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Missie

Biede kerken 

hebben een eigen 

missie

Er wordt 

kennisgenomen 

van elkaars missie

We brengen de 

overeenkomst en 

verschillen in kaart

We bekijken of we 

een traject willen 

starten om een 

gezamelijke missie 

te verwoorden

Start traject 

gezamenlijke 

missie

Gezamelijke missie Missie

Diensten blijven 

Open Kring- of 

Stinskerk-

"diensten"

Gezamenlijke 

diensten in de 

zomerperiode

Gezamenlijke 

thematische 

diensten, bijv. 

jongerendienst 

o.i.d.

Verder verkennen 

van mogelijkheden 

om diensten meer 

in elkaar te laten 

schuiven

Volledig 

gezamenlijke 

diensten

Predikanten

Beide wijken 

hebben eigen 

predikant en 

werken alleen 

samen op PGZ-

niveau

Beide wijken 

hebben eigen 

predikant en 

overleggen 

incidenteel

Beide wijken 

hebben eigen 

predikant en 

overleggen 

structureel

Predikanten doen 

sommige taken in 

gezamenlijkheid, 

ondersteunen 

elkaar

Beide predikanten 

zijn elkaars 

"achtervang" 

Predikanten gaan 

gezamenlijk voor 

beide wijken 

werken

Gezamenlijke 

predikant voor 

beide wijken

Predikanten

Kerkelijkwerker

Beide wijken 

hebben een eigen 

kerkelijkwerker 

met een eigen 

opdracht

Verkennen wat 

elkaars werkterrein 

en werkwijze is

Incidenteel 

afstemming tussen 

kerkelijkwerkers

Structurele 

afstemming tussen 

kerkelijkwerkers

Kerkelijkwerkers 

stemmen hun 

opdracht en 

werkwijze af

Er wordt 

georiënteerd op 

vergaande 

samenwerking en 

afstemming

Gezamenlijke 

kerkelijkwerker(s)
Kerkelijkwerker

Kerkenraad

Beide wijken 

hebben een eigen 

kerkenraad en 

besturen 

zelfstandig hun wijk

Er zijn 

verkennende 

gesprekken over 

een vorm van 

samenwerking

Er worden kleine 

activiteiten gedaan 

met accent op 

kennismaking

Er worden 

activiteiten gedaan 

die wederzijdse 

kennismaking en 

nadere erkenning 

tot doel hebben

Kerkenraden 

komen op 

regelmatige basis 

bij elkaar

Kerkenraden 

zoeken op 

praktisch terrein 

samenwerking

Er wordt 

georiënteerd op 

samenvoegen van 

beide kerkenraden 

Gezamenlijke 

kerkenraad
Kerkenraad

Ouderlingen

Beide wijken 

hebben zelfstandig 

functionerende 

ouderlingen 

Er wordt 

kennisgenomen 

van elkaars 

werkwijze

Er wordt op enkele 

terreinen 

geprobeerd samen 

zaken op te pakken

Er wordt 

overwogen om op 

een aantal 

terreinen (bijv. 

toerusting of 

pastoraat) 

gezamenlijk te gaan 

werken 

Er wordt gestart 

met intensievere 

samenwerking

Er wordt 

geörienteerd op 

vollegdig 

samenvoegen van 

de ouderlingen

Gezamenlijke 

ouderlingen voor 

beide wijken

Ouderlingen

Diaconie

Beide wijken 

hebben een 

zelfstandig 

functionerende 

diaconie

Er wordt 

kennisgenomen 

van elkaars 

werkwijze en 

projecten

Er worden kleine 

activiteiten 

afgestemd en evt. 

samen uitgevoerd

Er wordt 

overwogen om een 

diaconaal project 

als gezamenlijke 

wijken op te 

starten

Eerste diaconale 

project wordt 

gezamenlijk gestart

Diaconieën zoeken 

nadere 

samenwerking op 

andere vlakken

Er wordt 

georiënteerd op 

samenvoegen van 

beide diaconieën 

Er komt één 

wijkdiaconie voor 

Zwolle west.

