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Inleiding 
 

Dit is het rapport dat de wijkwerkgroep van de Stinskerk in het kader van het project ‘Heilige 

Huisjes’ heeft geschreven. De opdracht was de beantwoording van  de vragen die zijn opgegeven, 

daarbij rekening houdend met de gestelde kaders: 

 De wens om het pastoraat op een acceptabel niveau te brengen en te houden; 

 Schets een beeld van de eigen gemeente, denk daarbij vrij maar rekening houdend met 

bovenstaand perspectief; 

 Denk vanuit een nieuwe situatie, meer in algemeenheid. 

 

Vooral het laatste kader is bij de beantwoording van de vragen over het algemeen moeilijk in 

stand te houden omdat er specifiek gevraagd wordt naar informatie en visie vanuit de Stinskerk 

en haar wijkgemeente, toch is geprobeerd zoveel mogelijk de visie op bepaalde zaken te 

formuleren. 

Achtereenvolgens zijn in hoofdstuk 1 en 2 beschreven: de huidige situatie, de ontwikkelingen, een 

korte visie op de wijkgemeente in 2030, de relaties met anderen wijkgemeenten, 

kerkgenootschappen of organisaties. In hoofdstuk 3 (vraag 3) is de visie op het gebouw 

beschreven, ondersteund met impressies in de bijlagen.  

Omdat zoveel mogelijk de volgorde van de opgegeven vragen is gevolgd staan zaken soms niet 

helemaal in een logische volgorde, maar het maakt de vergelijking van de verschillende 

wijkgemeenten eenvoudiger.  

De noodzaak tot actie is duidelijk. Er zijn ook allerlei ontwikkelingen binnen de 

Stinskerkgemeente, en ook binnen de PGZ, die wij graag een kans geven. Laten we daarom geen 

overhaaste beslissingen nemen. Na de opsomming van de conclusies uit elk hoofdstuk, gaat 

hoofdstuk 5 hier aan het eind van het rapport kort op in. 

 

 

Gevelsteen Stinskerk 

 



6 
 

1. Typering en ontwikkeling van de wijkgemeente en de Stinskerk 

 

1 A. Huidige situatie 

 

1.A.1 Aanleiding historie en geografische oriëntatie (vraag 1.1 en 1.13) 

De Stinskerkgemeente is gevestigd in de wijk Westenholte van de burgerlijke gemeente Zwolle. 

De wijk ligt in het westen van Zwolle en mede daardoor komen er ook veel gemeenteleden (en 

kerkenraadsleden) uit de buurtschap Spoolde, de wijk Stadshagen en het nabij gelegen dorp 

’s-Heerenbroek. 

De van oorsprong Protestantse Geloofsgemeenschap begon, in de tijd dat Westenholte nog 

onderdeel uitmaakte van de ‘Gemeente Zwollerkerspel’, in 1904 met de bouw van het kerkje 

Eben Haëzer. In 1961 werd gestart met de bouw van de houten Stinskerk, waar in de loop der 

jaren werd voorzien in vele uitbreidingen vanwege het groeiend kerkelijk leven op velerlei gebied.  

 

Sinds december 1992 is de huidige Stinskerk (foto omslag) in gebruik, op de plek van het vorige 

houten gebouw. In 2002 kon, dankzij een legaat, de ‘Gosen ten Kloosterzaal’ worden gebouwd. 

De Stinskerkgemeente maakt deel uit van de Protestantse Gemeente te Zwolle (PGZ). Binnen 

Zwolle West werkt de Stinskerkgemeente samen met de Open Kring, er worden gezamenlijk 

diensten gehouden en samengewerkt op jeugdwerk- en diaconaal gebied.  

 

1.A.2 Algemene omschrijving van de Stinskerkgemeente (vraag 1.2) 

Het is van oorsprong een hervormde wijkgemeente met een confessionele modaliteit. Het is een 

wijkgemeente met nog altijd een belijdend karakter. Kort gezegd betekent dit dat niet zozeer een 

“zoeken naar God” de kern van het kerkelijk leven vormt, maar het vertrouwen dat “God ons 

zoekt” en ons samenbindt in Jezus Christus zijn Zoon. In de Visie en Missie (zie ook bijlage 1) 

van de Stinskerkgemeente komt dit nadrukkelijk tot uiting. De Stinskerkgemeente ziet het als haar 

taak:  

God te dienen vanuit de genade en liefde die opklinkt uit het Woord van God, de Bijbel. 

De gekruisigde én opgestane Heer heeft voor iedere gelovige het leven mogelijk gemaakt 

in diepe verbondenheid met God de Vader. Door de Heilige Geest ontvangen wij samen 

de kracht om in navolging van de Here Jezus te leven. Door de Drie-eenheid van Vader, 

Zoon en Geest te belijden kunnen wij als geloofsgemeenschap een eenheid vormen. 
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Ze wil daarbij het kerkelijk leven gestalte geven door zichtbaar en merkbaar aanwezig te zijn ín de 

wijk, samenwerking te zoeken met andere gemeenten of kerkgenootschappen in Zwolle West. 

De Stinskerkgemeente is van oudsher een confessionele gemeente met tegenwoordig een meer 

evangelische inslag, dit komt met name tot uiting in de liedkeuze. Er wordt gezongen uit het 

Liedboek der Kerken 1973 en daarnaast wordt de Evangelische Liedbundel gebruikt. Tevens 

wordt geregeld uit de Opwekkingsbundel gezongen. De begeleiding is in de reguliere 

ochtenddiensten vrijwel altijd met het orgel en de piano. Tijdens bijzondere diensten wordt ook 

andere begeleiding gebruikt als een band, ensemble of fanfare (Excelsior). De Stinskerkgemeente 

houdt zich in de reguliere diensten aan het liturgisch kerkelijk jaar. Zo worden op de laatste 

zondag van het kerkelijk jaar de namen genoemd van de gemeenteleden die zijn overleden. Bij de 

kindernevendienst “Stinskids” wordt gebruik gemaakt van de methode “Vertel het maar”; in de 

advents- en veertigdagentijd zijn er projecten voor deze doelgroep.  

Het Heilig Avondmaal wordt wisselend lopend en zittend gevierd. Volwassen doopleden die 

Christus belijden zijn welkom aan de Maaltijd van de Heer. 

 

1.A.3 Activiteiten, leeftijd en aantal bezoekers in Stinskerkgemeente (vraag 1.3 en 1.5) 

In de Missie van de Stinskerkgemeente wordt benadrukt dat de zondagse erediensten wekelijks in 

de Stinskerk worden  georganiseerd en doordeweeks allerlei activiteiten. In het zorgcentrum 

Westenhage worden elke zondagavond vesperachtige ontmoetingen georganiseerd. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kerkelijke activiteiten van de wijkgemeente: 

Activiteiten Doel Doelgroep frequentie Locatie bezoekers 

Stinskids 

(kindernevendienst) 

kennis maken 

met geloof en 

knutselen 

Kinderen < ca. 

12 jr. 

