
Openkring 
 
VRAAG 1 (typering en ontwikkelingen)  
 
1A. Eigenlijk vragen we u om ‘een foto’ te maken van de huidige situatie aan de hand van onderstaande 
vragen.  
 

1. Omschrijf de historie van de wijkgemeente binnen de PGZ en binnen Zwolle?  
 
Begin 90er jaren in de vorige eeuw werd er in de burgerlijke gemeente Zwolle besloten tot de ontwikkeling 
van een nieuwe wijk in de Mastenbroeker polder: Stadshagen. Kort daarna hebben de besturen van de 
Gereformeerde kerk Zwolle, de Hervormde gemeente Zwolle besloten dat het wenselijk was om ook in die 
nieuwe wijk een (nieuwe) protestantse wijkgemeente te hebben. De Gereformeerde wijkgemeente 
Westenholte is verzocht de ontwikkeling van een dergelijk wijkgemeente op zich te nemen. Omdat er ook 
goede relaties waren met de Thomas a Kempis parochie werd er later besloten dat ze (drie 
kerkgemeenschappen) gezamenlijk een kerkgebouw in de nieuwe wijk zouden stichten. 

Inmiddels schrijven we 1996;  de eerste huizen zijn gebouwd in Stadshagen. Het kerken gebeurde in het 
(oude) Anker in Westenholte. Om de pastores (Nelleke Beimers, Anne Zweers en Joep Roding) een werkplek 
te geven en een vaste plek in de wijk te hebben werd het inloophuis ingericht. Op de Boogmakerstraat 2 
werd een eengezinswoning gehuurd en ingericht. In die tijd ontstond ook de naam voor de nieuwe 
wijkgemeente: De  Open Kring. Het naam en het symbool dat we nog steeds gebruiken 

Naast de dienst in het Anker werd er al snel in de school de Krullevaar  eens in de maand een avonddienst 
gehouden. Nog weer een jaar later verhuisde de gereformeerde wijkgemeente Westenholte met haar 
kerkdiensten vanuit het Anker naar de aula van de inmiddels nieuw gebouwde school de Zevensprong in 
Stadshagen.  

Na verloop van tijd kwam ook de beloofde nieuwbouw in zicht. De Hervormde centrale kerkenraad en de 
Gereformeerde Kerkenraad Algemene Zaken  namen het besluit nieuw te bouwen. Groot was de 
teleurstelling dat op het laatste moment het bisdom een streep haalde door het RK deel van de nieuwbouw. 

Inmiddels was de Protestantse gemeente Zwolle ontstaan. Werden er afspraken gemaakt over de  nieuw te 
vormen wijkgrenzen. De spoorlijn werd de grens tussen de Stinskerkwijkgemeente en de Wijkgemeente 
Open Kring. Een groot deel van de mensen behorende tot de voormalige gereformeerde wijkgemeente 
Westenholte sloot zich aan bij de Openkring. Er waren ook gemeenteleden die voor de gemeenschap in 
Westenholte kozen en zich bij de Stinskerkgemeente aansloten.   

Met de nieuwbouw die in 2007 gereed kwam, kwam er ook een eind aan het huren van het inloophuis. Er 
was nu immers een kerkgebouw. Met vereende krachten werd het kerkgebouw naar wens ingericht. Er werd 
van de verschillende vaardigheden van gemeenteleden optimaal gebruik gemaakt.  Vanuit Borne kwam er 
een orgel. Een gepensioneerde orgelbouwer uit de wijk gaf leiding aan de demontage in Borne en de 
wederopbouw in Stadhagen. Met een mooi glas in loodraam, gemaakt door de moeder van een van de 
gemeente leden, werd de hinderlijke ochtendzon gepareerd. Een gelegenheidskoor bij de opening werd het 
Open Kring koor. Het koor (25 tot 30 personen) werkt onder leiding van Joost Heutink aan bijdragen in 
(speciale) diensten mee.  