Diaconie

Kerkrentmeesters

Beide wijken 

hebben  zelfstandig 

functionerende 

kerkrentmeesters

Er wordt informatie 

uitgewisseld over 

de gebouwen en 

financiën

Er wordt 

kennisgenomen 

van elkaars 

werkwijze

Er wordt bekeken 

of er op 

onderdelen 

samengewerkt kan 

worden

Er wordt 

afgesproken op 

welke onderdelen 

er samengewerkt 

gaat worden

Er wordt 

georiënteerd op 

samenvoegen van 

de 

kerkrentmeesters 

De 

kerkrentmeesters 

van beide wijken 

gaan één wijkraad 

vormen

Kerkrentmeesters

Jongerenwerk

Beide wijken vullen 

het jongerenwerk 

op eigen wijze in

Er wordt 

kennisgenomen 

van elkaars 

werkwijze

Er wordt gekeken 

welke activiteiten 

er eenmalig samen 

gedaan kunnen 

worden

Er worden 

meerdere 

activiteiten samen 

opgezet

Er wordt gedacht 

over samen beleid 

maken om 

jongeren betrokken 

te laten 

zijn/worden/blijven 

bij de wijken

Er wordt samen 

jongerenbeleid 

opgesteld

Er wordt gestart 

met jongerenwerk 

vanuit gezamenlijk  

jongerenbeleid

Jongerenwerk

Activiteiten 

bestaand

Iedere wijk heeft 

zijn eigen 

activiteiten die 

buiten de 

kerkdiensten 

worden uitgevoerd

Bij sommige 

activiteiten worden 

leden van de 

andere wijk 

uitgenodigd

We bespreken 

vooraf bij welke 

activiteiten er 

leden van de 

andere wijk actief 

uitgenodigd 

worden

Het programma 

van activiteiten 

wordt in de 

voorbereidende 

fase naast elkaar 

gelegd

Er wordt een 

gezamenlijk 

programma van 

activiteiten 

gemaakt

Activiteiten 

bestaand

Activiteiten nieuw

Los van de 

bestaande 

activiteiten wordt 

er georiënteerd op 

nieuwe 

gezamenlijke 

activiteiten

De eerste nieuwe 

activiteit wordt 

uitgevoerd

Na de eerste 

activiteit wordt 

bekeken of er een 

vervolg komt

Meerdere 

activiteiten worden 

gepland

Activiteiten nieuw

Communicatie 

(middelen)

Beide wijken 

hebben hun eigen 

communicatie-

middelen en 

communiceren 

alleen over eigen 

wijk

Beide wijken 

hebben hun eigen 

communicatie-

middelen en 

communiceren 

incicdenteel ook 

over de andere 

wijk

Beide wijken 

hebben hun eigen 

communicatie-

middelen en 

communiceren  

over beide wijken

Er wordt bekeken 

of er gezamenlijke 

communicatie-

middelen gebruikt 

gaan worden (bijv. 

maandblad of 

website)

Er wordt gestart 

met de 

voorbereidingen 

om gezamenlijk 

één of meer 

communicatie-

middelen te gaan 

gebruiken

Er is één (of meer) 

communicatie-

middel welke 

gezamenlijk wordt 

gebruikt

Alle communicatie 

is gezamenlijk 

Communicatie 

(middelen)

Er zijn gezamenlijke 

diensten met 

"Stinskerkliederen" 

of "Open 

Kringliederen"

Er worden speciale 

lieddiensten 

georganiseerd om 

elkaars liederen te 

leren kennen

Er wordt bekeken 

hoe/of er nadere 

afsteming over 

liederen kan 

komen

Gezamenlijk één 

liedboek

Iedere wijk blijft de 

liederen uit de 

eigen traditie 

gebruiken

Avondmaal

Kinderen aan het 

avondmaal is in de 

Stinskerk niet de 

gewoonte, bij de 

Open Kring wel

We respecteren 

elkaars verschillen 

hierin en doen hier 

verder niets mee

We bespreken of 

we hierin een 

gezamenlijk 

standpunt willen 

gaan bepalen

We zijn op weg 

naar een 

gezamenlijk 

standpunt

Er wordt een 

gezamenlijk 

standpunt 

geformuleerd

Avondmaal

Inzegening andere 

relaties

Het inzegenen van 

andere relaties 

wordt in de 

Stinskerk niet 

gedaan, bij de 

Open Kring wel

We respecteren 

elkaars verschillen 

hierin en doen hier 

verder niets mee

We bespreken of 

we hier in een 

gezamenlijk 

standpunt willen 

gaan bepalen

We zijn op weg 

naar een 

gezamenlijk 

standpunt

Er wordt een 

gezamenlijk 

standpunt 

geformuleerd

Inzegening andere 

relaties

Een gebouw kiezen 

welke op termijn 

verkocht wordt.

Geleidelijke 

overgang naar één 

gebouw

Mogelijk klein 

gebouw in wijk 

zonder kerk zoeken

Definitief kerk in 

één gebouw

Beide gebouwen 

blijven in gebruik

Kerkelijke en 

buiten kerkelijke 

activiteiten in 

beide gebouwen 

uitbreiden

Gebouwen 

kostendekkend en 

liefst flink 

winstgevend laten 

draaien

Beide gebouwen 

worden te koop 

gezet 

Wanneer één 

gebouw verkocht is 

gaan we verder 

met het andere

Wanneer beide 

gebouwen 

verkocht zijn gaan 

we opzoek naar 

een gezamenlijk 

nieuw gebouw

In beide wijken een 

klein gebouw voor 

doordeweekse 

activiteiten. 

Diensten in een 

school of andere 

type gebouw

Gebouwen worden 

in de zomer 

gezamenlijk 

gebruikt

Diensten

Liedboek/liederen

GebouwenGebouwen

Beide wijken 

hebben en 

gebruiken eigen 

gebouw

Soms is één 

gebouw dicht

Diensten
Beide wijken 

houden eigen 

diensten

Uitnodiging om 

elkaars diensten te 

bezoeken

Samen dienst 

voorbereiden en in 

één van beide 

gebouwen houden, 

andere dicht

We zingen liederen 

vanuit beide wijken 

in gezamenlijke 

diensten

Beide predikanten 

bereiden samen 

dienst voor en 

houden die tegelijk 

in eigen kerk

Beide predikanten 

bereiden samen 

dienst voor en 

houden die in 

elkaars  kerk

Liedboek/liederen

Beide kerken 

gebruiken een 

ander liedboek