Elke 

Zondagochtend 

Stinskerk 20-25 

Vakantie bijbelclub kennis maken 

met geloof en 

knutselen 

Kinderen <ca. 12 

jaar 

In school-

vakanties één of 

meerdere  dagen 

Stinskerk 20-30 

Rock Solid Eigen niveau 

kennis maken 

met geloof en 

evangelie 

Jeugd 12 – 18 

jaar 

Vrijdagavond  

1x per 2 weken 

Stinskerk, 

Keldertje 

15 

 

Belijdenis catechisatie Voorbereiding 

belijdenis 

>18 jaar Winterseizoen, 

maandagavond 

Stinskerk 10 

Tienerdiensten Eigen niveau 

kennis maken 

met geloof en 

evangelie 

Tieners Zondag 1x per 2 

weken 

Stinskerk 10 - 15 

Vesperdiensten Stille 

week 

Voorbereiding 

Pasen 

Gemeenteleden 

en gasten 

6 avonden Stinskerk 30-50 

Kerst- en paasviering Viering Ouderen  2x per jaar Stinskerk 30-40 

Stinsmaaltijd Samen eten Iedereen 1 x per maand Gosen ten 

Kloosterzaal 

30-40 
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Activiteiten 

(vervolg) 

Doel Doelgroep frequentie Locatie Bezoekers/

deelnemers 

Into my heart Koor Mannenensemble 1 x per week Kerkzaal 15 

One Spirit Koor Gemengd koor 1 x per week Kerkzaal 22 

One Spirit kinderkoor Koor  1 x per week kerkzaal 15 

Groeigroep Verdieping Iedereen 1x per maand Wisselend 10 

Bijbelkringen Verdieping Iedereen   1x per maand Wisselend  20-25 

Gebedskring Bidden Iedereen Wisselend Stinskerk  8 

Jonge lidmatenkring Verdieping Jongeren 1 x  per maand Wisselend 7 

 

1.A.4 Bezoekers en kerkdiensten (vraag 1.4) 

 
Het hele jaar door worden kerkdiensten goed bezocht, ook in de zomerperiode. Onderstaande 
tabel geeft de gemiddelde aantallen per dienst. 
 
Kerkdiensten Aantal bezoekers 
Erediensten 170 - 180 
Vesperdiensten 30 -   40 
Speciale diensten (Goede Vrijdag en 
Hemelvaart) 

50 -   80 

StinsContaKtdiensten 150 - 180 
Schooldiensten 200 - 250 
Kerstavond 350 - 400 
Kerstochtend 350 - 400 
 

Het kerkbezoek op zondagochtend kent de afgelopen jaren een daling, onderstaand de trend, 

rekening houdend met een daling van ca. 5% per jaar: 

 

Opvallend is wel dat de laatste tijd er weer meer jonge gezinnen aanwezig zijn in de diensten. Dit 

is zeker te merken aan het aantal kinderen dat ‘Stinskids’ bezoekt, elke week zijn dat er toch rond 

de 20 – 25 (zie ook vraag 1B). 
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1.A.5 Huidig aantal leden en de verwachte toekomstige ontwikkeling (vraag 1.6) 

Verloop aantal leden in de afgelopen jaren en prognose, rekening houdend met een daling van ca. 

2% per jaar op basis van een gemiddelde van de voorgaande jaren: 

 

Het aantal leden is de afgelopen jaren verder achteruit gegaan, dit is niet alleen in de 

Stinskerkgemeente zichtbaar. Naast de vergrijzing wordt ook de ‘kerkverlating’ door de 20-ers en 

30-ers sterk gevoeld. Steeds vaker wordt de zondagse eredienst ingeruild voor familiebezoek of 

andere activiteiten. Ook is er een minder sterk plichtsbesef waar te nemen. 

Huidige leeftijdsopbouw en verwachte ontwikkeling: 

De leeftijdsopbouw wordt het best zichtbaar in een grafiek. 

Leeftijd statistiek Actieve leden per 1 januari 2018:  
Leeftijd 0 - 9 95 
Leeftijd 10 - 19 151 
Leeftijd 20 - 29 103 
Leeftijd 30 - 39 104 
Leeftijd 40 - 49 177 
Leeftijd 50 - 59 212 
Leeftijd 60 - 69 197 
Leeftijd 70 - 79 159 
Leeftijd 80 - 89 88 

Leeftijd 90 en ouder 18 
Totaal 1304 
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Gezien de leeftijdsopbouw is het aannemelijk dat over 20 jaar het aantal leden mogelijk sneller zal 

dalen. De grote piek van 50-60 zal dan 70-80 jaar zijn. Redelijker wijs is dan aan te nemen dat die 

dan sneller zal afnemen. Elke aanname hier is niet te onderbouwen zonder goede statistieken, 

door het verloop over meerdere jaren te beschrijven kan een betere prognose gemaakt worden. 

Om de middengroep 20-40 jaar terug te ‘winnen’ zal er geïnvesteerd moeten worden. Er zijn 

zeker wel mensen uit de leeftijdsgroep 20-40 jaar aanwezig in de Stinskerkgemeente en betrokken 

bij het werk van de wijkgemeente. Opvallend daarbij is ook de vrij jonge Kerkenraad van de 

Stinskerkgemeente. 

 

1.A.6 Welke thema’s spelen er op diaconaal gebied (vraag 1.7) 

Er zijn diverse manieren waarop de Diaconie het sociale gezicht is van de kerk, zo draagt de 
Stinskerkgemeente ook maatschappelijk haar steentje bij. Ook in de toekomst is het belangrijk dat 
daar voldoende ruimte voor is. 

Z.W.O. staat voor: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. 

De doelstelling is: de gemeenteleden bewust maken van de getuigende en dienstverlenende taak 

van de kerk, vanuit de Bijbelse boodschap, in een wereld waarin welzijn en welvaart ongelijk 

verdeeld zijn. Door middel van acties en projecten wordt in de praktijk de visie en de doelstelling 

uitgedragen. De belangrijkste activiteiten zijn: fondswerving ten behoeve van projecten (zoals: 

inzamelen van lege cartridges, het inzamelen van gebruikte postzegels en ansichtkaarten), Actie 

Schoenendoos (dit jaar 43 schoenendozen), het beheer van de zendingsbussen en de 

Paasgroetenactie. 

Stichting Present 

Met Stichting Present mede zorg dragen voor zomer-pakketten en een paar keer per jaar 

“klussen” bij mensen die geen geld of mogelijkheden hebben om het zelf te doen. In eerste 

instantie betrof dit heel Zwolle, later meer toegespitst op Westenholte/Stadshagen. In overleg 

met de stichting Present werden voorheen kerstpakketten en momenteel zomerpakketten 

samengesteld voor adressen die bekend zijn bij de Diaconie. 

Biddag en Dankdag 

Op Biddag organiseert de Diaconie een inzameling voor de voedselbank. Producten worden in 

de kerk in ontvangst genomen. Op Dankdag worden voor het Zonnehuis, Westenhage en de 

Venus fruitmanden gemaakt die na de dienst naar de verzorgingshuizen worden gestuurd. Ook 

kunnen door gemeenteleden fruitzakjes worden uitgedeeld aan zieken en behoeftige 

gemeenteleden. Verbondenheid en naar elkaar omzien worden op deze wijze extra benadrukt. 

Paasbijeenkomst 

Elk jaar wordt de Paasbijeenkomst georganiseerd voor oudere gemeenteleden (ouder dan 72 jaar). 

De bijeenkomst wordt gehouden op ‘Witte Donderdag’ in de kerkzaal van de Stinskerk. 

Autodienst 

Gemeenteleden, die slecht ter been zijn en niet over eigen vervoer beschikken, kunnen voor het 

bezoeken van de (ochtend)diensten in de Stinskerk gebruik maken van de autodienst. Een groep 

chauffeurs verzorgt bij toerbeurt deze dienst. 
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Kerktelefoon  

Een kerktelefoon aansluiting is bestemd voor hen die lichamelijk (bijna) niet meer in staat zijn de 

erediensten in de Stinskerk te bezoeken. Tegenwoordig kunnen de kerkdiensten ook via 

kerkdienstgemist.nl  worden beluisterd. Op verzoek is het ook mogelijk van speciale diensten een 

opname op CD te verkrijgen. 

Kerstpakketten Diaconie 

Er wordt weinig ruchtbaarheid aan gegeven (i.v.m. discretie), maar de Diaconie van de 

Stinskerkgemeente geeft ook enkele eigen kerstpakketten aan mensen in de wijk die dit nodig 

hebben. 

 

1.A.7 Pastoraat en speciale groepen (vraag 1.8) 

Binnen de Stinskerkgemeente is een kerkelijk werker voor ca. 10 uur in de week1 werkzaam naast 

de predikant, zodat die zich voor 20 uur per week meer op andere werkzaamheden kan richten. 

Daarnaast is er vanuit de gemeente een pastoraal team werkzaam die de pastorale zorg mede 

vorm geeft.  