Met de grote groei van de wijk, een jonge wijk, waren er ook veel kinderen in de kerk. Er werden elke maand 
kinderen gedoopt. Er waren veel kinderen in de kerk. Deze kinderen zijn inmiddels tieners, de wijk groeide 
vanwege de crises nog wel maar minder hard. De verwachting is ook dat ze blijft groeien vanwege de 
uitbreidingsmogelijkheden die er voorlopig nog zijn. 

2. Geef een korte algemene omschrijving van de wijk. Denk hierbij aan achtergronden, inhoudelijk-religieuze 
zaken en belangrijke thema’s.  
Stadshagen is de nieuwste wijk van Zwolle en heeft momenteel ongeveer 22.000 inwoners. Daar 
zitten veel Zwollenaren tussen uit andere wijken, maar ook veel mensen van buiten Zwolle. Er is 
hierdoor geen jarenlange historie tussen mensen en het maakt ook dat mensen hier erg open zijn 



richting nieuwkomers omdat ze dat vaak zelf ook zijn geweest. Daarentegen is de binding tussen de 
wijkbewoners wellicht ook wel minder dan in andere wijken, men is erg op zichzelf en hebben niet 
persé een groot netwerk in de wijk.  
Kerkelijk gezien is het vrij overzichtelijk, naast de Open Kring staat er nog een kerk van de 
Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk. (Fonteinkerk) Die kerk is aanzienlijk groter dan de Open Kring 
(>3000 leden). 
Onze inschatting is verder dat de meerderheid van de inwoners van Stadshagen zich niet meer 
verbonden voelen met welke kerk dan ook.  

 
3. Welke activiteiten worden er binnen / onder verantwoording van de wijkgemeente georganiseerd (doel, 

doelgroep, frequentie, locatie, hoeveelheid bezoekers)?. 
 
Naast de dienst op zondag is er op woensdagochtend een vrij toegankelijke Open ochtend. Ook 
wordt er met regelmaat een lectio divina georganiseerd en zijn er kringwandelingen. Ook zijn er 
senioren-eetgroepen.  
 

4. Hoeveel mensen bezoeken de reguliere kerkdiensten en de bijzondere kerkdiensten?  
 
Elke zondagmorgen wordt er een kerkdienst gehouden. Er zijn tussen de 150 en 200 kerkgangers. 
Op hoogtijdagen zijn er tussen de 350 en 380 kerkgangers Veelal zijn de oudere gemeenteleden de 
meest trouwe maar is er een grote groep jongeren de minder regelmatig in de kerk komt. 

5. Wat is de leeftijdsopbouw van de leden en bezoekers van de verschillende diensten en activiteiten?  
Hieronder valt de leeftijdsopbouw van de leden van de Open Kring af te lezen. In de kerkdiensten 
zijn de bezoekers gemiddeld iets ouder dan de leeftijdsopbouw van de leden.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. Hoeveel leden heeft de wijkgemeente en hoe heeft zich dat ontwikkeld in loop van de achterliggende 
jaren?  
In het begin van de wijk was uiteraard het ledental erg laag en in de loop van de jaren zijn we 
geklommen naar een ledental dat op haar top 2000 leden bedroeg.  
Op dit moment heeft de Open Kring 1761 leden, en het ledental daalt op dit moment licht, maar de 
wijk blijft in ontwikkeling. Er worden in de komende jaren nog duizenden huizen bijgebouwd. 
Waarschijnlijk is dit volume niet meegenomen in de huidige prognoses.  

7. Wat speelt er op diaconaal vlak?  
Naast het feit dat de Open Kring meedraait met de diaconie binnen de PGZ is het unieke aan de 
Open Kring met name de verbinding met het Zonnehuis, we hebben zelfs een diaken met een 
speciale opdracht voor het Zonnehuis.  



Daarnaast bezorgen we zelf de kerstpakketten om zo zelf contact te houden met de mensen in 
onze wijk. (De coördinatie vindt wel centraal plaats.  
Als de mogelijkheid aanwezig is dan proberen we in de zomer ook iets aan te bieden aan mensen 
met schoolgaande kinderen die het nodig hebben, hierbij moet je denken aan bonnen om 
schoolspullen te kopen of zwembadkaartjes. Ook hebben we ieder jaar een project waar de 
diaconie haar steun aan toezegt, om het jaar wissel een groter project en een kleiner doel elkaar af.  

