelmaat voorkomt, namelijk dat meerdere wijkgemeen-
ten één kerkgebouw delen en aldus praktisch samenwerken omdat om wat voor reden dan ook inhoudelijke sa-
menwerking of zelfs samenvoeging een brug te ver is, zou in Zwolle zonder meer revolutionair te noemen zijn. 
Naar onze overtuiging zou dit alle betrokkenen daarom geen goed doen, zodat wij hier niet naar willen streven. 
Vervolgens geldt dan dat de Jeruzalemkerk om de bovengenoemde redenen uitstekend past als onderkomen voor 
de JKG – zeker wanneer de uitstraling van de kerkzaal wat kan worden opgefrist en de techniek nog verder kan 
worden verbeterd! 
 