Op initiatief van en begeleid door de kerkelijk werker wordt in de gemeente het 

‘ontmoetingspastoraat’ aangeboden en ontwikkeld, dit is een vorm van pastoraat die naast het 

individueel- en bijzonder pastoraat ouderlingen de mogelijkheid biedt om inspirerend en 

ondersteunend betrokken te raken bij gemeenteleden. Er wordt gedacht vanuit doelgroepen, die 

niet worden bepaald door leeftijd maar vooral door levensfase. De ouderling die is aangesteld 

voor een specifieke doelgroep kan begeleiding en activiteiten aanpassen aan de behoeften van 

deze specifieke doelgroep. Tegelijkertijd worden gemeenteleden uitgenodigd elkaar te ontmoeten. 

In de ontmoeting met de ander dragen gelovigen het geloof in de liefde van Christus aan elkaar 

over en zien om naar elkaar, hierdoor ontstaat verbondenheid en saamhorigheid. 

 

1.A.8 Inkomsten en uitgaven Stinskerkgemeente (vraag 1.9) 

Verloop opbrengst Kerkbalans afgelopen jaren en prognose, rekening houdend met een daling 

van ca. 2,4% per jaar ,tot ca. € 65.000,- in 2037. 

  

                                                           
1 De komende 4 jaar is voor 0,2 fte een kerkelijk werker werkzaam voor de Stinskerkgemeente (toezegging 4 mei jl.) 
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1.A.9 Verhoudingen (vraag 1.10) 

  

Financiële ruimte Pastoraat 

 

 

Bepaling doorbelasting kosten en omvang pastoraat voor de Stinskerkgemeente. Op basis van de 

prognose (2018-2022) is er voor de Stinskerkgemeente ruimte voor een predikantsplaats van 0,4 

fte. De Algemene Kerkenraad heeft besloten dat er beroepen mag worden voor 0,5 fte. Op basis 

van bovenstaande prognose wordt in 2022 dan ca. 45% van het totaal aan wijkspecifieke baten 

aan pastoraat uitgegeven. Daarnaast heeft de algemene kerkenraad financiële middelen 

beschikbaar gesteld voor een 0,2 fte plaats2 kerkelijk werker voor 4 jaar. 

Bovenstaand overzichten zijn gebaseerd op de prognoses zoals opgesteld en verstrekt door het 

Centrale College van Kerkrentmeesters. 

  

                                                           
2 Toezegging 4 mei jl. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. 
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1.A.10 Specifieke groepen met meer of minder aandacht (vraag 1.11) 

Jeugd krijgt veel aandacht. Er zijn veel activiteiten voor de  kinderen en tieners. Stinskids, Rock 

Solid, VBK, etc. Toch zien wij binnen de Stinskerkgemeente dat de betrokkenheid bij tieners 

afneemt. Een bekend probleem waar ook de Stinskerkgemeente (nog) geen oplossing voor heeft. 

Ook gezinnen  krijgen de nodige aandacht in gezinsdiensten. Verder worden er bijeenkomsten 

georganiseerd m.b.t. geloofsopvoeding. Voor de ouderen zijn er koffieochtenden, de 

Stinsmaaltijd, bezoekdames, middagen rondom Pasen en Kerst. Voor iedere groep is er eigenlijk 

wel aandacht.  

1.A.11 Belangrijke thema’s (vraag 1.12) 

A.  Gemeenteleden als voorganger 
De vespers in Westenhage, elke zondagavond om 19.00 uur, zijn korte diensten van een half uur 

tot drie kwartier. Ze worden geleid op vrijwillige basis. Zo nu en dan lukt het coördinator niet om 

voorgangers te vinden. Daarom worden sinds kort gemeenteleden ingezet om deze vespers te 

verzorgen, zij zijn hiervoor toegerust.   

Onlangs zijn in een vergadering van de kerkenraad besluiten genomen over twee belangrijke 

onderwerpen die in het najaar van 2017 op de agenda van de gemeenteavond stonden: deelname 

aan het Heilig Avondmaal (zie B)  en Zegening van relaties (zie C). Met deze twee besluiten heeft 

de Stinskerkgemeente een stuk duidelijkheid gevonden bij de zinsnede van onze Missie: “open te 

staan voor een ieder die betrokken wil zijn, zonder onderscheid naar afkomst of geaardheid”.  

B. Heilig Avondmaal 
Besloten is dat vanaf nu ook volwassen doopleden die Christus belijden als Heer en Verlosser 

welkom zijn aan het Avondmaal.  

C. Zegening van relaties 
Tevens is besloten dat mensen van hetzelfde geslacht die een zegen willen over hun relatie 

hiervoor ook ruimte vinden binnen de Stinskerkgemeente. De kerkenraad heeft uitgesproken dat 

we ons hierbij houden aan de tekst van de kerkorde: “andere levensverbintenissen van twee 

personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden gezegend.”  

D. Beleid 
De lokale regeling is  onlangs herschreven en in  de kerkenraad vastgesteld. Het nieuwe 

beleidsplan is in ontwikkeling, zodat dit in de steigers staat als de nieuwe predikant zijn 

werkzaamheden begint (verwachting najaar 2018). Een belangrijke opdracht voor de nieuwe 

predikant is het vergoten van de betrokkenheid. Speerpunten van het  nieuwe beleid: Kerkzijn in 

West, ontmoeting op zondag en door de week, warme gemeenschap, diversiteit. 

1.A.12 Gebruik van de Stinskerk (vraag 1.14) 

Op zondag wordt de Stinskerk gebruikt voor de eredienst. Op doordeweekse dagen worden, 

vooral in de avond, de kerkzalen gebruikt voor kerkelijke activiteiten en door derden. Zie 

hiervoor ook vraag 1A3 en het rapport ‘Kerkgebouwen Zwolle’ op de website 

www.heiligehuisjeszwolle.nl 

1.A.13 Relatie met het huidige kerkgebouw (vraag 1.15) 

Bij vraag 1.A.1 en 1.A.2 is de Stinskerk en haar gemeente in ‘beeld’ gebracht. De relatie met het 

huidige gebouw is sterk. Veel van de gemeenteleden hebben meegewerkt aan de nieuwbouw van 

de Stinskerk en de uitbreiding van de Kerk met de Gosen ten Klooster zaal. De Stinskerk is een  

plek voor de verkondiging van het woord in de zondagse erediensten en ontmoeting van de 

gemeente op zondag én door de week. De kerk is voor velen uit Westenholte e.o. een 

http://www.heiligehuisjeszwolle.nl/
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ontmoetingsplek rond geboorte, trouw en rouw. De Stinskerk is functioneel, biedt veel 

mogelijkheden en voldoet optimaal aan de huidige eisen en wensen van de Stinskerkgemeente en 

overige gebruikers van de Stinskerk. 

1.A.14 Relatie met de wijk (vraag 1.16) 

De Stinskerk staat midden in Westenholte. Naast de kerkdiensten vinden hier doordeweeks 

ontmoetingen plaats voor mensen uit de wijk ( bijvoorbeeld koffie-ochtenden). Daarnaast is de 

Stinskerk een ontmoetingsplek voor inwoners uit omliggende kernen (Spoolde en ’s-

Heerenbroek). De Stinskerkgemeente heeft buiten de kerkelijke activiteiten een relatie met de 

scholen (schooldiensten) in Westenholte en ’s-Heerenbroek. Daarnaast zijn er de contacten met 

Stinskracht. De relatie die de Stinskerkgemeente wil hebben en hoe dat door werkt in de 

functionaliteit van het gebouw wordt eveneens benadrukt in de beantwoording in 2.4 (relatie met 

andere organisaties) hoofdstuk 3 (gebouw). 

1.A.15 Aspecten die van invloed zijn (vraag 1.17) 

Mede vanwege de bij de voorgaande twee vragen genoemde aspecten zal de impact van het 

sluiten van Stinskerk groot zijn voor in de eerste plaats de Stinskerkgemeente, maar ook voor de 

PGZ. Indien de deuren van de Stinskerk moeten sluiten is de verwachting dat een groot deel van 

de gemeente zal overwegen te kiezen voor een gemeente buiten de PGZ. Met name de leden 

vanuit de regio (Spoolde, ’s-Heerenbroek) zullen uitwaaien naar andere gemeenten en plaatsen. 