 
8. Hoe krijgt het pastoraat vorm in de wijkgemeente? (door wie, voor wie). 

Er is een ouderenbezoekgroep voor ouderen boven de 80. Overig pastoraat is de taak van de 
predikant. (Zolang de Open Kring vacant is, ligt dit tijdelijk bij de kerkelijk werker)  

9. Hoe zijn de inkomsten en uitgaven op wijkniveau globaal opgebouwd? (Kerkbalans op wijkniveau, 
verhuur, overig, kosten pastoraat, overig)? 
De inkomsten liggen op ruim €153.000,- vanuit de actie kerkbalans. De constructie met Zonnehuis 
waarbij het Zonnehuis de energielasten betaald zou je kunnen zien als verhuur ter waarde van 
€6.000,-   
 
Qua kosten hebben we straks weer een Predikant in dienst o.b.v. 0,7 FTE á €74.800.  
Het gebouw kost per jaar €16.100.  
 
Momenteel hebben ook nog een kerkelijk jongerenwerker in dienst voor 0,4 FTE (contract eindigt 
feb. 2019.)  
 

10. Hoe is de verhouding qua kosten- en tijdsverdeling tussen gebouw, pastoraat, diaconaat en overige zaken 
specifiek voor deze wijkgemeente? 
Gebouw 11% 
Pastoraat 49% ( excl. Kerkelijke jongerenwerker)  

 
 

11. Zijn er specifieke groepen die meer of minder aandacht krijgen?  
Er wordt veel aandacht besteedt aan jongerenwerk & jonge gezinnen. Daarnaast is er extra 
aandacht aan de relatie met het Zonnehuis.  
 

12. Wat zijn op dit moment belangrijke thema’s binnen de wijkgemeente? 
De belangrijkste thema’s zijn op dit moment vooral de nieuw te beroepen predikant en het 
inwerken van deze predikant.  
Een andere thema blijft het vorm geven aan onze samenwerking met de Stinskerk.  
En hoe blijven we een aantrekkelijke kerk voor de jongeren & jonge gezinnen.  
Hoe krijgen we meer binding met Stadshagen? (wijkbewoners, scholen etc…)  
 

13. Op wie richt de wijkgemeente zich? (geografisch) georiënteerd op de wijk / buurt / regio). 
Veruit de meeste leden en kerkgangers komen uit Stadshagen, daarnaast komt ook nog een 
behoorlijk aantal leden uit Westenholte.  
 

14. Hoe wordt het kerkgebouw gebruikt (door wie, wanneer, waarvoor). Geef hiervan een grof beeld: de 
gedetailleerdere uitwerking wordt bij het gebouwonderzoek meegenomen.  
Zie gebouwenrapport 

15. Welke relatie heeft de wijkgemeente met haar huidige kerkgebouw? 
Na jaren in aula’s & scholen kwamen we in 2007 eindelijk in eigen gebouw. Veel mensen hebben zelf een 
‘steen’ gelegd en zijn zeer betrokken bij het gebouw en de ontwikkeling daarvan. De betrokkenheid bij het 
gebouw is daardoor sterk.  
 

16. Hoe is de relatie van de wijkgemeente met de wijk rond het kerkgebouw? 



Zeer goede relatie met het Zonnehuis, verder is de relatie met de andere omwonenden beperkt.  
 

17. Welke (algemene) aspecten en ontwikkelingen zijn volgens u van invloed op de ontwikkelingen binnen de 
wijkgemeente? Denk hierbij bijvoorbeeld aan algemene ontwikkeling in bevolking, Zwolle, wijk / buurt, 
kerk. 
Stadshagen blijft als wijk ook de komende jaren nog groeier. Die groei van de wijk zorgt ervoor dat 
de Open Kring wellicht wat minder snel krimpt als in de andere wijken. Wel zien we ook dat binnen 
de Open Kring het ledental aan het vergrijzen is en dit zal zich ook in de komende jaren doorzetten. 
De grootste uitdaging blijft om een aantrekkelijke gemeente te blijven voor jongeren en jonge 
gezinnen.  
 

