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Vooraf 
Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die 

stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld 

verdienen.’ U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent 

immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou 

moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we 

dit of dat doen.’ (Jak. 4: 13-15) 

De coronapandemie heeft ons de afgelopen jaren geleerd wat we al langer 

wisten uit de Jakobusbrief: onze plannenmakerij is maar heel 

betrekkelijk. De mens wikt … . Toch is het goed als gemeente op gezette 

tijden stil te staan bij de vraag waar we samen voor staan, waar we de 

komende vier jaar voor willen gaan, en wat dat in de praktijk betekent. 

We hebben dat samengevat in dit beleidsplan 2023-2027.  

In het huidige plan is veel terug te vinden uit het vorige beleidsplan: 

zoveel zijn we in vier jaar nu ook weer niet veranderd. Wel zijn we wat 

terughoudend geweest in het formuleren van concrete voornemens. De 

ervaring heeft geleerd dat jaarplannen daarvoor beter geschikt zijn. Die 

jaarplannen gaan lopen van september tot september.  

Zo vormen dus onze jaarplannen, op basis van dit beleidsplan, het werk 

in uitvoering van onze gemeente. Aan iedereen, jong en oud, en hoe dan 

ook bij de gemeente betrokken, de uitnodiging om samen de plannen in 

concrete activiteiten om te zetten. Of, zoals Luther het zegt in zijn Kleine 

Catechismus: En dan vrolijk aan het werk en een lied gezongen, zoals 

dat van de Tien Geboden of wat verder bij je opkomt. 

 

De kerkenraad 

december 2022 
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Missie 
 

Wij geloven één voor één  

en ook samen:  

de Heer is God en anders geen.  

Amen, amen.  

 

Wij geloven in de naam  

Jezus Christus,  

gestorven en weer opgestaan.  

Halleluja!  

 

Wij geloven dat de Geest  

ook nog heden  

de wereld en onszelf geneest.  

Vrede, vrede 

 

 Lied 344  
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Visie 
 
Wij, de Evangelisch-Lutherse gemeente Zwolle, willen een open en 
gastvrije gemeenschap zijn waar het Evangelie wordt verkondigd, Doop 
en Avondmaal worden bediend, de liturgie in vrolijke ernst wordt gevierd 
met een open oor voor kerkmuziek en waar we omzien naar elkaar en 
betrokken zijn op de nood van de wereld, dichtbij en ver weg.  
 
We willen een levende, levendige en zelfstandige gemeente zijn. Vieren, 
leren, ontmoeten en dienen zien we als de bouwstenen die in onderling 
verband het werk van onze gemeenschap dragen. We kijken naar elkaar 
om. Alle generaties samen vormen onze gemeente. Iedereen telt mee, en 
eenieder is welkom zijn of haar inbreng te leveren.  
 
Levend uit Gods genade en dankbaar voor het geloof dat wij ontvangen 
weten we ons verbonden met het herontdekkende werk van Maarten 
Luther. We gaan met oog voor ieders eigenheid respectvol om met elkaar 
en met andere levensovertuigingen.  
 
We maken deel uit van een landelijke en wereldwijde Lutherse 
gemeenschap en dragen, waar we kunnen, bij aan de ontwikkeling en 
verspreiding van het Lutherse gedachtengoed. Wij sluiten hierbij zoveel 
mogelijk aan bij de lijnen die worden uitgezet door de Evangelisch-
Lutherse Synode en de Protestantse Kerk Nederland, waar ook wij deel 
van uitmaken. 
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Vieren 
 
Een zorgvuldige, vastomlijnde liturgie geeft ons houvast voor onze 
vieringen. Elke zondag en op de hoge feestdagen hebben we een viering. 
De kerk is onze gezamenlijke bezinningsplek, waar wij ons geloof belijden 
op een manier waarin de liturgische vormgeving een centrale rol speelt. 
Wij geloven dat zo de relatie tussen God en de mensen levend gehouden 
wordt. Gedragen door de liefde van God geloven wij in een betere wereld. 
 