Ook gezinnen uit Zwolle West die specifiek zochten naar een bepaalde modaliteit zullen ‘op 

zoek’ gaan. Vooral ook voor de ouderen zal het verdwijnen van ‘de Kerk’ uit Westenholte het 

einde zijn van de laagdrempelige manier op zondag de kerk te bezoeken! 

 

1 B. Verwachtingen over 5 jaar 

De huidige prognoses laten dalende trends zien: een dalend aantal leden, dalende inkomsten, 

dalend aantal kerkgangers. Hierin doet de Stinskerkgemeente het niet minder of beter dan heel 

Zwolle, of zelfs landelijke trends. Ook in de jaarcijfers van de PKN zien we dezelfde trends. 

Onderstaande figuur geeft de trends weer. 
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Bij de trends, die gebaseerd zijn op de cijfers van het kerkelijk bureau, dient wél opgemerkt te 

worden dat er de laatste tijd weer meer jonge gezinnen aanwezig zijn in de dienst. Dit is zeker te 

merken aan het aantal kinderen dat ‘Stinskids’ bezoekt, elke week zijn dat er toch rond de 20 – 

25. Daarnaast zijn er zeker ook tieners en twintigers in de dienst aanwezig (of aanwezig bij de 

tienerdiensten). 

Neerwaartse trends, hoe is het tij te keren? Er moet worden in gezet op ‘ontmoetingspastoraat’, 

om op die manier de verbondenheid met elkaar en de kerk te vergroten. Voor de 

Stinskerkgemeente, maar ook PGZ-breed, is het belangrijk te investeren in goede 

beroepskrachten. 

Over 5 jaar is op basis van de prognose van PGZ het aantal leden voor de Stinskerkgemeente ca. 

1.100 en het gemiddeld aantal kerkbezoekers ca. 150. De opbrengst kerkbalans zal volgens 

prognose ca. € 95.000 zijn. Op basis van deze ontwikkelingen zal het aantal beschikbare pastorale 

fte dalen naar 0,4 fte, dit is onder de landelijk toegestane omvang van een predikantsplaats (0,5 

fte). Op dit moment loopt de beroepingsprocedure voor 0,5 fte. 

Conclusies: 

 De Stinskerk met haar wijkgemeente is al sinds 1904 een actieve betrokken gemeente, met 

veel activiteiten; 

 De Stinskerk is behalve voor Westenholte ook een ontmoetingsplek voor leden uit 

Spoolde, ‘s- Heerenbroek en Stadshagen; 

 Na jaren van groei en bloei is, net als in de rest van kerkelijk Nederland, de uitstroom en 

vergrijzing ook voor de Stinskerkgemeente goed merkbaar; 

 De relatie met het huidige gebouw is sterk; 

 Zonder aanvullend beleid, waar vooral de aandacht op de jeugd gericht zal moeten 

worden, zullen leden blijven uitstromen, aandacht  voor specifieke groepen en investeren 

in beroepskrachten blijft daarom noodzakelijk; 

 Op dit moment loopt een beroepingsprocedure voor 0,5 fte predikant, ondersteund met 

0,2 fte kerkelijk werker; 

 Het project ‘schuivende panelen’ werkt daarbij stimulerend; 

 Bezuinigen werkt in deze averechts. 
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1 C. De Wijkgemeente in 2030 

In de Missie en Visie (zie ook hoofdstuk 1 en bijlage 1) van de Stinskerkgemeente staat verwoord 

hoe wij kerk willen zijn, dat betekent dat de Stinskerkgemeente ook in 2030 een bloeiende actieve 

wijkgemeente wil zijn. Daarnaast is een deel van het antwoord te distilleren uit het project 

“Schuivende Panelen”, ontwikkeld door de Werkgroep Stinskerk – Open Kring. In 2030 zal er 

op vrijwel alle gebieden van het kerkelijk leven aandacht zijn voor de drie aspecten van het 

kerkelijk leven: - het geloofsleven (spiritualiteit, mystiek, de relatie met God), - de 

gemeenschapszin (het omzien naar elkaar, pastoraat), - de dienende functie van de kerk (het 

diaconaat en de missionaire aspecten). 

Eerder is al aangegeven dat er al jaren een krimp is van de kerk zoals wij die kennen en vorm en 

inhoud hebben gegeven. Tegelijkertijd is een opleving in onze samenleving, ook in Zwolle, 

waarneembaar voor de genoemde drie aspecten, hoe kunnen we deze ontwikkeling aangrijpen? 

Duidelijk is geworden dat, gezien de financiële cijfers, de ontwikkelingen binnen de protestantse 

kerk en de mogelijkheden op het gebied van pastoraat (zoals hiervoor genoemd) het absoluut 

noodzakelijk is intensiever samen te werken. Voor samenwerking zijn een tweetal opties: 

Optie 1. Integratie met Open Kring of andere wijkgemeente binnen PGZ 

Volledige integratie heeft niet meteen de voorkeur van de Stinskerkgemeente, dit zou immers 

betekenen één gemeente in één kerkgebouw. De afgelopen jaren heeft er een intensief 

samenwerkingstraject gelopen. Er zijn een aantal activiteiten samen georganiseerd, maar het heeft 

ook duidelijk gemaakt dat er verschillen zijn in geloofsbeleving en uiting. Volledige integratie zal 

o.i. zeker tot uitstroom van leden leiden. 

Gezien de mogelijkheden (ligging en beschikbare zaalruimte) biedt de Stinskerk veel 

mogelijkheden voor extra activiteiten. Ten opzichte van de Open Kring zijn de 

onderhoudskosten voor de Stinskerk, mede vanwege uitgesteld onderhoud3, hoger 

geprognotiseerd, dit is een aanvaardbaar verschil gezien de grootte en de leeftijd van het gebouw.   

Op basis van bovenstaande punten vinden wij  dat er in 2030 in zowel Westenholte als in 

Stadshagen een plaats van ontmoeting en lofprijzing op zondag moet zijn. De huidige gebouwen 

zullen ook in 2030 nog prima geschikt zijn voor dit doel. Het besluit om, indien nodig, een 

gebouw af te stoten kan ons inziens  later worden genomen. 

De noodzakelijke stappen of processen voor een verdere samenwerking vinden plaats door het 

project “Schuivende Panelen”. Om dit traject verder uit te bouwen ligt een aanvraag voor het 

Stimuleringsfonds klaar! De samenwerking tussen beide wijkgemeenten zal de komende jaren 

zeker intensiveren. 

  

                                                           
3   Uit de jaarrekeningen blijkt dat de afgelopen jaren gemiddeld ca. € 7000 per jaar is besteed aan onderhoud voor de 
    Stinskerk. De laatste prognoses gaan uit van € 28.000,- per jaar (4x zoveel). 
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Optie 2. Samenwerking buiten PGZ  

Er is in Zwolle West contact met andere kerkgenootschappen over de gewenste presentie als 

kerk. Met enige regelmaat wordt de Stinskerk verhuurd aan andere genootschappen. Ook worden 

soms activiteiten samen georganiseerd (bijvoorbeeld met Kerst). 

Samenwerking buiten PGZ zien wij echter in eerste instantie vooral in de vorm van het delen 

(verhuren) van het gebouw aan een andere geloofsgenootschap buiten de PGZ, dit betekent dat 

op zondag en door de week de kerk gedeeld zal worden. Voordeel is dat ook de exploitatie 

kosten worden gedeeld en de Stinskerk beschikbaar blijft voor de wijkgemeenten in Zwolle West. 

Conclusies:  

 Er is een opleving wat betreft: geloofsbeleving, gemeenschapszin en de dienende functie 
van de kerk. Via het project schuivende panelen kan een extra impuls worden gegeven 
voor de kerk in Zwolle West; 

 De financiële ontwikkelingen maken het absoluut noodzakelijk intensiever samen te 

werken; 

 Voor samenwerking zijn een tweetal opties: samenwerken of samengaan binnen PGZ, of 

samenwerken buiten de PGZ; 

 Beide opties betekenen dat de Stinskerk beschikbaar kan blijven voor de wijkgemeenten 

in Zwolle West. 