1B. Kunt u aan de hand van bovenstaande vragen aangeven hoe de wijk er naar verwachting uit zal zien over 5 
jaar? Ga hierbij uit van ‘ongewijzigd beleid’ en de ontwikkelingen zoals die op hoofdlijnen zijn geschetst voor de 
PGZ in haar geheel. 
 
Als we alleen naar de wijkgemeente Open Kring kijken dan kunnen we de komende 5 jaar nog prima 
vooruit. Het ledental daalt licht van 1781 naar 1642 volgens de prognose, waarschijnlijk is die daling nog 
beperkter doordat de wijk voorlopig nog flink doorgroeit. 
Daarnaast zal de actie Kerkbalans wellicht iets teruglopen. Tegelijkertijd zien we ook dat we dit jaar weer 
een stijging van de actie Kerkbalans van enkele duizenden euro’s, terwijl er met een daling van enkele 
duizenden euro’s rekening was gehouden.  
De kosten van het kerkgebouw blijven laag de komende jaren.  
 
1C. Hoe zou u willen dat de wijkgemeente er in 2030 uit ziet? Denk hierbij ‘vrij’ en ‘los van de huidige situatie’. Wat 
is het ideaal? Welke stappen en/of welke processen zijn daarvoor noodzakelijk?   
 
Ook in 2030 wil de Open Kring ruimte bieden voor mensen die ruimte zoeken voor hun geloof. Je mag hier 
zijn wie je bent en we zoeken de verbinding met anderen. We hebben goede contacten met de scholen in de 
Stadshagen en ook veel wijkbewoners kennen ons als kerk en komen af en toe eens binnen. (Niet 
noodzakelijkerwijs op zondag)  
We hebben een eigen gebouw om onze kerkdiensten te vieren, want we zijn bang het onderlinge contact te 
verliezen als we zouden overstappen naar huisdiensten.  
We hebben dan een gezonde leeftijdsopbouw van onze gemeente, omdat we vormen hebben weten te 
vinden die ook de jongeren in onze wijk aanspreken.  
In onze kerkdiensten blijven we vernieuwen en nieuwe vormen vinden die mensen met verschillende 
achtergronden aanspreken.  
We hebben dit alles al eens heel mooi verwoord in een missie en daar staan we als gemeente nog steeds 
achter;  

Een KRING 
gevormd door mensen die ruimte zoeken voor hun geloof – 
we hebben vragen – over onszelf, over het leven, over God 

we verlangen naar vrede 
we zoeken geborgenheid 

we willen geïnspireerd worden 
stilstaan bij verdriet 

blij zijn met nieuw leven, met liefde en geluk, 

en allemaal zijn we gericht op het centrum van de kring, 
op alles dat ons voedt in ons geloof: 

de Bijbel, het doorgaande gesprek daarover, 



sacramenten, liederen en muziek, 
onze gezamenlijkheid 

in kerkdiensten, werk- en gespreksgroepen: 
want zo komt God in onze levens. 

zo spreekt God mensen aan. 

Een OPEN kring; 
dus wie maar wil kan binnenkomen, 

iedereen die met ons op zoek is, 
naar een goed woord, een goed gebaar, 

naar een antwoord, 
of in ieder geval naar de juiste vraag, 

kortom: 
iedereen die zich op dat centrum wil richten, 

op de bron van ons leven, 
op God. 

1D. Binnen de gestelde kaders, te verwachte ontwikkelingen en voorgestelde begrotingen, welke mogelijkheden, 
ideeën, ruimte ziet u voor de wijkgemeente zodat de gewenste kaders behaald worden en resulteert in maximale 
effectiviteit van de PGZ en/of wijkgemeente?  
 