De dienst van Woord en Sacrament vormt de basis voor ons dagelijks 
leven. Bij de viering van het Heilig Avondmaal is iedereen van jong tot 
oud uitgenodigd, omdat Christus de Gastheer is. Wij vieren maandelijks 
het Heilig Avondmaal waarin wij de genade van God ontvangen.  
 
In onze gemeenschap zijn alle leeftijden vertegenwoordigd. Wij geven 
aan kinderen en jongeren extra aandacht, zowel in onze eredienst als in 
andere activiteiten.  
 
Diverse vormen van kunst, waaronder muziek, krijgen een plek in ons 
gebouw en in de vieringen. Muziek speelt in onze diensten een dragende 
rol; wij zien muziek als mede-verkondiging van het Woord. We willen het 
Lutherse muzikale erfgoed en kerkmuziek uit heden en verleden beter 
leren kennen, bewaren en verspreiden. Vanuit deze opdracht is het 
vanzelfsprekend dat we de muzikale talenten in onze gemeente op 
verschillende manieren inzetten. Samen met een professionele cantor-
organist willen wij een lerende gemeente op het gebied van kwalitatief 
goede (kerk)muziek zijn. 
 
De cantorij, kleine vocale en instrumentale ensembles, kinderen en 
natuurlijk de gemeentezang geven onze gemeente een grote rijkdom. 
Door leden van jongs af aan hierin te betrekken kan een jonge generatie 
leren ontvankelijk te worden voor geloof en muziek. Dit begint al bij de 
oppasdiensten. 
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Leren 
 
We willen als gemeente groeien in kennis en ervaring. Niet alleen in de 
vieringen, ook daarbuiten. We organiseren daarvoor gespreksgroepen en 
doen naar behoefte mee met cursussen en leergangen die samen met 
anderen of door andere geloofsgemeenschappen worden georganiseerd.  
 
Voorbeelden van activiteiten zijn:  
• Kerkwijzer voor kinderen en Catechese voor jongeren. 

• De organisatie van de cursus Leren van Luther. 
• De oecumenische gespreksgroep “Als vrouwen aan het Woord komen” 
• Lectio Divina 

• Lutherse zomerschool 
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Ontmoeten 
 
Naast de ontmoeting met God, zoals die bijvoorbeeld gestalte krijgt in de 
vieringen, willen we elkaar ontmoeten, evenals mensen en groepen om 
ons heen. Elke zondag is er na de viering gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten bij een kopje koffie. We zijn graag een uitnodigende gemeente 
en willen ons verbinden met elkaar en met mensen in en buiten de stad.  
 
Voorbeelden hiervan zijn:  
• Wij houden de traditionele Noordelijke Buitendag van de Lutherse 
gemeenten in Noord-Nederland, op zondag Trinitatis, in ere. Wij 
nodigen gemeenteleden uit ELG Kampen en Zwolse zusterkerken uit 
voor onze cursussen en gespreksgroepen. 
• Wij onderhouden goede contacten met de Protestantse Gemeente 
Zwolle (PGZ). Wij zijn toehoorder in de Algemene Kerkenraad van de 
PGZ. Zo kunnen wij belangrijke ontwikkelingen in onze gemeente en in 
de PGZ uitwisselen. 
• Ook is onze gemeente mede-uitgever en mederedacteur van het 
kerkblad ‘Gaandeweg’. De predikant is betrokken in de 
Werkgemeenschap van Zwolse PKN-predikanten en wij werken 
inhoudelijk samen via oecumenische vieringen en gesprekskringen. Ook 
is onze gemeente lid van het Podium van Kerken en zijn we betrokken bij 
de interreligieuze beweging SLAG (Samen Leven Anders Geloven). 
• Wij leveren de vertegenwoordiger van de Lutherse kerken in de classis 
Overijssel-Flevoland. Daarnaast zijn twee gemeenteleden lid van de 
Evangelisch-Lutherse synode en zijn we via de Synode lid van de 
Lutherse Wereldfederatie, waarbinnen ook enkele gemeenteleden actief 
zijn. 
• We blijven de bijeenkomsten voor ouderen organiseren en 
gezamenlijke (maaltijd)activiteiten als Zwaan-schuif-aan. Ook blijven we 
een jeugdweekend voor de kindernevendienstgroep organiseren.  
• We besteden voortdurend aandacht aan het bezoekwerk.  
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Dienen 
 
Wij willen een gemeente zijn die diaconaal is en dat uitdraagt. Het 
dienend aspect van gemeente zijn uit zich in het bijzonder in het invullen 
van diaconaat.  
 