 

1 D.  Welke ruimte ziet u voor de wijkgemeente 

Prognoses gaan uit van een daling van de inkomsten, dit is gezien de huidige betrokkenheid van 

bepaalde leeftijdsgroepen best begrijpelijk. Deze daling van de betrokkenheid kan worden 

omgebogen bij een investering in beroepskrachten die niet alleen beleidsmatig bezig moeten zijn. 

Zij moeten zich vooral in uitvoerende werkzaamheden gaan bewegen onder al die duizenden 

leden die (nog) lid zijn. Niet vergaderen over het vissen, maar aan de slag en gaan vissen, zegt de 

profielschets van de Stinskerkgemeente in het beroepingsproces. De geschetste daling zal harder 

gaan als een kerkgebouw wordt gesloten is ook de conclusie van het financiële onderzoek van de 

Werkgroep Stinskerk – Open Kring (2017). Concreet zal een aanzienlijk deel van de honderden 

voorkeursleden van de Stinskerkgemeente afhaken, zo wordt voorspeld, dat geldt vooral ‘s- 

Heerenbroek.  

De prognoses zijn negatief. De vraag hoe is dat komt? Waar hebben de kerken binnen de PKN 

de boot gemist? Andere geloofsgenootschappen groeien nog wel. Hoe kan dit? De 

Stinskerkgemeente wil graag een bloeiende en groeiende gemeente zijn. Bezuinigingen helpen 

hier niet altijd bij. Het kapitaal4 moet op het veld staan… en niet op de bank zitten! 

 

Als het gaat om de exploitatie van de wijkgemeente kan er gestreefd worden naar extra inkomsten 

door de betere verhuur5 van zalen. Voor Westenholte is de Stinskerk al een belangrijk centrum 

voor uitvaarten, dit kan nog verder onder de aandacht worden gebracht. Indien de kerk ook aan 

een andere geloofsgemeenschap wordt verhuurd kunnen structureel opbrengsten worden 

gegenereerd.  

                                                           
4 Of volgens Cruijf: ‘Ik heb nog nooit een zak geld een goal  zien maken’. 
5 Mede door een beter beheer is de opbrengst van Verhuur en Buffet in de eerste 4 maanden van 2018 al 
  ca. € 15.000,- 
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Naast de vaste kosten (GWE, etc.) is er ook een grote post onderhoud. Grote financiële 

voordelen zijn te behalen door:  

 Het uitvoeren van werk in eigen beheer6; 

 Goed af te wegen of bepaalde investeringen (al) noodzakelijk zijn; 

 Een scherper c.q. beter inkoopbeleid. 

 

Naar schatting kan hier gemakkelijk een besparing van € 7000,- tot 10.000,- per jaar worden 

behaald. Deze manier van werken past binnen het beleid van de PGZ. 

 

 

Conclusies: 

 Ombuigen van de neerwaarts trends lijkt mogelijk door te investeren in beroepskrachten 

die, niet alleen beleidsmatig, vooral in uitvoerende werkzaamheden zich gaan bewegen 

onder de duizenden ‘slapende’ leden; 

 Mogelijkheden voor extra huuropbrengsten benutten levert extra financiële voordelen; 

 Besparen op onderhoud door het maken van de juiste keuzes bij investering en 

aanbesteding.  

                                                           
6Het moderamen  van het CvK heeft hierover in haar vergadering van 8 mei 2018 de mogelijkheid voor geboden, na 

de discussie over het meerjarenonderhoud van de Stinskerk. 
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2. De Stinskerkgemeente binnen het geheel van de PGZ 
 

2.1 De relatie met de andere wijkgemeenten binnen de PGZ 

Om een antwoord te krijgen op deze vraag heeft de werkgroep deze ook aan de kerkenraad 
voorgelegd. In onderstaande overzicht wordt aangegeven welke relaties er zijn met wijk-
gemeenten binnen de PGZ: 

 

Conclusie: 

 De relatie met andere gemeenten binnen de PGZ wordt vooral bepaald door geografie en 
modaliteit, respectievelijk Open Kring en Sionskerk.  

 

 Relatie Nu Relatie later (2030) 

Open Kring 
 
 
 
 

Geografische gezien is er een relatie. 
In een proces van twee jaar zijn 
intussen de kaders van deze relatie 
aardig in beeld.  
In de zomer gezamenlijke diensten (de 
andere kerk gesloten), plus nog zo’n 2 a 
3 keer per jaar. Tevens zijn er een 

aantal gezamenlijke activiteiten op het 
gebied van de jeugd, pastoraat en 
diaconaat. Vanwege het verschil in 
prediking en liedcultuur is het 
houden van gezamenlijke diensten 
beperkt tot een aantal keer per jaar 

De gezamenlijke aanvraag voor het 
Stimuleringsfonds schetst een goed 
beeld van deze relatie. Deze wordt op 23 
april besproken in een gezamenlijke 
kerkenraad.  
Nog altijd aparte kerkdiensten, vanwege 
verschillen. 
Samen met de Open Kring in één 
kerkgebouw en zoeken naar verdere 
vormen van een eventueel samengaan 
zal op de langere termijn wellicht aan de 
orde zijn. 
Er is in Zwolle West een gemeente met 
veel kleuren en diverse geluiden. 
Op termijn ook samenwerking met 
andere wijkgemeenten. 

 
Sionskerk 
 
 
 
 

Er zijn enkele jaren geleden gesprekken 
geweest met de Sionskerk en de 
Emmaüskerk. Wat geografische ligging 
betreft is er geen band. De enige relatie 
is dat we soms meedoen aan het PGZ-
volleybaltoernooi dat opgezet is door 
de Sionskerk. 
De modaliteit van de 
Stinskerkgemeente en Sionskerk komt 
overeen 

Mogelijke samenwerking met 
Stinskerkgemeente en Open Kring (en 
andere wijkgemeenten) 

Oosterkerk 
 
 

Geen Geen 

Adventskerk 
 
 
 

Geen Geen 

Jeruzalemkerk 
 
 
 

Er zit een gemeentelid van de 
Jeruzalemkerkgemeente  in de 
vespercommissie van de door ons 
opgezette vespers in de Stille Week in 
de Stinskerk. Verder geen contacten. 

Geen 
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2.2 De relatie met andere kerken in Zwolle 

 

Om een antwoord te krijgen op deze vraag heeft de werkgroep deze ook aan de kerkenraad 
voorgelegd. In onderstaande overzicht wordt aangegeven welke relaties er zijn met andere kerken 
in Zwolle (e.o): 
 
 Relatie Nu Te verwachten ontwikkeling 

Evangelisch 
Luthers 
 

Gezamenlijk kloosterweekend ook 
met leden van de Open Kring en 
Oosterkerk.  

Mogelijk zo nu en dan een gezamenlijke 
activiteit met ook de Open Kring erbij. 

Gereformeerd 
Hersteld  
 

Geen Geen 

Christelijk 
Gereformeerd 
 

Geen Geen 

Gereformeerd 
Vrijgemaakt 
 

Zij doen mee met de door ons 
opgezette vespers in de Stille Week in 
de Stinskerk. Gezamenlijke 
gebedsavonden in de week van de 
eenheid. Met enige regelmaat wordt 
de Stinskerk gebruikt voor (speciale)  
diensten. 

Op diaconaal, jeugd en missionair gebied 
intensieve samenwerking, ook in  de 
samenwerking met de Open Kring.  
Mogelijk ook op andere manieren 
samenwerking met  de Fonteinkerk. 

VEZ 
 

De VEZ heeft in 2016 het Kerst 
Event in Zwolle geïnitieerd. We 
hebben reclame gemaakt. In 2016 
heeft Intomyheart meegedaan. 
Verder geen contacten. 