Geen enkele wijk zal er op zitten te wachten om haar gebouw te sluiten en dat geldt ook voor de Open 
Kring. Tegelijkertijd ziet iedereen de noodzaak om wat aan de kosten van de gebouwen te doen als men 
naar de cijfers van de PGZ bekijkt. Toch zijn wij vanuit de Open Kring niet direct voorstander van het sluiten 
van kerken. Voordat er weer sprake kan zijn van het sluiten van een kerkgebouw zou eerst nog eens 
nadrukkelijk gekeken moeten worden naar het uitwerken van een financiële constructie waarin de 
wijkgemeenten hun gebouw kunnen openhouden door extra te gaan bijdragen hieraan. Maak het 
gemeenteleden mogelijk om direct bij te dragen aan het openhouden van hun gebouw, zonder dat dit 
uiteraard betekent dat dit ten koste gaat van de opbrengsten van de actie Kerkbalans. Indien na een 
bepaalde periode blijkt dat de gemeente onvoldoende extra geld overheeft om het gebouw open te houden 
en er ook geen mogelijkheden zijn om extra inkomsten uit het gebouw te halen kan er alsnog tot een 
eventuele sluiting worden overgegaan.  
 
Aangezien de Open Kring veruit het goedkoopste gebouw is van de PGZ, lijkt ons een sluiting niet logisch. 
Maar we kunnen ons wel voorstellen dat we ons gebouw op een gegeven moment moeten gaan delen met 
een andere wijkgemeente. De Stinskerkgemeente lijkt ons dan de meest voor de hand liggende gemeente.  
 
 
  



VRAAG 2 (PGZ en Zwolle (nu en straks)) 
 
Door middel van deze vraag willen we graag een beeld krijgen van de relaties die de wijkgemeente heeft en 
in de toekomst naar verwachting zal hebben. Ook hier geldt: we spreken over ‘wijkgemeente’, maar het kan 
zijn dat u verwacht of wenst dat de wijkgemeente een hele andere vorm heeft gekregen en bijvoorbeeld niet 
meer als ‘wijkgemeente’ kan worden getypeerd.  
 

1. Hoe is de relatie met de andere wijkgemeenten binnen de PGZ? Geef een omschrijving van de huidige 
situatie en voor de (binnen de geschetste kaders) gewenste relaties in de toekomst. Benoem hierbij alle 
huidige wijkgemeente en geef een korte toelichting.   
 
Stinskerk: Met de Stinskerk hebben we een goede samenwerking. We hebben ook maandelijks een 
overleg om deze samenwerking op de agenda te houden en te intensiveren.  
Momenteel hebben we in het voorjaar en in het najaar een gezamenlijke dienst en de komende 
zomer gaan we voor het eerst ook 4 zondagen een gezamenlijke dienst houden.  
De stand zaken is momenteel dat we nog op tal van andere terreinen ook prima kunnen 
samenwerken. Wel hebben we in ons samenwerkingsproces van de afgelopen 2 á 3 jaar de 
conclusie getrokken dat het samengaan opgaan in één gemeente op dit moment niet aan de orde 
is. Met name in de liedcultuur verschillen we sterk van elkaar. Daarnaast verschillen we nog in onze 
opvattingen rondom de mogelijkheid om kinderen aan het avondmaal te laten deelnemen en de 
inzegening van het homohuwelijk. Maar het moet wel gezegd worden dat de Stinskerk zeer 
intensief met deze onderwerpen bezig is geweest de laatste tijd en we zien dat we nader tot elkaar 
komen op deze terreinen.  
In onze optiek is de samenwerking dusdanig goed dat we in één gebouw zouden kunnen gaan 
zitten, maar dan wel met twee afzonderlijke diensten op zondagochtend. We hebben dit ook 
regelmatig besproken, maar onze inschatting is dat het sluiten van Stinskerk of de Open Kring qua 
besparing op de kosten niet opweegt tegen de daling van de actie Kerkbalans vanuit de leden 
omdat de binding erg sterk is met beide gebouwen.  
 