Dit betekent concreet: 
• Het Heilig Avondmaal en het inzamelen van de gaven voor hen die hulp 
nodig hebben. 
• De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld. 
• De toerusting van de gemeente tot het vervullen van de diaconale 
roeping. 
 
Maatschappelijke nood, zowel binnen als buiten de kerk, is één van de 
belangrijkste aandachtsvelden. Dit uit zich in de keuze voor diaconale 
doelen dichtbij en ver weg en voor korte of langere tijd. Verleende hulp 
aan mensen is uiteindelijk gericht op zelfzorg en het opbouwen van een 
volwaardige, liefst zelfstandige, toekomst. Wij bieden hulp aan en 
verwijzen zo nodig naar de professionele hulpverlening. 
 
Ook hebben wij aandacht voor het volgende: 
• Wij blijven hulp bieden bij het aanpakken van de nood in de wereld: wij 
maken periodiek een keuze voor een diaconaal project, waarbij we ons als 
gemeente in het bijzonder inzetten voor het genereren van extra geld en 
het organiseren van bijzondere activiteiten ten behoeve van het project. 
• Wij blijven het belang van diaconaat uitdragen in alle vieringen, door 
het inzamelen van de gaven voor diaconale doelen. Wij informeren de 
gemeente over de doelen (plaatselijk, regionaal/landelijk en wereldwijd) 
en de overwegingen die daarbij spelen. We staan open voor suggesties 
voor nieuwe doelen, die we volgens een duidelijk kader op bruikbaarheid 
beoordelen.  
• Jaarlijks organiseren we een diaconale gespreksavond, waarin we de 
gemeenteleden uitnodigen mee te denken over wat we doen aan 
diaconaat.  
• Waar mogelijk zetten we ons in ten behoeve van het bevorderen van de 
zorg voor het behoud van de schepping. 
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Financieel 
 
Tot nu toe hebben we als ELG Zwolle financieel onafhankelijk kunnen 
bestaan. Dit willen we graag zo houden. Dat betekent dat inkomsten en 
uitgaven structureel in balans zijn voor een lange periode. Dat is een 
belangrijke basis om door te kunnen gaan met alle activiteiten die we als 
gemeente uitvoeren. We voeren een in een statuut vastgelegd 
beleggingsbeleid uit, gericht op rendement via maatschappelijk 
verantwoorde doelen. 
 
Voorzien in een vaste predikantsplaats (momenteel 0,8 fte) en pastoraat 
zien we als basisvoorwaarde voor gemeente-zijn. Ook blijven we uitgaan 
van een professionele cantor-organist in dienst van de kerk. We zien het 
bezuinigen op deze uitgaven in deze beleidsperiode bij voorkeur niet als 
optie, maar zoeken het in het verhogen van de inkomsten. We nodigen 
meer gemeenteleden uit tot het leveren van een bijdrage; het 
lidmaatschap van de kerk vraagt financiële inzet van ons allemaal. 
Uiteraard houden we hierbij rekening met bijzondere omstandigheden 
en (financiële) draagkracht. 
 
We houden reserves aan voor onvoorziene uitgaven met betrekking tot 
onderhoud van gebouwen en kerkzaal. Ook moeten we over een paar jaar 
rekening houden met hogere uitgaven voor onderhoud van de kerkzaal. 
Om de twee jaar doet Monumentenwacht een grondig onderzoek naar de 
staat van het gebouw. Zo weten we hoe het gebouw ervoor staat en welk 
onderhoud moet worden gedaan. Aanpassingen proberen we zoveel 
mogelijk op een duurzame en energiezuinige manier in te vullen. We 
gaan bedachtzaam om met energie en grondstoffen.  
 