Mogelijk gezamenlijke activiteiten op 
gebied van evangelisatie in Zwolle 

Rooms Katholieke 
Kerk 
 

Ooit huurden de katholieken onze 
kerk voor een zaterdagavonddienst, 
maar daar is een eind aan gekomen. 
Gezamenlijke gebedsavonden in de 
week van de eenheid, soms 
samenwerking op hoogtijdagen 

Op diaconaal, jeugd, missionair gebied 
intensieve samenwerking 

Hervormd Zalk 
 

Twee maal per jaar gezamenlijke 
dienst, ook met Mastenbroek 

Niet veel meer dan nu waarschijnlijk. Ze 
hebben een andere modaliteit, bijv. geen 
vrouwen in de kerkenraad. 

Hervormd 
Mastenbroek 
 

Twee maal per jaar gezamenlijke 
dienst, ook met Zalk 

Niet veel meer dan nu waarschijnlijk. Ze 
hebben een andere modaliteit, bijv. geen 
vrouwen in de kerkenraad. 

Algemeen 
 
 

De Stinskerkgemeente deed mee aan 
de interkerkelijke Week van Gebed in 
januari 2018. Hieraan deden diverse 
kerken in Zwolle mee. 

 

 

Conclusie: 

 Los van een aantal gezamenlijke activiteiten of gezamenlijke diensten is er niet een heel 

sterke relatie met andere kerken in Zwolle. 
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2.3 De relatie met andere gebouwen in Zwolle 

In het woonzorgcentrum Westenhage wordt in het Grand Café (bijna) elke zondagavond een 

Ontmoetingsdienst gehouden. Het is een laagdrempelige viering met een vesperachtig karakter. 

Een deel van onze gemeenteleden woont in Westenhage. Vooral voor hen die slecht ter been zijn 

is dit een uitkomst. 

Het wijkgebouw ‘Eben Haëzer’ en woonzorgcentrum ‘De Venus’ beide in Spoolde, fungeren een 

als locatie voor het houden van diensten. De dienst op Hemelvaartsdag, die gehouden  wordt na 

de fietstocht, rouleert tussen deze gebouwen en de Stinskerk. 

Nabij Eben Haëzer wordt door de contactdienstcommissie jaarlijks een tentdienst georganiseerd, 

als afsluiting van het ‘Spoolderfeest’. 

 

Conclusie:  

 Een tweetal zorgcentra en het gebouw Eben Haëzer (Spoolde) speelt een rol bij het op 

locatie organiseren van diensten. 

 

2.4 Relatie met andere organisaties en initiatieven in Zwolle 

 

Stinskracht 

Het Buurthulp-initiatief van de wijkvereniging WVF, van, voor en door Westenholte met als doel 

(nog) meer verbondenheid in de wijk, waardoor er niemand tussen wal en schip hoeft te vallen. 

Momenteel  zijn er verkenningen naar “De Droom van Stinskracht” waarin de Stinskerk een rol 

zou kunnen gaan spelen. 

“De Droom van Stinskracht” is een laagdrempelig ontmoetingscentrum voor ouderen aan het 

Petuniaplein. De doelstelling is tweeledig:  

Enerzijds het creëren van een ontmoetingsplaats voor bewoners die behoefte hebben aan 

contacten met medebewoners. Waarbij tevens op een laagdrempelige manier contacten kunnen 

worden gelegd met sociale dienstverleners. Anderzijds het bieden van activiteiten als 

dagbesteding voor mensen met een (verstandelijke) beperking waarmee een bijdrage wordt 

geleverd aan de integratie van deze doelgroep in de samenleving van Westenholte. Deze opzet 

sluit aan bij de werkwijze van bakkerij “de Verwennerij” en de activiteiten van studio Job Point in 

Westenholte. Bijvoorbeeld de grote zaal van de Stinskerk leent zich voor deze activiteiten. 

Andere functies die daar aan toegevoegd kunnen worden zijn:  

 Mogelijkheden voor expositie van lokale kunstenaars; 

 Verkooppunt van wijk –of stadsbewoners die uniek producten aanbieden; 

 Uitleen van boeken; 

 Aanbieden van een snel Wifi-netwerk; 

 Naast koffiedrinken ook een simpele lunch aanbieden; 

 Vaste dag in de week iemand iets laten vertellen over actuele ontwikkelingen. 
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Stichting Present 

Met Stichting Present mede zorgdragen voor zomerpakketten en een paar keer per jaar “klussen” 

bij mensen die geen geld of mogelijkheden hebben om het zelf te doen. In eerste instantie betrof 

dit heel Zwolle, later meer toegespitst op Westenholte en Stadshagen. In overleg met de stichting 

Present worden er zomerpakketten samengesteld voor adressen die bekend zijn bij de Diaconie. 

 

Zonnehuis 

Wij hebben een ouderling vanuit de Stinskerkgemeente in de kerkenraadscommissie van het 

Zonnehuis. 

 

Scholen 

Samen met de Prinses Julianaschool (’s-Heerenbroek) wordt één keer per jaar een kerk-school-

gezinsdienst georganiseerd.  

Met de ‘Prinses Julianaschool’ en basisschool ‘De Morgenster’ (Westenholte) organiseren we 

soms ‘Kerst-in-de-wijk’ in Westenholte. In 2014 was dit een uitgebreide samenwerking waarin 

men via een rondgang in groepen door de wijk langs scenes uit het Kerstverhaal kon gaan. Als 

afsluiting een viering van 15 min. in de kerk en daarvoor of daarna warme chocolademelk. 

Mogelijk werken de gemeentes van de ‘Open Kring’ en ‘De Fontein’ in 2018 ook mee, zij hebben 

ook veel gemeenteleden in Westenholte wonen. 

 

Muziekvereniging Excelsior 

Organiseert regelmatig concerten in de Stinskerk en speelt traditioneel tijdens de dienst van eerste 

Kerstdag in de Stinskerk. Excelsior is met het idee gekomen in het voorjaar van 2019 de ‘Passion 

Westenholte’7 te organiseren. 

 

Sonrise 

Sonrise organiseert sport onder jongeren. Het is een samenwerking die nog verder ontwikkeld 

moet worden. (eerste contacten worden op dit moment gelegd). 

 
 

Conclusies:  

 Er zijn een aantal maatschappelijke initiatieven waar de Stinskerkgemeente mee 

samenwerkt, waarbij ook de Stinskerk als gebouw een belangrijke rol vervult. 

  

                                                           
7 Er zal wellicht gekozen moeten worden tussen een activiteit met Kerst of een activiteit met Pasen vanwege de inzet 
van vrijwilligers. 
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3. Het Kerkgebouw 
 

Eigen gebouw 

 

Zoals al eerder werd gemeld vervult de Stinskerk op dit moment een belangrijke functie binnen 

de wijk Westenholte, dit uit zich ook in de eisen die aan een gebouw worden gesteld. Naast het 

houden van de zondagse eredienst is de Kerk een ontmoetingsplek rond geboorte, trouw en 

rouw. Met name bij uitvaarten wordt de kerk vele keren per jaar gebruikt, ook van buiten de 

eigen kerkgemeenschap. Het is een mooie traditie om tijdens de uitvaart lopend vanaf de kerk 

naar de begraafplaats te kunnen gaan. 

Een gebouw voor de wijkgemeente(n) in West hoeft niet per se in eigendom van PGZ te zijn of 

te blijven. Ook is het mogelijk om het gebouw te delen met andere kerkgenootschappen, 

bijvoorbeeld met Christelijk Gereformeerde Kerk (Zwolle), op een dusdanige manier dat kosten 

gedeeld kunnen worden. Het gebouw zou voor de wijk veel meer gebruikt kunnen worden. Deze 

zaken kunnen verder uitgewerkt worden. 

De haalbaarheid van een compleet nieuw gebouw, vorig jaar in de samenwerking met Open 

Kring al globaal onderzocht, wordt betwijfeld. Buiten het Anker is er weinig mogelijkheid om in 

een bestaand gebouw (anders dan de bestaande kerkgebouwen) kerkdiensten te houden, 

bovendien doet dit afbreuk aan de herkenbaarheid van de kerk (zie verderop). 