Adventskerk/Oosterkerk;  
Toen enkele jaren geleden de Open Kring voor de keuze werd gesteld waarvoor ze zouden kiezen 
als ze moesten kiezen tussen samenwerking op kleur/identiteit of nabijheid, werd heel nadrukkelijk 
gekozen voor nabijheid (Stinskerk). Er kwam toen ook wel naar voren dat we als Open Kring 
inhoudelijk waarschijnlijk dichter bij de Adventskerk/Oosterkerk zouden liggen. Er is er toen niet 
voor gekozen om met de Adventskerk en met de Oosterkerk de samenwerking te intensiveren 
omdat we vonden dat deze kerken fysiek te ver bij Stadshagen uit de buurt lagen. De gemeente 
staat nog steeds achter deze keuze voor nabijheid, omdat we het belangrijk vinden dat de PGZ 
vertegenwoordigd blijft in Zwolle West.  
Als we het hebben over de toekomst op langere termijn (>15 jaar) en het aantal kerkgebouwen in 
de PGZ neemt verder af, dan zien we wel deze twee gemeenten als waarschijnlijke partners om 
verdere samenwerking mee te gaan onderzoeken.  
 
Sionskerk 
Met de Sionskerk hebben we niet veel contact en qua identiteit liggen we ook niet heel dicht bij 
elkaar. Maar wellicht is dit ook onbekendheid en zouden we eens nader kennis moeten maken met 
elkaar om zo elkaar beter te leren kennen.  
 
 
Jeruzalemkerk: Met de Jeruzalemkerk staan we qua identiteit erg ver bij elkaar vandaan.  
 

2. Hoe is de relatie met andere kerken in Zwolle (welke, waarom, waar)? Welke ontwikkelingen zijn daarin te 
verwachten of gewenst?  



De Open Kring heeft een goede relatie met de Fonteinkerk (gereformeerd vrijgemaakt), bij 
bijzondere gebeurtenissen (bijv. beroeping of afscheid predikant) nodigen we elkaar uit en dan 
komt er een afvaardiging. Daarnaast hebben we meerdere keren gezamenlijke een kerstreis 
georganiseerd in Stadshagen en dat verliep ook erg succesvol.  
 
Van een intensievere samenwerking is er op dit moment geen sprake en we denken ook niet dat 
deze behoefte er bestaat aan beide kanten, daarvoor zijn de inhoudelijke verschillen simpelweg te 
groot. De Fonteinkerk heeft op dit moment al minimaal 3 kerkdiensten op één zondag, dus de optie 
of de Open Kring eventueel zou kunnen intrekken in de Fonteinkerk hoeft niet verder onderzocht te 
worden.  

 
3. Is er sprake van een relatie met andere gebouwen (in de wijk, in Zwolle, welke, waarom)? 

De Open Kring zit vast aan het Zonnehuis. Het Zonnehuis heeft altijd om 11:30 uur dienst in de 
Open Kring, na afloop van de dienst van de Open Kring. Tijdens de dienst van de Open Kring 
gebruiken we 2 ruimten in het zonnehuis voor de Kinderkring.  
Één keer per jaar houden we een gezamenlijke dienst en soms maken de kinderen wat voor de 
bewoners van het Zonnehuis.  
 

4. Is er sprake van een relatie met andere organisaties en initiatieven binnen en/of buiten Zwolle (welke, 
waarom)? 
Nee, niet structureel. Op diaconaal vlak wordt er wel regelmatig samengewerkt met andere 
organisaties.  

 
  



Vraag 3 (Gebouw straks) 
 
Aan welke eisen dient een kerkgebouw te voldoen? Welke functies moet het vervullen?  Denk ook aan eventueel 
niet-kerkelijk gebruik. 
 
In deze vraag wordt u gevraagd om een beeld te schetsen van het ‘ideale’ toekomstige gebouw, rekening houdend 
met de gestelde kaders en verwachte ontwikkelingen. De bedoeling is hierbij dat u los denkt van uw huidige 
gebouw en probeert aan te geven wat de belangrijkste eisen en wensen zijn die u bij de verwachte situatie in 2030 
vindt horen.  
 