 

Herkenbaarheid en uitstraling van het gebouw  

 

Een gebouw dat primair ruimte biedt voor kerkelijke activiteiten, en waar de ontmoeting met 

God de basis is, moet herkenbaar zijn als kerk. De uitstraling moet uitnodigend zijn, ook voor de 

zoekers naar een luisterend oor en een genadige God. Vanuit de kerk kan wijkgericht worden 

gewerkt door de kerkelijk werker of een organisatie (met oog voor mensen in de wijk). Midden in 

de wijk biedt het gebouw ruimte aan een scala van activiteiten, waarbij wel rekening moet worden 

gehouden met het feit dat het een kerk is.  

Het gebouw moet letterlijk en figuurlijk laagdrempelig voor iedereen toegankelijk zijn, om zo 

even binnen te lopen voor een gesprek of een luisterend oor. Het gebouw moet een ruime 

kerkzaal hebben waar in de eredienst ruimte is voor zang en muziek. Ook naast de eredienst 

moeten er ruimschoots mogelijkheden zijn voor zang- en muziekevenementen, met voldoende 

ruimte om ook door de week te oefenen. Het gebouw moet daarom multifunctioneel zijn en 

voorzien van moderne multimedia-apparatuur (geluid, beeld, netwerk, etc.). 

In het gebouw is ruimte voor ontmoeting en verbinding voor alle leeftijdsgroepen, voor allerlei 

(nieuwe) activiteiten is ruimte en bestaande activiteiten moeten voortgezet kunnen worden 

(voorbeelden van activiteiten zie schema vraag 1.3). Veel samen doen geeft een gevoel van 

verbondenheid en saamhorigheid in de wijkgemeenten maar ook tussen wijkgemeenten. Ook 

gasten moeten zich thuis voelen in de gemeente en het gebouw, dit heeft ook alles te maken met 

de missie en de visie van de wijkgemeente(n). 

Het gebouw staat in het centrum van de wijk (c.q. stadsdeel), er moet voldoende 

parkeergelegenheid zijn, en ook de aanwezigheid van openbaarvervoer dichtbij is een must (dit 
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speelt ook een belangrijke rol bij de verhuurbaarheid van het kerkgebouw). Ouderen moeten 

gemakkelijk te brengen en te halen zijn. Voor de eerder genoemde activiteiten is voldoende 

zaalruimte aanwezig. Ook als vergaderlocatie ligt het gebouw goed bereikbaar in de wijk, 

waardoor het een aantrekkingskracht heeft op diverse (landelijke) organisaties, dit komt de 

verhuurbaarheid ten goede. 

Er moet voldoende ruimte zijn om de verbinding met de wijk te zoeken: ruimte voor sociaal 

maatschappelijke of andere wijk gerelateerde activiteiten. Er moet gelegenheid elkaar te 

ontmoeten in een ongedwongen sfeer. 

 

Functies en inrichting van het gebouw 

De belangrijkste functie van het gebouw is de ontmoeting met God en daarnaast de ontmoeting 

met elkaar. Ruimte voor bezinning, waarbij de mogelijkheid bestaat een kaarsje aan te steken. 

Mensen kunnen ook voor een luisterend oor terecht in de kerk. 

Het is een gebouw voor jong en oud. Allerlei, al dan niet kerk gerelateerde, activiteiten maken dat 

het belangrijk is dat het gebouw een multifunctioneel zalencomplex is. Flexibel in indeling door 

schuifwanden om ruimten groter of kleiner te maken. Gebruik van frisse moderne kleuren en 

sfeervolle maar gladde vloeren. Een goed modern verlichtingsplan maken dat de verlichting 

aanpasbaar is aan functie en sfeer. Voldoende toetreding van daglicht geeft een prettig gevoel. 

Het is prettig om bij bepaalde gelegenheden ook de (groene) buitenruimte te betrekken bij de 

dienst, na de dienst, of andere activiteiten (koffiedrinken na de dienst of voor ouderen door de 

week, vrijwilligersactiviteiten, picknick, bazaar, activiteiten voor kinderen, etc.). 

Belangrijk voor het vieren van de kerkdiensten is dat de kerkzaal een goede geluidsinstallatie heeft 

en een fijne akoestiek. Om de verschillende zang- en muziekactiviteiten goed te ondersteunen is 

een goede geluids- en beeldinstallatie onontbeerlijk (goede versterking, voldoende aansluitingen,  

PA-mengpaneel, etc.), zodat de zaal ook geschikt is voor gospelbands. Het is bijna 

vanzelfsprekend dat er volop gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van multimedia, zoals 

online kerkdiensten en het streamen van beeld en geluid via het internet, voor de kerkdienst of 

andere activiteiten (bijvoorbeeld uitvaarten). 

 

In de bijlage 2 worden een aantal sfeerimpressies getoond van gebouwen, zalen en inrichting die 

als voorbeeld kunnen dienen voor een kerkgebouw dat een centrale rol speelt in het kerkelijke en 

maatschappelijke leven in een wijk. 

 

Conclusies: 

 De Stinskerk was en is een belangrijk middelpunt in de wijk; 

 De ontmoeting met God moet de basis zijn voor een gebouw dat primair ruimte biedt 

aan kerkelijke activiteiten; 

 Een kerkgebouw, dat ook als zodanig zichtbaar moet zijn, heeft binnen de wijk een 

belangrijke kerkelijke en maatschappelijke functie. Naast het houden van de zondagse 

eredienst is de Kerk een ontmoetingsplek voor alle leeftijdsgroepen rond geboorte, trouw 

en rouw; 

 Een gebouw moet multifunctioneel zijn en daar op zijn ingericht, aangekleed en uitgerust.  
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4. Conclusie 

Onderstaand zijn de conclusies opgenomen die gebaseerd zijn op de voorgaande paragrafen.  

4.1 Conclusies op basis van vraag 1  

 

Vraag 1 A + B 

 De Stinskerk met haar wijkgemeente is al sinds 1904 een actieve betrokken gemeente, met 

veel activiteiten; 

 De Stinskerk is behalve voor Westenholte ook een ontmoetingsplek voor leden uit 

Spoolde, ‘s- Heerenbroek en Stadshagen; 

 Na jaren van groei en bloei is, net als in de rest van kerkelijk Nederland, de uitstroom en 

vergrijzing ook voor de Stinskerkgemeente goed merkbaar; 

 De relatie met het huidige gebouw is sterk; 

 Zonder aanvullend beleid, waar vooral de aandacht op de jeugd gericht zal moeten 

worden, zullen leden blijven uitstromen, aandacht  voor specifieke groepen en investeren 

in beroepskrachten blijft daarom noodzakelijk; 

 Op dit moment loopt een beroepingsprocedure voor 0,5 fte predikant, die wordt 

ondersteund met 0,2 fte kerkelijk werker; 

 Het project ‘schuivende panelen’ werkt daarbij stimulerend; 

 Bezuinigen werkt in deze averechts. 

 

 

Vraag 1C 

 Er is een opleving wat betreft: geloofsbeleving, gemeenschapszin en de dienende functie 
van de kerk. Via het project schuivende panelen kan een extra impuls worden gegeven 
voor de kerk in Zwolle West. 

 De financiële ontwikkelingen maken het absoluut noodzakelijk intensiever samen te 
werken. Hiervoor zijn er een tweetal opties: samengaan binnen PGZ of samenwerken 
buiten de PGZ 

 Beide opties betekenen dat de Stinskerk beschikbaar moet blijven voor de wijkgemeenten 

in Zwolle West. 

 

 

Vraag 1D 

 Ombuigen van de neerwaarts trends lijkt mogelijk door te investeren in beroepskrachten 

die, niet alleen beleidsmatig, vooral in uitvoerende werkzaamheden zich gaan bewegen 

onder de duizenden ‘slapende’ leden.  

 Mogelijkheden voor extra huuropbrengsten benutten levert extra financiële opbrengsten. 