1. Is er in de toekomst idealiter en rekening houdend met de gestelde kaders en geschetste ontwikkelingen 
sprake van een eigen gebouw? (in eigendom, in gebruik, delen met anderen binnen of buiten de PGZ of 
Zwolle).  
 
In de optiek van de Open Kring is er ook in 2030 nog ruimte voor een eigen gebouw. Slechts 10% 
van de opbrengst van de actie Kerkbalans wordt besteed aan de kosten van het gebouw in de Open 
Kring. En gezien de huidige financiële vooruitzichten is deze situatie in 2030 wel iets veranderd, 
maar nog steeds haalbaar.  
 
Daarnaast is het moeilijk voorstelbaar het eigen gebouw van de Open Kring, welke nu ook al 
gebruikt wordt door het Zonnehuis en waarmee afspraken gemaakt zijn voor gebruik van elkaars 
ruimten, indien dat niet meer mogelijk is, ingeruild kan worden voor nog goedkopere ruimte. 
(zowel bij huur als koop)  
 
Wel ziet de Open Kring de mogelijkheid om het gebouw te delen met een andere wijkgemeente, 
door bijvoorbeeld twee diensten op zondagochtend te organiseren.  
Hierbij moet wel eerst goed gesproken worden met het Zonnehuis, omdat die nu om 11:30 uur op 
zondagochtend ook een kerkdienst houden in de Open Kring. Mogelijk kan die dienst naar een 
andere tijdstip, maar dat zou eerst goed besproken en uitgezocht moeten worden.  
 
Meer gebruik van het gebouw door de week is ook altijd mogelijk, belangrijk is wel dat de 
gebruikers selfsupporting zijn, extra inzet en inspanning voor vrijwilligers van de Open Kring moet 
vermeden worden. 

2. Is het gebouw herkenbaar als kerk of juist niet?  
 

Het gebouw van de Open Kring heeft geen typische historische kenmerken van een kerkgebouw. 
Wel is het wenselijk als uitstraling naar de samenleving dat de naam “Open Kring” op de gevel staat. 
We zouden als gemeente wel eens willen meedenken over de manier waarop de Open Kring als 
gebouw meer zichtbaar kan zijn in de wijk. Omdat de kerk niet aan een doorgaande weg ligt en ook 
niet herkenbaar is als kerk, is het voor veel mensen in stadshagen onbekend dat er naast de 
Fonteinkerk (Gereformeerd Vrijgemaakt) nóg een kerk staat in de Stadshagen.  
Het ideale gebouw van de toekomst is aan de buitenkant wel herkenbaar als kerk, maar is ook 
multifunctioneel. Bijvoorbeeld doordat het samen met een school of een zorginstelling onder één 
dak zit.  

3. Wat is de belangrijkste functie van het gebouw?  
 
Functies van het gebouw zijn: bijeenkomst, ontmoeting, muziek beluisteren, koorrepetitie en 
uitvoering, begrafenisbijeenkomsten, bezinning. 
Mensen die stilte of bezinnen zoeken, moeten op bepaalde momenten gelegenheid krijgen om in 
een aandachtshoek even te zitten, een kaarsje aan te steken of iets op te schrijven. 
Doordeweeks moet het voor het pastorale team mogelijk zijn om mensen te ontmoeten of te 
vergaderen in het gebouw. 
Doordeweekse bijeenkomsten van de seniorengroep moeten ook in het gebouw plaats vinden. 



De vergaderingen van moderamen, kerkenraad, diaconie, kerkrentmeesters, kinderkringleiding, 
enz. moeten in de vergaderruimten, consistorie, keuken, enz. gehouden kunnen worden. 
De belangrijkste functie van het gebouw blijft de mogelijkheid om de zondagse eredienst er te 
kunnen vieren.  

4. Voor wie is het toekomstige gebouw vooral bedoeld (intern, extern, jong, oud, waarvoor / welke 
activiteiten)?  
 
Het gebouw is vooral bedoeld voor bijeenkomsten van jong tot oud. 

5. Wat voor uitstraling heeft het gebouw? Denk aan bijvoorbeeld open, uitnodigend, streng, gesloten, 
kerkelijk of juist niet, functioneel, historisch … 
 
Het gebouw heeft een open uitstraling, moet gemakkelijk toegankelijk zijn met goede 
lichttoetreding en een goede akoestiek. 

6. In wat voor soort omgeving staat het kerkgebouw idealiter? Denk bijvoorbeeld aan buurt of stad, 
woonwijk, gemengd gebied e.d. en de gewenste relatie met de omliggende bebouwing en omgeving.  

 
Idealiter staan er in verschillende wijk kerkgebouwen van de PGZ. Openheid naar de buurt en de 
wijk passen bij het karakter van de kerk. Mocht zicht ooit de situatie voordoen dat we als PGZ naar 
één kerkgebouw moeten gaan, dan is het wel logisch om die in het centrum van Zwolle te plaatsen.  

 
7. Welke bereikbaarheidseisen zijn voor de toekomst van belang? Denk aan parkeren, afzetten ouderen, 

fietsen e.d.  
 
Het kerkgebouw moet vooral door fietsen bereikbaar zijn, voor auto’s moet nabij het gebouw 
voldoende parkeerruimte zijn. Zeker als er in de toekomst slechts één kerkgebouw meer is, zullen 
weer meer mensen met de auto naar de kerk komen. De auto’s moeten tot nabij de deur kunnen 
komen, zodat mensen die moeilijk ter been zijn, o.i.d. eventueel bij de deur uit kunnen stappen. 
Gehandicapten parkeerplaatsen in de nabijheid. 

 
8. Welke ruimten heeft het gebouw idealiter nodig, waarvoor worden deze gebruikt en hoe groot zijn deze? 

Neem hierin eventuele buitenruimten mee.  
 
Voor dames  en heren en een algemeen toegankelijk (gehandicapten) toilet, bijeenkomstruimte 
voor minimaal 300 personen, extra ruimten (min. 3) voor groepen tot 20 à 30, keukenruimte, met 
foyer. In de aanname dat in 2030 ook nog kinderen en jongeren ik de kerk komen. 
Eén van de ruimten moet (tevens) dienst kunnen doen als consistorie. 
Er moet een permanente kast zijn voor de opslag van collectezakken, avondmaalstel, enz. 

 
9. Welke specifieke eisen worden er gesteld aan de ruimten? Denk aan ligging, installaties, verlichting, 

daglicht, uitzicht, geluiddichtheid, hoogte etc.  
 
De bijeenkomstruimte moet voorzien zijn van vaste microfoon, losse microfoons, geluidsinstallatie, 
ringleiding, opname apparatuur, mogelijkheid voor beeld en geluid. 
De ruimte moet goede akoestiek hebben. 
De bijeenkomstruimte moet nabij de entree en garderobe liggen, ook een deel van de extra 
ruimten voor groepen en de keuken moeten nabij de entree liggen. 
Zowel de bijeenkomstruimte als de ruimten voor groepen moeten voldoende daglicht 
binnenkrijgen, maar direct zonlicht moet vermeden worden. Ook de relatie van binnen en buiten 
moet aanwezig zijn. 

 



10. Welke voorzieningen zijn gewenst?  
Naast een aanrecht en tafel moet de keuken ook voorzien zijn van afwasapparaat, 
koffiezetapparaat voor meer dan 100 mensen gelijktijdig, thee, opwarmgelegenheid voor b.v. soep, 
een koelkast. 
De geluidisolatie tussen de ruimten onderling moet goed zijn, of de ruimten moeten zodanig 
gesitueerd zijn dat de ruimten niet naast elkaar liggen, ook mogen geen straatgeluiden 
binnenkomen. De bijeenkomstruimte moet een minimale hoogte van 5 meter hebben. De ruimten 
moeten allemaal dicht bij elkaar liggen. 
Orgel en vleugel zijn zeer wenselijk. 
Ook is het nodig om een internet verbinding te hebben, dit om de kerkdiensten ook digitaal 
beschikbaar te stellen, of misschien als verbinding met een op afstand aanwezige voorganger. 

 

 