Besparen op onderhoud door het maken van de juiste keuzes bij investering en 

aanbesteding. 
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4.2 Conclusies op basis van vraag 2  

 De relatie met andere gemeenten binnen de PGZ wordt vooral bepaald door geografie en 
modaliteit, respectievelijk Open Kring en Sionskerk.  

 Los van een aantal gezamenlijke activiteiten of gezamenlijke diensten is er niet een heel 

sterke relatie met andere kerken in Zwolle. 

 Een tweetal zorgcentra en het gebouw Eben Haëzer (Spoolde) speelt een rol bij het op 

locatie organiseren van diensten. 

 Er zijn een aantal maatschappelijke initiatieven waar de Stinskerkgemeente mee 

samenwerkt, waarbij ook de Stinskerk als gebouw een belangrijke rol vervult. 

 

4.3 Conclusies op basis van vraag 3  

 De Stinskerk was en is een belangrijk middelpunt in de wijk; 

 De ontmoeting met God moet de basis zijn voor een gebouw dat primair ruimte biedt 

aan kerkelijke activiteiten; 

 Een kerkgebouw, dat ook als zodanig zichtbaar moet zijn, heeft binnen de wijk een 

belangrijke kerkelijke en maatschappelijke functie. Naast het houden van de zondagse 

eredienst is de Kerk een ontmoetingsplek voor alle leeftijdsgroepen rond geboorte, trouw 

en rouw; 

 Een gebouw moet multifunctioneel zijn en daarop ook op zijn ingericht, aangekleed en 

uitgerust. 
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5.  Advies wijkwerkgroep Stinskerk 
 

De financiële situatie binnen PGZ noopt tot ingrijpen. De huidige koers blijven volgen, betekent 

dat de operationele inkomsten jaarlijks steeds verder achterblijven bij de uitgaven. 

Bedrijfseconomisch gezien een ongezonde situatie. De Algemene Kerkenraad van de PGZ heeft 

ervoor gekozen om in te grijpen door kaders te scheppen rondom pastoraat en kerkgebouwen. 

Maatregelen zullen verregaande consequenties hebben voor het functioneren van de 

wijkgemeenten binnen PGZ, het HART van de kerk. 

Hoewel de uitkomsten nog niet bekend zijn zal duidelijk zijn dat de emotionele kant hiervan 

leden van de PGZ ook aanzet tot het maken van keuzes in hun kerkgang, lidmaatschap, etc. Wat 

de gevolgen van deze keuzes zullen zijn is nu niet aan te geven, maar het is reëel om te 

veronderstellen dat leden versneld gaan afhaken. De inkomsten uit kerkbalans zullen dan nog 

verder gaan afnemen, enerzijds door de afname van het aantal leden, anderzijds doordat de leden 

vanwege het nieuwe beleid minder willen bijdragen.  

De prognoses van de PGZ zijn gebaseerd op een forse afname van het aantal leden en het 

teruglopen van de kerkgang.  De vraag hoe is hoe dat komt, wordt in de huidige opdracht feitelijk 

niet gesteld door de PGZ. Heeft men zich hier al bij neergelegd? Nog ruimer geformuleerd:  

Waar hebben de kerken binnen de PKN de boot gemist? Andere geloofsgenootschappen groeien 

nog wel. Hoe kan dit? Nog belangrijker: Hoe kunnen wij (PKN) dit tij keren? 

Het zal u ook in de voorgaande hoofdstukken wellicht duidelijk zijn geworden dat o.i. direct over 

gaan op bezuinigen en op het korte termijn sluiten van één of meerder kerkgebouwen, vanwege 

het grote afbreukrisico, niet de juiste keuze. 

De PGZ beschikt over de nodige middelen en reserves die in de gehele analyse naar onze mening 

ten onrechte buiten beschouwing zijn gelaten. Immers het kapitaal moet op het veld staan… en 

niet op de bank zitten!. Deze reserves zouden het toelaten om het voorgesorteerde beleid pas op 

termijn te implementeren en de gemeenten een kans te geven om te laten zien dat de 

vrijgemaakte middelen uit het Stimuleringsfonds effect sorteren. 

Indien het naar de mening van de projectgroep en AK van PGZ toch noodzakelijk is om het 

ingezette beleid op korte termijn door te zetten, dan is het voor de Stinskerk duidelijk dat op 

korte termijn een samenwerking binnen PGZ met Open Kring de meest logische oplossing is.   

Echter voor de invulling van deze keuze dient voldoende tijd genomen te worden zodat deze 

zorgvuldig onderzocht kan worden en zodoende succesvol geïmplementeerd kan worden. Het 

reeds lopende project “Schuivende Panelen” moet verder worden doorlopen om de kans op een 

vruchtbare samenwerking te maximaliseren.  

Op de middellange termijn zal dit resulteren in een verdere integratie waarbij ook een keuze 

gemaakt kan worden over de kerkgebouw(en). Afhankelijk van de integratie tussen beide 

gemeentes wordt de keuze gemaakt om één wijkgemeente te vormen met één predikant of als 

twee wijkgemeenten met beiden een parttime predikant, waarbij de beslissing over het aanhouden 

van één of twee gebouwen gebaseerd moet worden op meer dan alleen de huidige financiële 

situatie van de PGZ. 
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Bijlage 1: Missie en Visie van de Stinkerk 
 

 “Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.” (Lucas 17:19)  

 

Visie  

De Protestantse wijkgemeente rond de Stinskerk te Zwolle ziet het als haar taak om God te dienen 

vanuit de genade en liefde die opklinkt uit het Woord van God, de Bijbel. De gekruisigde én opgestane 

Heer heeft voor iedere gelovige het leven mogelijk gemaakt in diepe verbondenheid met God de Vader. 

Door de Heilige Geest ontvangen wij samen de kracht om in navolging van de Here Jezus te leven. Door 

de Drie-eenheid van Vader, Zoon en Geest te belijden kunnen wij als geloofsgemeenschap een eenheid 

vormen.  

 

Missie  

Zo wil de Protestantse wijkgemeente rond de Stinskerk het kerkelijk leven gestalte geven, door:  

 Zichtbaar en merkbaar aanwezig te zijn in de wijk, samenwerking te zoeken met andere 

wijken of kerkgenootschappen in Zwolle West; 

 De lamp Gods brandende te houden in wekelijkse erediensten; 

 Ook doordeweeks allerlei activiteiten te ontplooien; 

 Eigentijdse vormen te vinden waarin de inhoud van het evangelie gedeeld kan worden; 

 Het groeien in geloof te bevorderen; 

 Om te zien naar elkaar en zo vreugden en zorgen te delen; 

 Te dienen daar waar geen helper is; in of buiten de kerk, dichtbij of verder weg; 

 Open te staan voor een ieder die betrokken wil zijn, zonder onderscheid naar afkomst of 

geaardheid; 

 Vanuit een eeuwenlange geloofstraditie hoop te putten voor de toekomst. 
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Bijlage 2: Sfeerimpressies van het kerkgebouw 
 

    
Tuindeuren om binnen met buiten te verbinden, koffie drinken in de tuin 

 

 

 
De sfeer is warm, ruimtelijk, helder en uitnodigend 
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Aantrekkelijk aangeklede en ingerichte luisterruimtes 
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Eventueel een grandcafé achtige uitstraling geeft een intieme sfeer waar mensen graag vertoeven. 

Ook vergoot dit de aantrekkelijkheid voor het vieren van verjaardagen of andere feestelijke 

gelegenheden.  

 

 
Keuken met voldoende ruimte voor eenvoudige maaltijden, met voldoende ruimte voor afwas en 

spoelen. 
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Ruime toiletruimtes en invalidentoilet moet aanwezig zijn en ruimte om baby’s te verschonen. 

 

 

Naast de uitstraling, functionaliteit van het gebouw zijn voorzieningen gewenst op het gebied van 

Multi media, schermen, goede geluidsinstallaties, goede versterking, speakers. Voorbeelden 

hieronder uit de Koningskerk en de Fontein 
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